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1. Úvod 
 
 
Statutární město Ústí nad Labem jako krajské město patří k významnému sportovnímu 

centru regionu v oblasti kolektivních i individuálních sportů a je zde přirozená potřeba  

a poptávka po možnostech sportovně – rekreačního využití obyvatel. V našem městě 

byla vychována řada špičkových sportovců, kteří proslavili na sportovním poli nejen 

město Ústí nad Labem, ale i Českou republiku. Jako krajské město máme snahu, aby 

Ústí nad Labem bylo přirozeným sportovním centrem, které zajistí pořádání sportovních 

akcí nejen vrcholové úrovně.  

 

Sport je v současné době fenomén rozšířený po celém světě napříč všemi věkovými 

kategoriemi a sportovními odvětvími. Je také zábavou, zaměstnáním, přináší potěšení  

i uspokojení, umožňuje vyniknutí, ale také velká zklamání. Se sportem  

je spojen rozsáhlý výrobní a mediální průmysl, četné instituce a dále pak lokální  

a mezinárodní reprezentace měst, krajů a státu. Sport je neobyčejně rozšířenou činností 

a počet sportujících je vysoký, zvláště když uvážíme, že je sport součástí školní tělesné 

výchovy. 

 

Cílem provozování sportovní činnosti je přizpůsobení se nárokům sportovního života  

a přispění k rozvoji osobnosti sportovce. Sport není jen výkon samotný, zasahuje  

do široké škály činností, lze oprávněně hovořit o sportovním životě. Patří sem regulace 

postojů ke všem jevům sportovního života (soupeři, rozhodčí, funkcionáři, diváci, média 

atd.), ovlivňování interpersonálních vztahů (rovnováha soutěžení  

a spolupráce, týmové cíle vyšší než individuální atd.), všestranné působení  

na vlastnosti osobnosti sportovce, utváření potřebných návyků jako je režim dne, 

životospráva, hygiena, regenerace atd. 

       

Uvedené vymezení platí obecně, ale zvláštní význam má především v dětském věku. 

Sport má příznivý vliv na vývoj jedince, a to nejen fyzický, ale i mentální. Patří sem 

zodpovědnost, sebekázeň, sebedůvěra a další osobnostní vlastnosti. 

 

Jak by mělo dění ve sportu probíhat, vyjadřuje nejobecněji požadavek fair play (kód 

sportovní etiky). Zahrnuje i přátelství, respektování druhých sportovců a etické chování 

nejen podle norem a pravidel sportu. Hovoří o rozhodnosti, sebekontrole, loajalitě, 

spolupráci, odvaze, vytrvalosti, sebedůvěře, poctivosti a mnoha dalších.  

 

Dalším důležitým aspektem sportu je i tělesná připravenost a zdatnost sportovce, 

spojená se zdravotní prevencí. Jedná se tedy o všeobecný rozvoj sportovců  

a to hlavně v období dětství. 
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Péče o sport patří dle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb.  k povinnostem obce. 

Město Ústí nad Labem chce deklarovat svým občanům právo na sportovní vyžití  

ve všech jeho formách. Sport a veškeré pohybové aktivity včetně volnočasových musí 

být součástí života v našem městě.  

 

Koncepce na léta 2016 –2019 má za úkol ukázat cíle, směry a potřeby sportu v Ústí  

nad Labem na delší časové období, v souladu se Strategií rozvoje města Ústí  

nad Labem a to hlavně s následujícími cíli: 

 

- Zlepšení podmínek pro sport a volnočasové aktivity 

- Zvýšení atraktivity města a jeho přírodních a industriálních hodnot 

- Podpora sounáležitosti občanů s městem a jeho tradicemi 

- Zlepšení podmínek pro školství a vzdělávání 

- Zvýšení bezpečnosti a posílení prevence kriminality 

- Podpora zdravého životního stylu 

 

    V posledních letech dochází, mimo organizované sportování ve sportovních klubech, 
i k velké poptávce po neorganizovaném sportování a tedy vzniku nových areálů, 
potřebných k jejich provozování. Proto je nutné do této koncepce zahrnout komplexní 
přehled o potřebách ústeckého sportu včetně sportovní infrastruktury, kterou je nutno 
s ohledem na zájem občanů města rozvíjet nejen z úrovně magistrátu, ale i z jednotlivých 
městských obvodů. 
Město Ústí nad Labem chce svým občanům nabídnout v oblasti sportu možnost aktivního 
sportování, ale i pasivního sledování kvalitních sportovních akcí. 
  

. 
 

 
2. Analytická část v oblasti tělovýchovy a sportu v Ústí nad Labem 
 
 

2.1.  Členská základna a sportující veřejnost 

 

V současné době působí na území Statutárního města Ústí nad Labem  

cca 85 sportovních klubů a Tělovýchovných jednot. Z toho je 55 sportovních klubů  

a Tělovýchovných jednot, podporováno z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem. 

Členská základna těchto klubů čítá cca. 5 500 sportujících dětí.  

         

Neorganizovaným sportem se zabývá dalších cca. 25.000 sportujících občanů a další  

se realizují ve volnočasových aktivitách. 

