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Dotační program 
 

„ Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 2023“ 
 
 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení  

1. Ústecký kraj (dále také „Kraj“ nebo „poskytovatel“) na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 055/18Z/2022 ze dne 12. 12. 2022 vyhlašuje dotační program 
„Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 2023“ (dále jen 
„Program“). 

2. Program v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postup při poskytování dotací. Program se 
řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 007/13Z/2022 ze dne 28. 2. 
2022 (dále „Zásady“), pokud v tomto Programu není stanoveno jinak. Na poskytnutí dotace 
není právní nárok. 

3. Důvod podpory stanoveného účelu: Zlepšení podmínek přípravy talentované mládeže 
Ústeckého kraje v rámci Akademií talentované mládeže vybraných olympijských sportů 
Ústeckého kraje.  

Čl. 2 
Specifikace Programu, vymezení pojmů, okruh způsobilých žadatelů, účel podpory  

1. Specifikace Programu dle oblastí podpory: děti, mládež, sport.  
 

2. Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na 
úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu v žádosti, která byla předložena dle 
Programu a která byla vybrána k podpoře. 

3. Významné specializované sportoviště – reprezentativní sportoviště v Ústeckém kraji s 
kvalitním zázemím pro přípravu sportovců daného sportovního odvětví, které je využívané 
mimo jiné pro národní / mezinárodní turnaje či šampionáty a pro národní / mezinárodní 
soustředění; (dále „Významné specializované sportoviště“). 

4. Akademie talentované mládeže – regionální (tj. krajské) tréninkové centrum pro přípravu 
talentované mládeže Ústeckého kraje daného sportovního odvětví žadatele, které je 
provozováno na existujícím „Významném specializovaném sportovišti“ (dále „Akademie 
TM“). 
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5. Okruh způsobilých žadatelů 

Žadatelem o dotaci může být spolek se sídlem v Ústeckém kraji, s hlavní činností zaměřenou 
na sport a splňující následující kritéria: 
 

x Žadatel má rozhodnutím či souhlasem příslušného sportovního svazu, případně 
sportovní asociace (nejvyšší autority v ČR) zřízenu Akademii TM; 

x Kolektivní nebo individuální olympijský sport – vybraná sportovní odvětví: atletika, 
judo, plavání, veslování, zápas řecko-římský, basketbal, fotbal, házená, hokej, volejbal; 

x Žadatel může pro činnost Akademie TM využívat Významné specializované 
sportoviště.  
 

Specifická kritéria pro kolektivní olympijské sporty: 
x Žadatel je zároveň Nosným sportovním klubem splňující následující kritérium:  

o V době podání žádosti vykazuje vysokou sportovní výkonnost, startuje 
v pravidelných nejvyšších soutěžích ČR dospělých.  
Výše uvedenou podmínku může plnit jiný právní subjekt, který však musí mít 
prokazatelnou právní vazbu1 s organizační provázaností na Nosný sportovní 
klub (žadatele).  

 
Případný sestup „A“ týmu dospělých některého současného Nosného 
sportovního klubu z nejvyšší soutěže v průběhu roku nevede k odebrání 
přidělené dotace.  
Žadatelem může být i klub - příjemce dotace z předchozího dotačního roku -  
jehož “A“ tým v průběhu předchozího roku takto sestoupil („žadatel 
v ochranné lhůtě“), přičemž případnou dotaci v tomto dotačním roce lze 
poskytnout ve dvou částech. První část dotace na uznatelné náklady vzniklé a 
proplacené do termínu 30. 6. 2023, v případě mzdových nákladů vzniklé do 
30. 6. 2023 a proplacené do 15. 7. 2023. Nárok na vyplacení zbývající části 
dotace vznikne žadateli po splnění podmínky, že pro následující sezonu 
postoupí „A“ tým dospělých zpět do nejvyšší soutěže. V případě splnění této 
podmínky bude s tímto žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí druhé části 
dotace. V případě nesplnění uvedené podmínky žadateli nárok na druhou část 
dotace nevzniká.  

 
x Žadatel startuje v pravidelných nejvyšších, resp. celostátních soutěžích u 

mládežnických družstev (minimálně tři družstva v kategoriích U12 až U23).  
 

Specifická kritéria pro individuální olympijské sporty: 
x Žadatel spolupracuje s celostátní mládežnickou a/nebo juniorskou a/nebo dospělou 

reprezentací; 
 
x Žadatel má statut tzv. nosné Akademie TM, což je sportovním svazem či asociací 

určená jedna Akademie TM pro dané sportovní odvětví v Ústeckém kraji. 

                                            
1 Právní vazbou se rozumí majetková či personální aliance spolku (žadatele) s akciovou společností nebo 
společností s ručením omezeným. 
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o Pokud sportovní svaz či asociace udělí statut nosné Akademie TM více 
žadatelům, bude svaz (či asociace) vyzván k určení jednoho konkrétního 
subjektu, který je v době podání žádosti výhradním představitelem Akademie 
TM pro Ústecký kraj. 
¾ pokud bude statut nosné Akademie TM udělen více žadatelům a 

sportovní svaz (či asociace) po vyzvání neurčí výhradního představitele 
nosné Akademie TM, budou všichni dotčení žadatelé posuzováni jako 
nezpůsobilí. 

Žadatelem a příjemcem dotace v tomto Programu nemůže být žadatel či příjemce 
dotace v dotačních programech „Sport 2023“, „Volný čas 2023“ a „Výkonnostní sport 
mládeže Ústeckého kraje 2023“. 

