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Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb (OKSS) na oblast sportu „Preferované sporty“  

v celkové výši 7 000 tis. Kč a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s., IČ: 272 74 055 ve výši 2 600 tis. Kč, 

b) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o., IČ: 032 61 255 ve výši 4 600 tis. Kč.  

 

2. nákup obchodního podílu společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.  

(IČ 032 61 255) od společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek  

(IČ 442 27 116) ve výši 10%, a to za částku 1 000,- Kč. 

 

3. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty – fotbal 

(dospělí), hokej (dospělí)“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 

B )  n  a  v  r  h  u  j  e   

1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších právních předpisů do dozorčí rady společnosti HOKEJ ÚSTÍ  

NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255): 

a) Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS MmÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace – fotbal (dospělí), hokej (dospělí) 

 

 

 

 

 

 
 



Důvodová zpráva: 
Na jednání zástupců politických klubů Zastupitelstva města Ústí nad Labem  

dne 27. 12. 2016 a 2. 1. 2017 bylo předloženo celkem 8 variant možného způsobu 

financování profesionálních sportovních klubů v oblasti „Preferovaných sportů“. Z těchto 

variant s ohledem  na potřebu rychlého řešení financování profesionálního sportu formou 

dotací v roce 2017, zejména prvních dvou nejvyšších soutěží (v Ústí nad Labem  

se  aktuálně týká hokeje a fotbalu) předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem  

ke schválení poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 

a HOKEJI ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. (IČ: 032 61 255) mimo režim de minimis. 

Ad A1) Poskytnutí dotací mimo režim de minimis 

Forma podpory je navržena takto: 

 Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. (IČ: 272 74 055) ve výši 2 600 tis. Kč 

 HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. (IČ: 032 61 255) ve výši 4 600 tis. Kč. 

V rámci podpory dlouhodobě preferovaných, divácky atraktivních sportů jsou finanční 

prostředky určeny na úhradu nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní 

činnosti jednotlivých subjektů. 

Preferované sporty hokej a fotbal reprezentují Statutární město Ústí nad Labem  

v nejvyšších republikových soutěžích. Uvedené kluby organizují mládež a nabízejí 

sportovní volnočasové aktivity pro děti všech věkových kategorií. Sportovní klání 

jednotlivých klubů jsou navštěvována širokou veřejností z města Ústí nad Labem a okolí. 

Oba uvedené kluby působí na území Statutárního města již několik desetiletí a historie 

jednotlivých klubů sahá až do období po druhé světové válce. V roce 2017 oslaví hokej 

70. sezónu. 

Během svého působení byly oba kluby vždy v menší či větší míře podporovány 

Statutárním městem Ústí nad Labem. Svou širokou členskou základnou, především  

v mládežnické kategorii, přispívají k rozvoji sportovních aktivit dětí a mládeže. Za dobu 

své existence kluby vychovaly ve svých řadách nejednoho reprezentanta a špičkového 

sportovce. 

V případě poskytnutí dotace nad rámec de minimis by byla uzavřena „Smlouva o dotaci“, 

která by omezovala činnost klubu tak, aby nebyly zcela naplněny kritéria vymezující 

podporu v režimu de minimis, a to: 

Příjemce dotace se v souvislosti s posouzením veřejné podpory zavazuje, že bude 

vykonávat pouze takovou činnost, která bude vykonávána výhradě na národní úrovni  

a bez přeshraničních prvků, a to tak, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže  

a ani k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Zejména se příjemce zavazuje,  

že nebude vykonávat následující činnosti: 

• nakupovat - prodávat hráče v rámci členských států EU,  

• se účastnit soutěží v rámci členských států EU,  

• přijímat a umožňovat reklamu soukromým subjektům v rámci zemí EU (nebude 

umožňovat reklamu subjektům mimo hranice ČR – ze zemí EU),  



• pronajímat sportoviště subjektům v rámci členských států EU,  

• inzerovat své aktivity v rámci členských států EU,  

• poskytovat vícejazyčné informace o svých aktivitách (ani na webových stránkách,  

či jiných tiskovinách), nebo 

• další činnost zde neuvedené, které by přímo i nepřímo souvisely s narušením 

hospodářské soutěže či s ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. 

Všechny tyto podmínky jsou obsaženy v navržené smlouvě. Uvedené činnosti je možné 

vykonávat pouze na národní úrovni v rámci území ČR a zároveň vykonávané činnosti 

nesmí obsahovat jakýkoli přeshraniční prvek. 

Možná rizika:  

Viz. právní stanovisko  Holec, Zuska a partneři - příloha č. 1 

Vyjádření ÚHOS ze dne 3. 10. 2016 – příloha č. 2 

Ad A2) Nákup obchodního podílu 

V souvislosti s poskytnutím dotace společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. mimo 

režim de minimis a nutnosti větší kontroly chodu, činnosti společnosti a omezujících 

podmínek obsažených v dotační smlouvě je v zájmu Statutárního města Ústí nad Labem 

být spoluvlastníkem uvedené společnosti. V současné době Statutární město Ústí  

nad Labem vykonává kontrolu pouze finančních prostředků poskytnutých formou dotace 

v režimu de minimis. 

Po vzájemných jednáních mezi společností HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM, s.r.o.  

(IČ: 032 61 255), HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek (IČ: 442 27 116)  

a Statutárním městem Ústí nad Labem byl navržen odkup % podílu společnosti. 

Dle zápisu ze dne 14. listopadu 2016 souhlasí valná hromada společnosti  HOKEJ ÚSTÍ  

NAD LABEM s. r. o. s rozdělením obchodního podílu a následným odkupem podílu 

Statutárnímu městu Ústí nad Labem od HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek. 

Na základě znaleckého posudku č. P43479/16, který byl Statutárnímu městu Ústí  

nad Labem předložen dne 6. 12. 2016 je hodnota společnosti HOKEJ ÚSTÍ  

NAD LABEM, s.r.o. (IČ: 032 61 255) oceněna částkou 14.403.000,- Kč. 

Ze strany zástupců klubu HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek byla učiněna 

vstřícná nabídka odkupu 10% podílu společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 

za nominální nikoli tržní hodnotu a to pouze ve výši 1.000,- Kč.   

Dle sdělení zástupců profesionálního klubu hokeje je držitelem licence Českého svazu 

ledního hokeje, z. s. pro účast ve WSM lize HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 

Jak již bylo výše uvedeno, tato forma je navržena jako nejrychlejší řešení podpory pro rok 

2017. 

Financování preferovaných sportů je nutné vyřešit dlouhodobě. Jsou prověřovány  

a zpracovávány i další možnosti podpory, které jsou však časově náročné. 

Nabízí se možnost financování jinými variantami podpory (včetně jejich kombinací): 

např. dotace do infrastruktury, marketingová smlouva, služby v obecném hospodářském 



zájmu či vznik nadace. Tyto formy podpory jsou náročnější na přípravu, je nutné získat 

stanoviska kontrolních orgánů a i nutnost zapojení externí právní společnosti,  

aby nastavila smlouvy, kontrolní mechanismy a prověřila současný stav. 

Pro financování profesionálních sportovních klubů na rok 2018 a následující, bude  

po projednání se zástupci politických klubů Zastupitelstva města Ústí nad Labem zvolena 

nejlepší forma podpory ze zmíněných variant. 

 

Příloha č. 1:  Právní stanovisko  Holec, Zuska a partneři 

Příloha č. 2 – Vyjádření ÚHOS ze dne 3. 10. 2016 

KOLOVADLO:  Znalecký posudek č. P43479/16 

 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním. 

 