        

Sportovní akce v Ústí nad Labem navštíví ročně přibližně 225 000 diváků všech 

věkových kategorií. V oblasti mediálně a divácky atraktivních sportů „ preferované sporty“ 

je to až 160 000 evidovaných diváků ročně. 
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2.2. Sportoviště v majetku města Ústí nad Labem : 

 

Zimní stadion     
 
Plavecká hala Klíše + areál koupaliště Klíše 
 
Sportovní areál na Klíši 
 
Městský stadion 
 
Sektorové centrum (Všesportovní areál – Severní Terasa) 
 
Městské lázně 
 
Koupaliště Brná 
 
Areál Větruše 
 
DDM (Stadion mládeže) 
 
Dětské dopravní hřiště 
 
Stadion Neštěmice  
 
Stadion Mojžíř (ve správě MO ÚL Neštěmice) 
 
Fotbalové hřiště Brná (ve správě MO ÚL Střekov) 
 
 
2.3.  Celkové náklady města Ústí nad Labem v období 
        2012 - 2015 v oblasti sportu v tis. 
 

      

  
INVESTIČNÍ 
NÁKLADY 

PROVOZNÍ 
NÁKLADY 

DOTACE NA 
ČINNOST CELKEM 

2012 216,5 43,716 20,418 280,634 

2013 374 49,839 22,463 446,302 

2014 370 41,267 23,814 435,081 

2015 27,889 23,781 24,642 76,312 
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2.4.  Provozní náklady městských sportovišť v období 2012 – 2015 v tis. 
 

 

  2012 2013 2014 
Do 

9/2015 

ZIMNÍ STADION 11 131 11 319 11 880 9 051 

PLAVECKÝ STADION - KLÍŠE 16 780 18 890 9 976 169 

MĚSTSKÝ STADION - MSUL 1 364 1 642 2 802 1 329 

MĚSTSKÝ STADION – MAG UL 0 1 012 1 858 3 484 

KOUPALIŠTĚ BRNÁ 4 684 7 326 4 646 4 055 

MĚSTSKÉ LÁZNĚ 3 029 4 347 4 441 3 323 

STADION NEŠTĚMICE 545 773 426 493 

AREÁL VĚTRUŠE - MSUL 1 600 1 634 2 108 1 660 

AREÁL VĚTRUŠE – MAG UL 4 583 2 896 3 130 217 

VŠESPORTOVNÍ  AREÁL 
SEVERNÍ TERASA 0 0 0 0 

CELKEM 43 716 49 839 41 267 23 781 
* zdroj Městské služby Ústí nad Labem 
 
 
 
2.5.  Investiční náklady do městských sportovišť v období 2012 – 2015 v tis. 
 
 

  2012 2013 2014 Do 9/2015 

ZIMNÍ STADION 907,15 0 0 0 

PLAVECKÝ STADION - KLÍŠE 420,00 847,00 10830,94 136 991,68 
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MĚSTSKÝ STADION 0 762,93 44 341,60 0 

KOUPALIŠTĚ BRNÁ 0 0 27 000,00 0 

MĚSTSKÉ LÁZNĚ 0 0 0 250,00 

STADION NEŠTĚMICE 0 0 0 250,00 

VĚTRUŠE 0 0 0 0 

MOJŽÍŘ 0 0 200,00 1 022,12 

VŠESPORTOVNÍ AREÁL 
SEVERNÍ TERASA 35 596,61 0 0 0 

DDM STADION MLÁDEŽE 0 0 5 384,50 0 

CELKEM 36 923,76 1 609,93 87 757,04 138 513,80 
* zdroj Finanční odbor Města Ústí nad Labem 
 
 
 
V období 2012 - 2015  byly z rozpočtu města Ústí nad Labem financovány tyto 
významné projekty související se sportovní infrastrukturou: 
 

• rekonstrukce městského fotbalového stadionu 
 

• rekonstrukce plaveckého areálu Klíše 
 

• výstavba beachvolejbalových kurtů – Masarykova ulice 
 

• rekonstrukce koupaliště Brná 
 

• sportovní areál Severní terasa 
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2.6.  Dotace města Ústí nad Labem na sportovní činnost v období 2012 – 2015 v tis. 
 
 

  

PREFERO-
VANÉ 

SPORTY 

AKCE 
SPORTOVNÍHO 
KALENDÁŘE 

VOLNO-
ČASOVÉ 
AKTIVITY ŠEKY 

NESPORTOVNÍ 
VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY celkem 

2012 12.000 1.189 179 6.765 285 20.418 

2013 17.500 1.619 175 2.884 285 22.463 

2014 17.000 2.302 308 3.968 236 23.814 

2015 18.000 
 

2.654 319 4.521 219 25.494 

* zdroj OŠKSS 

 
 
 

 
2.7.  SWOT Analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 dlouhodobá tradice sportu ve městě  

 Velký počet sportujících obyvatel  

 Velké zázemí mládežnických družstev 

 Velmi dobrá návštěvnost sportovních akcí  

 Mediální podpora a marketing 

 Nově zpracovaný program pro poskytování 
dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí 
nad Labem a rozdělení na kategorie 
podpory včetně hodnotících kritérií 

