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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 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Preferované sporty“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4.500 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 4.000 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši  

5.500 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 6.500 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2.500 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši  

3.500 tis. Kč 

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2.500 tis. Kč 

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

3.500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s. / mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s. / dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč 

 

2. Znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu – „Preferované sporty“  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 1 – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

 

 

 
 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
Rada města Ústí nad Labem na základě usnesení č. 724/17 ze dne 22. 11. 2017 

předkládá Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních 

prostředků v oblasti preferovaných sportů. 

 

Na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem byl dne 20. 9. 2017, 

usnesením č. 464/17 schválen „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU 

v roce 2018 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“, ve kterém byla na oblast 

sportu vyčleněná částka ve výši 35.000 tis. Kč pro jednotlivé subjekty v rámci 

„Preferovaných sportů takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4.500 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 4.000 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši  

5.500 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 6.500 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2.500 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši  

3.500 tis. Kč 

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2.500 tis. Kč 

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

3.500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s. / mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s. / dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč. 

 

V rámci podpory dlouhodobě preferovaných divácky atraktivních sportů jsou finanční 

prostředky určeny na úhradu nákladů spojených s řízením a realizování sportovní 

činnosti jednotlivých subjektů. 

 

Pro rok 2017 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem (na základě 

zpracovaného posouzení veřejné podpory vyhotovené Advokátní kanceláří HOLEC, 

ZUSKA & PARTNEŘI ze dne 2. 1. 2017) systém poskytování dotací v oblasti 

Preferovaných sportů způsobem určitých omezení klubů tak, aby nedocházelo 

k narušování hospodářské soutěže a ani k ovlivňování obchodu mezi členskými státy 

EU. 

Různé možné způsoby podpory byly dále prověřovány, pracovníci Magistrátu  

se zúčastňovali různých školení ohledně Veřejné podpory, kontaktovali další města 

v rámci celé ČR, kde tuto problematiku také řeší a dotazovali se na různých institucích, 

které se zabývají Veřejnou podporou.   

 

Pracovníci Odboru kultury, sportu a sociálních služeb mají také k dispozici 

rozhodnutí Evropské komise ohledně Státní podpory ČR pro nezisková sportovní 

zařízení od ústředních vládních institucí (konkrétně MŠMT – podpora sportovních 

zařízení ve formě dotace k provozování sportovních činností). Celková roční výše této 

podpory se pohybuje od 1.642 mil. Kč/cca 61 mil EUR – 2.982 mil. Kč/110 mil. EUR). 



Po přešetření tohoto programu bylo Evropskou komisí konstatováno, že se sice jedná  

o Veřejnou podporu, ale slučitelnou s vnitřním trhem a tudíž dovolenou. 

 

Pracovníci Odboru kultury, sportu a sociálních služeb také požádali 

akreditovanou vzdělávací instituci, která pořádá školení v rámci Veřejné podpory  

o vyjádření a stanovisko k zvolenému způsobu financování profesionálních 

sportovních klubů v našem městě. 

Vyjádření této instituce je následující: „Na základě zaslaných dokumentů  

je zjevné, že poskytovatel podniknul všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo 

k neoprávněné veřejné podpoře“.“Omezující body uvedené ve smlouvě by měly 

zabránit k narušení mezinárodního obchodu mezi členskými státy“ 

 

Dalším doporučením ještě jistějšího řešení je marketingová smlouva, ve ktérém však 

narážíme jako město na zákon o Veřejných zakázkách.  

 

Na základě zjištění výše uvedených skutečností se jeví forma podpory – 

omezující smlouvou jako optimálně zvolená a příliš nepředstavující hrozbu ze strany 

Evropské komise pro Statutární město Ústí nad Labem a ani sportovní kluby. 

 

Dle informací již i sama Evropská komise zpracovává tzv. „Blokovou 

výjimku“ v oblasti sportu, aby byla zajištěna zcela bezpečná možnost a forma podpory 

nejen profesionálních sportovních klubů. Termín vydání zatím není znám. 

 

Komise mládeže a sportu Rady města tyto žádosti projednala na svém jednání 

dne 21. 11. 2017 a doporučuje Radě města Ústí nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu 

města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotací jednotlivým subjektům. 

 

HLASOVÁNO:              PRO:  7                     PROTI:   0         ZDRŽEL SE:   0 

 

 

 

 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.  

 

 

Žádosti o dotace jednotlivých sportovních klubů jsou k dispozici k nahlédnutí  

na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 


