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1. Úvod 
 
Ústecký kraj finančně podporuje ze svého rozpočtu sportovní subjekty na základě Koncepce podpory sportu  
a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje  na období 2018 až 2028 (dále jen „Koncepce sportu ÚK“) - 
formou účelové dotace. Jedná se o dlouhodobou podporu mládežnického sportu u tradičních sportovních 
odvětví reprezentujících Ústecký kraj.  

V Ústeckém kraji vzniknou na existujících strategických a dalších významných sportovištích Ústeckého kraje 
Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje, které budou splňovat nejnáročnější 
kritéria pro zajištění vysokého standardu systematické sportovní přípravy talentované mládeže. Tyto 
akademie vzniknou v koordinaci s příslušnými sportovními svazy. 

Pro vznik akademií jsou stanovená přísná kritéria zajišťující kvalitu a celokrajský dopad, včetně systému pro 
identifikaci, vyhledávání a evidence talentů daného sportovního odvětví na území Ústeckého kraje. 

Pro podporu kvality akademií vznikne rovněž Sportovní institut talentované mládeže Ústeckého kraje, kde 
dojde ke sdílení best practices ze zapojených olympijských sportů. 

Metodika Akademií TM nastavuje základní mechanismy pro spolufinancování akademií za strany Ústeckého 
kraje a specifika pro individuální a kolektivní olympijské sporty. Zohledněna je i finanční náročnost 
jednotlivých sportovních odvětví. 

 

2. Zapojená sportovní odvětví  
Olympijské kolektivní sporty, které mají s ohledem na dostupnost špičkových sportovišť na území Ústeckého 
kraje a systému výchovy talentované mládeže daného sportovního odvětví potenciál na vytvoření Akademií 
TM se zásadním dopadem na sportovní mládežnické hnutí v kraji: 

1. Atletika 
2. JUDO   
3. Plavání  
4. Veslování 
5. Zápas řecko-římský 

O případném zařazení dalších sportovních odvětví rozhoduje rada Ústeckého kraje na návrh Komise pro sport 
a volný čas Ústeckého kraje a to po prokázání, že daný sport splňuje veškeré podmínky uvedené v této 
metodice a dále podmínky uvedené v příloze č. 2 Koncepce sportu ÚK. V takovém případě bude aktualizováno 
znění této  metodiky. 
 

3. Podporovaný subjekt („Akademie TM“ daného sportovního odvětví) 
Podporovaným subjektem může být pouze sportovní subjekt 1  s ustanovenou „Akademií talentované 
mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje“ podle čl. 4.2.1 Koncepce sportu ÚK (dále jen „Akademie 
TM“). 

 
 
1 V jednotlivých sportovních odvětvích se jedná o příslušný Krajský sportovní svaz, výkonem funkce Akademie TM 
určený sportovní spolek nebo významný sportovní klub. 
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Podporovaný subjekt bude plnit funkci regionálního tréninkového centra pro přípravu talentované mládeže 
na území Ústeckého kraje, a to v souladu s parametry uvedenými v čl. 1 přílohy č.2 Koncepce sportu ÚK a 
s následujícími specifiky pro individuální sporty. 

(dále jen „Podporovaný subjekt“) 

 

4. Specifická Kritéria pro ustanovení Akademií TM u individuálních sportů 
1. Akademie TM bude ustanovena rozhodnutím, resp. souhlasem příslušného sportovního svazu tak, že 

funkci Akademie TM  zastává konkrétní Podporovaný subjekt. 
2. Akademie TM bude max. jedna na území Ústeckého kraje; pokud by příslušný sportovní svaz zřídil 

vícero center talentované mládeže na území Ústeckého kraje, určí jen jedno z nich jako (nosnou) 
Akademii TM, resp. jako jediného potenciálního příjemce podpory. 

 

5. Podporované subjekty s ustanovenou Akademií TM (podle stavu k roku 2021): 

Sport Reprezentativní specializované 
sportoviště 

Název subjektu 

Atletika Atletický stadion Ústí Klíše; 
Atletický stadion Bílina 

Ústecký krajský atletický svaz 

JUDO Hala SK PROSPORT Teplice, 
Hotel Panorama 

SK PRO SPORT JUDO TEPLICE, z.s. 

Plavání Plavecký stadion Klíše Ústecká akademie plaveckých sportů 
z.s. 

Veslování Labe aréna Ústeckého kraje Labe aréna, z.s. 
Zápas řecko-římský Sportovní dům TJ VTŽ; Sportovní 

hala Chomutov 
Czech Wrestling Chomutov z.s. 

 

O případném zařazení dalších sportovních subjektů mezi Akademie TM, podporované Ústeckým krajem, 
rozhoduje rada kraje na návrh Komise pro sport a volný čas Ústeckého kraje a to po prokázání, že daný 
kandidát splňuje veškeré podmínky dané čl. 4.2.1 Koncepce sportu ÚK, v čl. 1 přílohy č.2 Koncepce Sportu ÚK 
a dále v čl. 2., 3. a 5. této Metodiky Akademií TM. 
 

6. Celokrajská spádová působnost Akademií TM  
• Akademie TM budou provozovat systém Talent ID pro vyhledávání, identifikaci a evidence talentované 

mládeže napříč sportovními kluby v Ústeckém kraji, včetně mechanismu začlenění nových talentů do 
Akademií TM.   

• Za tím účelem budou Akademie TM partnersky spolupracovat s ostatními kluby v kraji. Akademie TM 
bude vytvářet materiální, technické a personální podmínky pro identifikaci a výchovu talentované 
mládeže napříč Ústeckým krajem. 
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7. Výše podpory pro jednotlivé Podporované subjekty:   
Výše přidělené finanční podpory na jeden Podporovaný subjekt se vypočítá dle vzorce:   
       

Částka z rozpočtu kraje 
F =  --------------------------------- . Kx                                                         

 ∑ Kx 
Vysvětlivky:   
Částka z rozpočtu kraje – částka přidělená pro Akademie TM individuálních sportů 
F – konečná částka přidělená Podporovanému subjektu   
      (pro každý Podporovaný subjekt se výpočet provádí samostatně)  
Kx – koeficient finanční náročnosti sportů dle konkrétního druhu sportu 
∑Kx – konstanta vypočtená součtem všech koeficientů finanční náročnosti sportů jednotlivých sportovních 
odvětví dle aktuálního stavu počtu Akademií TM. 
  

 
Název podporovaného subjektu  Koeficient 

Kx 

rozdělení dotace v % 

Ústecký krajský atletický svaz 1 16,7 % 

SK PRO SPORT JUDO TEPLICE, z.s. 1 16,7 % 

Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. 1 16,7 % 

Labe aréna, z.s. 2 33,3% 

Czech Wrestling Chomotuv z.s. 1 16,7 % 

celkem ∑Kx 6 100% 

  

 

8. Nákladový rozpočet:  
 

8.1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
Náklady na podporu dlouhodobé a systematické podpory mládežnického sportu, resp. talentované mládeže 
ve věkové kategorii do 23 let a to zejména: 

• Provozní náklady Podporovaného subjektu připadající na mládež; 
• Osobní náklady související s mládežnickou činností; 
• Podpora mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v kraji. 

 

 