  

 Málo moderních a účelových sportovišť 
ve městě 

 Chybí veřejná multifunkční městská hala 
a druhá ledová plocha 

 Výrazný pokles podpory sportu 
v posledních letech  

 Není nastavena dlouhodobá koncepce 
sportu ve městě 

 Neprůhledné financování sportovišť  
a klubů přes Městské služby  

 Chybějící spolupráce při využívání 
školních sportovišť  

Hrozby Příležitosti 
 Nepodpoření rozvoje sportu zastupiteli 

města  

 Navyšování počtu civilizačních chorob dětí  

 Nízká efektivita a prevence 
psychopatologických jevů 

 

 Získání titulu Město SPORTU  

 Podpora sportu v rámci prevence 
kriminality, hazardu a drogové závislosti  

 Pozitivní propagace a medializace města  

 Postupná úspora města v nákladech  
na provoz sportovišť  

 Optimalizace řízení městských sportovišť 

 Navýšení počtu sportující mládeže a tím 
prevence civilizačních chorob  

 Podpora moderních sportovních aktivit 
(běh, cyklistika, atd.) 

 Dopracování podpory sportující mládeže 
dle návrhu Olympijského výboru  
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3. Návrhová část 
 

3.1. Cíle a záměry města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy  
a sportu na období 2016 - 2019 

 

Cílem a záměrem města Ústí nad Labem je vytvořit optimální systém podpory sportu  

ve městě dle této koncepce na období 2016 – 2019 s případnou prolongací  

a průběžnými úpravami dle plnění cílů a záměrů této koncepce. 

   

Péče o sport patří dle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. k povinnostem obce. 

Město Ústí nad Labem chce ve spolupráci s místním firemním prostředím a dalšími 

institucemi nést společenskou odpovědnost za rozvoj sportu v Ústí nad Labem. 

       

Z navrhované koncepce bude vycházet každoročně schvalovaný „Program pro 

poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“, 

který je vypracován dle zákona č. 250/2000 Sb. a musí vždy zahrnovat plánované 

náklady na období 2016 – 2019. 

 

Pro naplňování cílů této koncepce a její realizace v období 2016 – 2019  

je nutné: 

 

a) analyzovat současný stav ústeckých sportovišť 
 
V oblasti monitoringu sportovišť v Ústí nad Labem je nutné vypracovat materiál,  
který se zabývá podrobným popisem jednotlivých sportovišť v oblasti vrcholového  
i výkonnostního sportu a zároveň vymezit rozvojové lokality pro sportovní činnost  
a případnou výstavbu nových sportovišť.  Do tohoto monitoringu budou zapracována  
i sportoviště, která mají celoměstský význam a byla vybudována městem nebo 
městskými částmi a i sportoviště v majetku soukromých subjektů. 
Koncepce musí být zpracovávána na základě úzké komunikace  
se zástupci jednotlivých sportovních oddílů, klubů, tělovýchovných jednot,  
s řediteli škol spravujících školní sportoviště, ale i sportovní veřejnosti. Aktuálně lze 
dohledat funkční sportoviště na území města Ústí nad Labem na stránkách České Unie 
Sportu: http://sportovniunie.ustinl.cz/sportoviste.php 
 
b) optimalizovat finanční zdroje podporující sportovní činnost v oblasti          

organizované či neorganizované tělovýchovy 
 
V oblasti finančních zdrojů je nutné dlouhodobě zajistit bezproblémový provoz 
jednotlivých sportovišť v majetku města Ústí nad Labem včetně jejich pravidelné údržby  
a případných nutných či cílených investic. Dalším dlouhodobým finančním cílem  
je ekonomická stabilizace sportovních klubů včetně podpory sportu v Ústí  
nad Labem dle kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU  
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“. 
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c) monitorovat počet sportujících v organizacích sdružujících sportovce 
 
V oblasti monitoringu počtu sportujících v jednotlivých klubech je nutná průběžná 
aktualizace pro rámcový přehled o počtu sportujících v poměru s vynaloženými 
prostředky z rozpočtu města Ústí nad Labem. 
Seznam aktivních sportovních klubů a Tělovýchovných jednot v ústecké oblasti lze 
dohledat v databázi Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru kultury, sportu  
a sociálních služeb v rámci dotační podpory celoročního sportování dětí  
a mládeže do 18 let a v databázi České unie sportu Ústí nad Labem. 
     
d) stanovit cíle a záměry města v oblasti podpory vrcholového, výkonnostního  

i rekreačního sportu 
 
Ve sportovní oblasti cílů a záměrů města Ústí nad Labem je třeba stanovit reálné cíle  
dle možností jednotlivých sportovních odvětví včetně potřeb pro rekreační sport. 
 
e) stanovit pravidla pro víceleté financování sportovních klubů 
 
V oblasti víceletého financování sportovních klubů je záměrem města ukázat ostatním 
partnerům ústeckého sportu zájem města Ústí nad Labem o kvalitní sportovní zážitky  
pro jeho obyvatele. Z tohoto důvodu je důležité, aby financování sportu mělo vzestupnou 
tendenci dle rozpočtových možností města a bylo v souladu s „Programem  
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí  
nad Labem“. 
 
f) být svým obsahem srozumitelnou pro sportovní veřejnost 
 
Město Ústí nad Labem chce svým občanům nabídnout v oblasti sportu možnost aktivního 
sportování, ale i pasivního sledování kvalitních sportovních akcí, včetně 
pravidelné informovanosti občanů o sportovním dění v našem městě. 
 
