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METODIKA KE KONCEPCI FINANCOVÁNÍ SPORTŮ
S ŠIROKOU MLÁDEŽNICKOU ZÁKLADNOU V ÚSTECKÉM KRAJI
pro období 2017 - 2020
Ústecký kraj finančně podporuje ze svého rozpočtu sportovní kluby na základě Koncepce
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji - formou účelové
dotace. Jedná se o dlouhodobou podporu mládežnického sportu u tradičních sportovních
odvětví reprezentující Ústecký kraj.
Žadatelem o takový příspěvek může být pouze tzv. „nosný klub“.
Nosný klub = Regionálně významný sportovní klub, a divácky úspěšný. Hlavním kritériem
pro obdržení finanční podporu z rozpočtu Ústeckého kraje, je především pevná a historicky
daná minulost, historické kořeny. Klub jež měl v minulosti výrazné sportovní úspěchy, jak na
celostátní úrovni tak i na mezinárodním klubovém poli. V současnosti vykazuje vysokou
sportovní výkonnost, startuje v nejvyšších soutěžích ČR a to jak u mládežnických družstev,
tak u svých ,,A,, týmů dospělých. Je nebo v nedávné době byl účastníkem Evropských
klubových pohárů, či nadnárodních soutěží. Splňuje podmínku zcela zásadní, že se jedná o
kolektivní sport a je zařazen mezi olympijské sporty. Jedná se o regionálně významný
sportovní klub s velkou diváckou sledovaností, s mediálním zájmem a vysoce početnou
členskou základnou.
Zařazení klubu do navrhované koncepce je na období 2017-2020. Případný sestup některého
současného nosného klubu z nejvyšší soutěže nemusí vést k odebrání navrhované dotace
(nenajde-li se odpovídající plnohodnotný klub v kraji). V případě postupu některého dalšího
klubu do nejvyšší soutěže si postupivší klub, který plní kritéria, musí dosáhnout na dotaci
z navrhované koncepce.
Hokejové kluby:
-

TIPSPORT EXTRALIGA - HC Litvínov, sportovní spolek

-

TIPSPORT EXTRALIGA - Piráti Chomutov a.s.

Fotbalové Kluby:
-

I.GAMBRINUS liga - FK TEPLICE a.s.

Sálové sporty :
-

MATTONI NBL - Basketbalový klub Děčín, o.s.

-

MATTONI NBL - BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.
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-

UNIQA Extraliga mužů - SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.

-

Tipgames extraliga házená - Asociace sportovních klubů Lovosice
(HK ASA Město Lovosice)

-

WHIL EXTRALIGA - Dámský házenkářský klub Baník Most

PRIORITA:
Péče o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních
klubů v Ústeckém kraji. Tyto sportovně příslušné kluby by v rámci spolupráce na úrovni
kraje měly za úkol pomáhat (partnersky spolupracovat) s ostatními kluby v kraji, z nichž by
následně přecházeli talentovaní sportovci do nosného klubu, s cílem udržet tyto hráče v
Ústeckém kraji. Tedy nosný klub vytvoří materiální, technické a personální podmínky pro
činnost těchto menších mládežnických klubů v jiných městech.
Návrh rozdělení – koeficient poměru pro výpočet výše podpory pro jednotlivé sporty:
Hokejové kluby 3 (2x)
Fotbalové kluby 2 (1x)
Sálové sporty

1 (5x)

Výše přidělené finanční podpory na klub se vypočítá dle vzorce:
Částka z rozpočtu kraje
F = --------------------------------- . K
13
Vysvětlivky:
F – konečná částka přidělená klubu (pro každý klub se výpočet provádí samostatně)
K – koeficient dle druhu sportu
13 – konstanta vypočtená součtem koeficientů a příslušného sportovního odvětví dle
aktuálního stavu počtu předmětných klubů

Prioritní kritéria při sestavování vzorce pro rozdělení dotace:
1. Ekonomická náročnost sportovního odvětví
2. Mediální a divácká popularita sportovního odvětví v Ústeckém kraji
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3. Společensko-historická tradice sportovního odvětví v Ústeckém kraji
Účelovost přidělených finančních prostředků:
-

provozní náklady klubu na mládežnickou složku

-

osobní náklady v klubu související s mládežnickou činností

-

jedná se o výdajový blok v oblasti podpory regionálně významných sportů jako
vázaného výdaje neinvestičního charakteru

Každý klub, čerpající finanční prostředky vyplývající z koncepce je právně zodpovědný za
správné vyúčtování přidělených prostředků vůči kraji a pochybení klubu nebude mít vliv
na administraci a přidělování finančních prostředků pro ostatní partnery podepsané koncepce.
Naopak nesprávné vyúčtování povede k jeho vyřazení z daného programu.
Všechny výše uvedené kluby předložily reálné náklady na provoz mládežnické složky za
poslední dvě zúčtovací období a předpokládané náklady roku následujícího.
Součástí předložené koncepce jsou podepsaná čestná prohlášení, kde se statutární zástupci
jednotlivých klubů zavazují v rámci podávané koncepce k jednotnému dodržování a
respektování etických pravidel a to jak v soutěžích dospělých tak i mládeže.
Účelová dotace bude nosným klubům poskytnuta na základě písemné smlouvy. Nedílnou
součástí smlouvy bude rozpočet, jehož členění bude závazné pro vyúčtování.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce realizuje aktivity vlastním jménem
a je povinen přijatou dotaci použít na úhradu uznatelných nákladů, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný a splňuje
všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:


pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,



dlužný úrok,



opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,



nákupy pozemků nebo budov,



rekonstrukce a opravy nemovitostí,



ztráty z devizových kurzů,



občerstvení a reprezentativní pohoštění,



nájemné s následnou koupí (leasing),



cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,



mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb.), náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti
(dovolená, nepřítomnost, nemoc).


název klubu

rozdělení 5 mil. Kč

rozdělení 10 mil. Kč

HC Litvínov, sportovní spolek

1.153.846,- Kč

2.307.692,- Kč

Piráti Chomutov a.s.

1.153.846,- Kč

2.307.692,- Kč

FK TEPLICE a.s.

769.233,- Kč

1.538.462,- Kč

Basketbalový klub Děčín, o.s.

384.615,- Kč

769.230,80 Kč

384.615,- Kč

769.230,80 Kč

384.615,- Kč

769.230,80 Kč

384.615,- Kč

769.230,80 Kč

384.615,- Kč

769.230,80 Kč

5.000.000,- Kč

10.000.000,- Kč

BASKETBALOVÝ KLUB
ÚSTÍ N.L., a.s.
SK VOLEJBAL Ústí nad
Labem, z.s.
Asociace sportovních klubů
Lovosice (HK ASA Město
Lovosice)
Dámský házenkářský klub
Baník Most
celkem
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