Žadateli o dotaci mimo takto vymezený okruh způsobilých žadatelů nevzniká právo na 
hodnocení jeho žádosti. 

6. Účel podpory (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty): Zajištění 
kvalitní a konkurenceschopné sportovní přípravy talentované mládeže do 23 let 
prostřednictvím spolufinancování regionálně významných tréninkových center mládeže 
v Ústeckém kraji:  

x Provozní náklady žadatele připadající na mládež; 
x Osobní náklady související s mládežnickou činností (výše osobních nákladů může být 

u žadatelů maximálně 40 % z dotace); 
x Podpora mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v Kraji. 

 
7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad vynaložený na realizaci projektu, který není 

definován jako neuznatelný v odst. 8 tohoto článku a který splňuje všechny následující 
podmínky:  
a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,  
b. vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu realizace  
    projektu,  
c. byl uhrazen do konce termínu realizace projektu (v případě termínu ukončení realizace  
    projektu 31. 12. 2023 jsou výjimkou mzdové náklady, jejichž úhrada je možná do 15. 1.  
    roku následujícího po roce realizace projektu),  
d. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních  
    dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.  

8. Neuznatelný náklad je náklad na:  
a. pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,  
b. úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c. opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,  
d. nákupy pozemků nebo budov,  
e. ztráty z devizových kurzů,  
f. reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol, občerstvení a reprezentativní  
    pohoštění), 
g. nájemné s následnou koupí (leasing), uzavřené leasingové smlouvy, 
h. cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších  
    předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto zákona, 
 i. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných  
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    službách a správě,  
j. náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek),  
k. finanční odměny pro účastníky akce dle projektu (finanční dar, výhra). 

 
 

Čl. 3 
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití 

1. Forma a povaha dotace: Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných 
nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti. 

Finanční prostředky poskytnuté v tomto Programu jsou slučitelnou veřejnou    
podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o   
založení Evropského společenství). 

2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel:  

23 mil. Kč 

Dojde-li v průběhu uveřejnění Programu na úřední desce po jeho schválení (min. 30denní 
zákonná lhůta) na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje k navýšení stanoveného celkového 
objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu, 
či bude takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, uvede se taková informace 
včetně příslušného rozhodnutí zastupitelstva kraje na úřední desce a webových stránkách v 
příslušné složce Programu, aby všichni potenciální žadatelé o dotaci byli o daném navýšení 
informováni.  
Shodně bude postupováno v případě, kdy bude schváleno navýšení prostředků či bude 
takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí v době běhu lhůty pro předkládání 
žádostí. V souvislosti se zveřejněním informace o již schváleném navýšení bude prodloužena 
lhůta pro předkládání žádostí o délku původně stanovené lhůty. Prodloužení lhůty činí 
příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a tato 
skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Program.  
 
Dojde-li v průběhu hodnocení žádostí ke schválení navýšení prostředků či bude takové 
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, promítne se příslušné navýšení do prováděného 
hodnocení navýšením doporučené finanční částky každému podpořenému žadateli dle 
vzorce uvedeného v  Programu. V případě, že o navýšení prostředků bude zastupitelstvo 
rozhodovat až po ukončení hodnocení, je možné předložit návrh rozhodnutí o poskytnutí 
dotace variantně pro případ, že by navržené navýšení nebylo schváleno (varianta původní 
alokace, varianta s navýšením).  
 
Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v 
rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci Programu až poté, co bylo 
provedeno hodnocení žádostí, před rozhodnutím o poskytnutí dotace v příslušném orgánu 
kraje, provede výběrová komise přehodnocení žádostí s ohledem na doporučené výše 
dotací. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti stanovená v Programu bude přiměřeně prodloužena 
a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Program a jednotliví žadatelé o tom 
budou informováni. Prodloužení lhůty činí příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
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žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním 
roce, a to v originále. 

k) Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to 
v originále. 

l) Potvrzení prokazující rozhodnutí či souhlas příslušného sportovního svazu, případně 
sportovní asociace (nejvyšší autority v ČR), o zřízení Akademie TM. 

m) Doklad právního titulu užívání „Významného specializovaného sportoviště“ (např. výpis 
z katastru nemovitostí, smlouva). 

n) V případě, že žadatelem je individuální sport: 
Čestné prohlášení o spolupráci žadatele z individuálních olympijských sportů s celostátní 
mládežnickou a/nebo juniorskou a/nebo dospělou reprezentací; 

o) V případě, že žadatelem je individuální sport: 
Potvrzení příslušného sportovního svazu, případně sportovní asociace (nejvyšší autority 
v ČR), že žadatel má statut tzv. nosné Akademie TM, což je výhradně jedna Akademie 
TM za dané sportovní odvětví v Ústeckem kraji. 

p) V případě, že za kolektivní sport splňuje kritéria způsobilého žadatele (viz čl. 2 bod 5) 
jiný právní subjekt: 
Doložení právního vztahu mezi žadatelem a tímto právním subjektem. 

Pro přílohy d) – l) a o) budou na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněny formuláře. 

V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k jejich doplnění do 10 dnů. V případě,  
že nebude žádost v této lhůtě doplněna, bude žádost z dalšího hodnocení vyřazena pro  
nesplnění podmínek dotačního programu. 

 
 
 

Přílohy dotačního programu 

 
 
    1. Vzor žádosti o dotaci  
    2. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 
    3. Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace 
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