 
3.2.   Oblast budování sportovní infrastruktury 

 
Současný moderní sport potřebuje ke své sportovní činnosti nejen sportoviště potřebné  

k jeho realizaci, ale i moderní a kvalitní sportovní zázemí, mezi které patří tělocvičny, 

posilovny, rozcvičovny, prostory pro regeneraci atd.  

         

Proto je nutné v této oblasti dokončit rekonstruované objekty a zahájit jednání  

o budoucích projektech vedoucích ke zkvalitnění podmínek pro sportování v Ústí  

nad Labem. 

           

 dokončit rekonstrukci fotbalového stadionu 

 

 dokončit rekonstrukci plaveckého areálu Klíše  - venkovní bazén 

 

 zahájit projekt pro výstavbu druhé ledové plochy a vytvoření multifunkčního centra 

propojením prostoru mezi fotbalovým a hokejovým stadionem. 
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 uzavřít jednání týkající se pronájmu sportovní haly na Bukově (Konírna) 

 

 uzavřít jednání o pronájmu tenisových kurtů areálu Bukov 

 

 dokončit plánování a zahájit výstavbu cyklotras na Střížovickém vrchu 

 

 analyzovat stav Lázní dr. Vrbenského a navrhnout případná řešení 

 

 analyzovat stav Neštěmického areálu a hřiště v Mojžíři 

 

 vytvořit předpoklady pro využití areálu jezera Milada pro pohybové aktivity, 

cyklostezky, infrastruktura 

 

 analyzovat nevyužité plochy pro sportovní využití 

 

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020 

- 1.1. Zajistit přiměřený urbánní rozvoj 

- 1.2. Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci 

- 2.1. Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu 

- 5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 

- 5.3. Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot 

 

 
3.3.   Oblast správy sportovní infrastruktury 
 

Záměrem města Ústí nad Labem v této oblasti je optimalizace řízení městských 

sportovišť. Do řízení a provozování městských sportovišť by měli být aktivně 

zainteresovány jednotlivé sportovní kluby a to:  

 

 přímým řízením sportovišť městem Ústí nad Labem 

 přímým řízením města ve spolupráci se sportovními kluby 

 nepřímým řízením přes novou či stávající organizaci zřízenou městem  

Ústí nad Labem s aktivním zapojením sportovních klubů 

 

Důvody výše uvedeného záměru jsou: 
 

 organizační  

 sportovní  

 ekonomické  

 investiční   
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Výhody přímé spolupráce s jednotlivými kluby: 

 

Posláním sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků je organizovat sportovní 

činnost a vytvářet pro ni náležité ekonomické podmínky, včetně využívání sportovišť 

veřejností jak z aktivního, tak společenského hlediska, a to zejména z řad mládeže. 

 

Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky vytvářejí ekonomickou základnu  

pro plnění svých cílů, zejména ve spolupráci s orgány města Ústí nad Labem, 

jednotlivými sportovními svazy, spolky a dalšími sportovními institucemi. K zajištění 

svých cílů provozují i vlastní hospodářskou činnost.  

Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky svou činností zajišťují zlepšování kvality 

života obyvatel Statutárního města Ústí nad Labem a okolí, a to zejména v rekreační, 

tělovýchovné a kulturní oblasti. 

 

Z výše uvedených důvodů mají sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky  

ve spolupráci s městem Ústí nad Labem následující předpoklady k provozování  

a využívání sportovišť: 

 

 vysoké know-how při sestavování harmonogramu celoročního provozu 

 znalost potřeb svého sportu  

 efektivní a přímá komunikace s Magistrátem 

 pružná reakce na případné změny 

 vysoká motivace pro dobře fungující provoz 

 dlouhodobá a efektivní koncepce svěřeného sportoviště 

 garance dodržení ročního rozpočtu 

 
Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020 

1.3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města 

1.4. Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní 

partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi 

1.5. Zapojit veřejnost do rozhodování a plánovacích procesů 

 

 
3.4. Oblast majetku ve vlastnictví sportovních organizací a obchodních 

společností 

 
Hlavním cílem v této oblasti je podpora města Ústí nad Labem sportovním klubům, 

tělovýchovným jednotám, spolkům a dalším sportovním organizacím, které mají svá 

sportoviště ve svém vlastnictví. 

 

Jde o podporu těch organizací, které budou pro obyvatele města Ústí  

nad Labem zajišťovat kvalitní sportovně rekreační vyžití ve svých areálech. 
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Jedná se o projekty organizací, které mají svá sportoviště na pozemcích města Ústí  

nad Labem, nebo taková sportoviště plánují, a tím rozšíří sportovní infrastrukturu sloužící 

ke kvalitnímu sportování v našem městě z vlastních finančních zdrojů. 

 

Podpora se týká optimální spolupráce mezi těmito organizacemi a jednotlivými odbory 

Statutárního města Ústí nad Labem, a to v oblasti nájemních smluv, stavebních řízení, 

prodeje nemovitostí atd.  

 

Další oblast podpory města Ústí nad Labem sportovním klubům, tělovýchovným 

jednotám, spolkům a dalším sportovním organizacím, které mají svá sportoviště ve svém 

vlastnictví může být v souvislosti s částečnou úhradou nájmů, energií  

a drobných oprav. 

 

Jedná se o tyto sportoviště: 

 

 Sportcentrum SLUNETA - vybudování víceúčelové tréninkové haly pro míčové 

sporty 

 

 Tenisové areály na Severní Terase rozšíření areálu o další tenisové kurty  

a prostory pro volnočasové aktivity a odpočinek 

 

 Stadion mládeže, Bukov  

 

 Areál Pod Svahem 

 

 Beach areál u fotbalového stadionu 

 

 Golf areál Terasy 

 

 Lyžařský areál Telnice 

 

 Střížovický vrch 

 

 Workoutové hřiště 

 

 Fotbalový areál na Klíši 

 

 Prostor Mariánské skály 

 
Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020 

1.3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města 

1.4. Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní 

partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi 

5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 
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3.5. Oblast školských subjektů 
 

Hlavním cílem v této oblasti je podpora a spolupráce města Ústí nad Labem  

a jednotlivých škol ve sportovní činnosti. 

 

 pronájem školních sportovišť klubům a veřejnosti 

 

 podpora škol, které mají sportovní zaměření 

 

 spolupráce sportovních klubů a škol 

 

 podpora školním sportovním klubům 

 

 podpora sportování dětí ve školách (mimo, či v návaznosti na předchozí) 

 

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020 

1.3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města 

3.2. Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání 
5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 
 
 
3.6.  Kategorizace pro poskytování dotací 
 
Hlavním cílem v této oblasti je finanční podpora pohybové a sportovní aktivity občanů 

Statutárního města Ústí nad Labem a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně 

působících subjektů v oblasti sportu a činnosti mládeže do 18 let na území Statutárního 

města Ústí nad Labem.  

 
 
Podpora může být poskytnuta žadatelům v následujících kategoriích:  
 

1. Preferované sporty  

 

2. Akce sportovního kalendáře   

 

3. Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem  

 

4. Celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) 

 

a) výkonnostní sport  
 

b) zájmová sportovní činnost  
 

5. Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky  
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6. Mimořádné žádosti a dotace  

 

a) mimořádné sportovní výkony 

 

b) mimořádné žádosti o dotaci 

 

c) mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof 

 

7. Volnočasové aktivity 

a) akce volnočasového kalendáře 

b) celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let 

 

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020 

5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 
5.3. Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot 
5.5. Podpora sounáležitosti občanů s městem a jeho tradicemi 
 

 

4. Způsoby financování 
 

 
4.1.   Kategorie financování 
 
 
Podmínky využití dotace 
 
Poskytování dotací z rozpočtu města a uzavírání smluv o poskytnutí dotace se řídí 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
Kategorie první : 
 
Preferované sporty 
 
Dotace na podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních kolektivních sportů 

působících ve Statutárním městě Ústí nad Labem, které se Zastupitelstvo města Ústí  

nad Labem rozhodlo podporovat. Jedná se o tyto sporty: 

 

 Fotbal:  FK Ústí nad Labem – mládež, o. s.           

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.   

 

 Hokej:  HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek          

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r.o.     
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 Basketbal: Basketbalový klub Ústí nad Labem             

BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.          

 

 

 Volejbal:   SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 

mládež                

dospělí               

 

 Florbal: Florbal Ústí, z. s.  

mládež               

dospělí         

 

Kategorie druhá:  
 
Akce sportovního kalendáře 
   
Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce uspořádané na území 

Statutárního města Ústí nad Labem. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce 

(z této podmínky může Komise mládeže a sportu Rady města udělit výjimku). 

Počet podání žádostí v této kategorii je stanoven na dvě žádosti v daném kalendářním 

roce (v případě subjektu s více sportovními odvětvími se omezení týká jednotlivých 

sportovních odvětví).  

 
Kategorie třetí: 

 
Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem 

 
Dotace na konkrétní, krátkodobě a časově omezené akce mimořádného významu  

pro Statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou i mezinárodní účastí. 

Jedná se o akce pravidelně pořádané na území Statutárního města Ústí  

nad Labem s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou veřejnost. 

Jedná se o tyto akce: 

 

 GRAND PRIX Ústí nad Labem v atletice  

 

 GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu   

 

 MATTONI ½ MARATON v Ústí nad Labem   

 

 ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ      

 

 VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání    

 

Dále mohou být v této kategorii podpořeny další akce obdobného charakteru. 
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Kategorie čtvrtá: 
 
Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) 

 
Dotace sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování 

dětí a mládeže do 18 let, které prokazatelným způsobem vykážou počet sportovců do 18 

let (rozhodný je ročník narození – sportovec dosáhne v daném kalendářním roce věku 

maximálně 18 let) a jsou registrovanými členy žádající sportovní organizace – s výjimkou 

hostujících sportovců, kteří nejsou u žadatele registrováni, ale provozovali u něho aktivní 

sportovní činnost.  

 

Podmínkou zařazení sportovce do této kategorie je účast na trénincích mimo školní 

vyučovací hodiny minimálně 2x týdně. 

 

Každé dítě ve věku do 18 splňující kritéria této kategorie může odevzdat maximálně  

2 šeky, každý v nominální hodnotě 1.000,-  nebo 800,- Kč. 

 
Kategorie pátá: 

 
Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky 

 
Dotace na cyklistické akce na území Statutárního města Ústí nad Labem pořádané 

subjekty na podporu a rozvoj cyklistiky v zájmu Statutárního města Ústí nad Labem.  

 

Počet podání žádostí v této kategorii je stanoven na jednu na daný kalendářní rok  

(v případě subjektu s více sportovními odvětvími se omezení týká jednotlivých 

sportovních odvětví). 

 
Kategorie šestá: 
 
Mimořádné žádosti a dotace 

 
a) Mimořádné sportovní výkony 

 
Dotace sportovnímu klubu, který dosáhl mimořádného sportovního výkonu  

v daném kalendářním roce na mezinárodní úrovni a celorepublikové úrovni  

a významně zviditelňuje Statutární město Ústí nad Labem.  

 

Počet podání žádostí v této kategorii je stanoven na jednu v daném kalendářním roce  

(v případě subjektu s více sportovními odvětvími se omezení týká jednotlivých 

sportovních odvětví).  
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b) Mimořádné žádosti 

 

 Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců.  

Počet podání žádostí pro handicapované sportovce je stanoven na dvě v daném 

kalendářním roce (v případě subjektu s více sportovišti se omezení týká na jednotlivý 

subjekt). 

 

 Plošná podpora sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností 

v případě mimořádných událostí v průběhu kalendářního roku (např. pořádání 

akcí nad rámec sportovního kalendáře, mimořádné přidělení sportovní akce 

svazem atp.). 

 

Počet podání žádostí v této kategorii je stanoven na jednu v daném kalendářním roce  

(v případě subjektu s více sportovišti se omezení týká na jednotlivý objekt). 

 
c) Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof 
 

Jedná se o dotace v případě mimořádných událostí, které jsou spojeny s činností 

sportovních klubů a jednot v důsledku přírodních katastrof. 

 

Počet podání žádostí v této kategorii je stanoven na jednu v daném kalendářním roce  

(v případě subjektu s více sportovišti se omezení týká na jednotlivý objekt). 

 

V této kategorii se dotace poskytuje na následující účely: 

 

 odstraňování následků přírodních katastrof 

 následné sanace sportovišť v důsledku přírodních katastrof 

 mimořádné opravy v důsledku přírodních katastrof 

 vícenáklady spojené s provozem v důsledku oprav působením přírodních katastrof 

 

Kategorie sedmá: 
 
Volnočasové aktivity 
 
a) Akce volnočasového kalendáře 
 
Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce volnočasového charakteru, 
které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře, uspořádané na území 
Statutárního města Ústí nad Labem. 
 
Počet žádostí jednotlivého subjektu je omezen na max. 2 žádosti za daný kalendářní rok. 
Minimální výše jednotlivě poskytnuté dotace činí 5.000,- Kč. 
Maximální výše jednotlivě poskytnuté dotace činí 30.000,- Kč. 
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b) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let 

 
Dotace na podporu celoroční volnočasové a pohybové aktivity nesoutěžního zaměření, 
kde nejsou účastníci registrováni ve sportovních organizacích a svazech. 
 
Výše dotace na jednoho člena činí 500,- Kč. 
 
4.2.  Podpora divácky a mediálně atraktivních sportů (preferované sporty)  
 

Nositelem pojmu Preferovaný sport jsou tradiční, mediálně a divácky atraktivní 

kolektivní sporty, které jsou spojeny s historií daného sportovního odvětví  

ve Statutárním městě Ústí nad Labem, případně se řadí mezi dynamicky se rozvíjející 

sporty. Tyto sporty zajišťují dlouhodobě start svých družstev v kategorii dospělých v 

nejvyšších soutěžích ČR (volejbal a basketbal), min. druhých nejvyšších soutěžích ČR 

(fotbal a hokej) a I. ligy (florbal).  

Nedílnou podmínkou podpory je bezprostřední vazba (majetková a organizační) klubu  

na oddíly mládeže příslušného sportu.  

 

V této oblasti je cílem města Ústí nad Labem seznámit sportovní veřejnost  

se záměrem využívat činnost vrcholových sportů v Ústí nad Labem k vlastní 

marketingové prezentaci. 

 

Preferované sporty jsou odvětví olympijských sportů s tradiční historickou vazbou  

provázanou se Statutárním městem Ústí nad Labem a velkou diváckou  

i členskou základnou, zejména mládeže, s dynamicky se rozvíjejícími sporty v Ústí  

nad Labem a sporty s marketingovým přínosem pro město Ústí nad Labem.  

 

Tato níže uvedená skupina preferovaných sportů je otevřeným útvarem, jehož výčet  

se může v budoucnosti měnit v závislosti na významu sportovních odvětví pro město Ústí 

nad Labem.  

 

Výčet preferovaných sportů (bez pořadí) 

 
 Fotbal:  FK Ústí nad Labem – mládež, o. s.           

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.   
 
 Hokej:  HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM           

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r.o.     
 
 Basketbal: Basketbalový klub Ústí nad Labem             

BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.          
 

 Volejbal:   SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 
 mládež                 
 dospělí                
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 Florbal: Florbal Ústí, z. s.  
 mládež                
 dospělí           

 

Poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem a uzavírání smluv  

se řídí zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

            
Podpora preferovaných sportů reprezentující město Ústí nad Labem v kategorii 

dospělých 

       

Podpora bude poskytnuta: 

                                     

a) formou podpory na provozní infrastrukturu klubu  

 

b) formou propagace Města Ústí nad Labem v příslušném sportovním odvětví 

 

c) formou přímé dotace dle zásad de minimis 

 

Podpora preferovaných sportů bude smluvně uzavřena s příslušným sportovním klubem 

ve formě víceletého grantu a případně smlouvy o reklamě a propagaci. 

Víceletý grant je vhodný z hlediska zajištění finanční stability klubu a možnosti víceletého 

plánování chodu. Optimální období víceletého grantu je čtyřleté. 

  

Zásadní podmínkou přidělení dotace a uzavření smlouvy o reklamě a propagaci bude 

vyrovnané hospodaření klubu, doložené jednou ročně výsledovkou a rozvahou 

předkládanou FÚ spolu s daňovým přiznáním. 

 

Podpora preferovaných sportů v oblasti mládeže 

 

Podmínkou přidělení dotace klubu je vazba (majetkově, organizačně) na dospělou složku 

v klubu startující v nejvyšší, či druhé nejvyšší soutěži ČR. 

    

Klub musí zabezpečit stabilní a dlouhodobý výchovný systém mládeže ve všech 

věkových kategoriích příslušného sportu a obsadit dostupné výkonnostní soutěže 

mládeže. 

   

Podpora musí být vždy v souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti 

SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ každoročně schváleným 

Zastupitelstvem města Ústí nad Labem. 
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4.3.  Podpora volnočasových aktivit  
 

Oblast volnočasových aktivit je nedílnou součástí sportovního života občanů města Ústí 

nad Labem a převážně se jedná o neorganizované sportování ve městě. 

 

Tyto volnočasové aktivity jsou zaměřeny na neregistrované sportovce a mají zásadní 

význam pro: 

 zdravý životní styl 

 sociální kontakt 

 smysluplné trávení volného času 

 seberealizaci 

 aktivní odpočinek 

 

Cílem této podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního 

vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie v Ústí nad Labem. 

 

Nedílnou součástí tohoto cíle je využití klubových hřišť, soukromých sportovišť, školních 

hřišť a tělocvičen, cyklostezek atd. pro širokou veřejnost. 

 

Vzhledem k tomu, že většina volnočasových aktivit probíhá v jednotlivých městských 

obvodech s úzkou provázaností na daný obvod, je v oblasti těchto volnočasových aktivit 

nutná aktivní spolupráce  magistrátu města Ústí nad Labem s jeho jednotlivými obvody. 

 

4.4. Návrh celkové podpory sportu v Ústí nad Labem 

 

Město Ústí nad Labem podporovalo v letech 2012 – 2015 oblast sportu v nákladech  

na činnost cca 1,82% ročně ze svého rozpočtu, což odpovídá částce cca 25.500 tis. Kč 

ročně. 

          
Na základě cílů Návrhové části 3. 1., bodu b, e, je důležité, aby financování sportovních 
aktivit v Ústí nad Labem mělo v období 2016 – 2019 vzestupnou tendenci a naplnilo  
tak strategické cíle této koncepce. Financování sportu musí být vždy v souladu  
s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem“. 
 
Pokud ekonomická situace a rozpočtové možnosti Statutárního města Ústí nad Labem 
dovolí, navrhuje tato koncepce, aby financování v oblasti sportu mělo vzestupnou 
tendenci, minimálně o 0,5 % z celkového rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 
ročně. 
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V této oblasti tedy navrhuje tato koncepce minimální celkové navýšení na činnost o 2% 
v období let 2016 – 2019 a to: 
 
          2016   0,5 % 
           
          2017   0,5 % 
 
          2018   0,5 % 
 
          2019   0,5 %    
 
Při celkovém rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 1,4 mld. Kč se jedná  
o navýšení cca 8 mil. Kč ročně, což odpovídá částce na jednoho sportujícího  
cca 260,- Kč ročně. Celkem tedy za období let 2012 – 2019 se navýší částka na jednoho 
sportujícího o 1.048,- Kč. 

           
 
V oblasti budování sportovní infrastruktury je důležité dle bodu 3. 2. této koncepce určit 
priority města Ústí nad Labem v této oblasti a zahájit v tomto období realizaci 
strategických cílů.  
 
1. Dostavba Městského stadionu  
 

 zpracování projektové dokumentace  
 termín: rok 2016 

 

 možnost pořádání zápasů I. fotbalové ligy 

 vyšší návštěvnost 

 vyšší atraktivita 
 
2. Zimní stadion 
 

 dokončení modernizace zimního stadionu dle projektové dokumentace 
 termín: rok 2016 

 

 rozcvičovny pro děti 

 posilovny 

 zázemí pro sportovce 

 VIP prostory atp. 

 možným pronájmem těchto prostor třetím osobám lze vrátit část nákladů  
  do rozpočtu 

 
3. Multifunkční sportovní hala s druhou ledovou plochou 
 

 zahájení studie proveditelnosti pro výstavbu druhé ledové plochy, multifunkční 
haly s kapacitou min. 1500 diváků a vytvoření multifunkčního centra propojením 
prostoru mezi fotbalovým a hokejovým stadionem (tenisové kurty, sportovní hala – 
„Konírna“…) 

 termín: rok 2016  
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 vytvoření centra sportu 

 široké využití pro veřejnost 

 možnost pořádání zápasů, turnajů a akcí pro širokou veřejnost 

 uspokojení potřeb pro míčové sporty (házená, volejbal, basketbal, tenis atd.) 

 možnost tréninků klubů v zimním období 

 druhá ledová plocha – širší využití pro krasobruslaře i veřejnost 

 možnost nárůstu kapacity sportujících dětí. 
 
 
4. Sportovní areál ve správě DDM 
 

 zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu 
 termín: rok 2017 

 
5. Sektorové centrum Severní Terasa 
 

 zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu 
 termín: rok 2018 
 dokončení a tím i oživení centra pro sportovní vyžití 
 přestavba hokejbalového hřiště, aby splňovalo technické parametry pro pořádání 

zápasů, turnajů a soutěží na vyšší sportovní úrovni (→uvolnění areálu DDM, 
hokejbal má v současné době velkou členskou základnu a je atraktivním  
a rozvíjejícím se sportem). 

 
6. Neštěmický sportovní areál a Střekov – Brná 
 

 projektová dokumentace na revitalizaci hřiště v Neštěmicích a Brné 
 termín: rok 2016 
 zahájení studie proveditelnosti k vytvoření sportovního areálu v Městském obvodu 

Střekov, investice do sportovní infranstruktury 
 termín: rok 2017 

 
7. Sportovní areál na Klíši 
 

 zpracování projektové dokumentace na revitalizaci venkovního koupaliště 
 termín: rok 2016 
 revitalizace areálu pro zlepšení tréninkových podmínek a zázemí pro všechny 

druhy sportů využívající tento areál 
 termín: 2016 - 2017 
 zahájení studie proveditelnosti využití prostoru areálu na Klíši společně s rozvojem 

sportovní haly Sluneta 
 termín: rok 2016 
 vyřešit dopravní infrastrukturu v této lokalitě včetně parkovacích míst a dopravní 

obslužnosti celého areálu včetně plavecké haly 
termín: rok 2016 
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5. Implementační část 
 

 
5.1.  Naplňování koncepce 

        
Naplňování koncepce a průběh její realizace musí být v souladu s určenou strategií  
a časovým plánem a to hlavně v oblasti budování sportovní infrastruktury. 
 

 
 
 

5.2.  Plán a řízení koncepce 
                 
Plán v oblasti dotací na sportovní činnost bude řídit a navrhovat Komise mládeže  
a sportu, jako poradní orgán Rady města Ústí nad Labem, v souladu s „Programem  
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí  
nad Labem“. 
 
Plán v oblasti sportovní infrastruktury bude řídit majetkový a investiční odbor města Ústí 
nad Labem ve spolupráci s Radou města a Komisí mládeže a sportu. 

 
 

5.3.  Monitorování a vyhodnocování koncepce 
 

V dotační oblasti na činnost bude monitorování a vyhodnocování realizovat Komise 
mládeže a sportu a její pracovní skupiny dle jednotlivých oblastí a „Programu  
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí  
nad Labem“. 

        
V oblasti sportovní infrastruktury bude monitorování a vyhodnocování plnění cílů této 
koncepce realizovat majetkový a investiční odbor ve spolupráci s Radou města  
a pracovní skupinou Komise mládeže a sportu, která má na starosti majetkovou oblast. 

 
 
6. Závěr  
 
Koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 
2016 – 2019 byla vypracována Komisí mládeže a sportu Rady města Ústí  
nad Labem ve spolupráci se sportovními kluby, tělovýchovnými jednotami, spolky  
a další odbornou veřejností, jednotlivými odbory magistrátu Statutárního města Ústí  
nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem. 
 
Odkazy a použité zdroje: 

 Koncepce státní podpory sportu v České republice schválená usnesením vlády  
ze dne 9. Března 2011 – www.msmt.cz 

 Sportovní unie okresu Ústí nad Labem – www.sportovniunie@ustinl.cz 

 www stránky jednotlivých sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků  
ve městě Ústí nad Labem 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.sportovniunie@ustinl.cz/

