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ÚČEL 
 
 Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy v oblasti 
sportu a činnosti mládeže od roku 2017 do roku 2018. 

 
Článek I. 

Úvod 
 

Péče o sport patří podle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb.1 k povinnostem obce.2 
Statutární město Jihlava se spolupodílí nejen na financování sportu a sportovních zařízení, 
ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch města a kontroluje 
efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.  

 Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve městě. 

                                                 
1
 zákon č. 115/2001, o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 

2
 § 6 Úkoly obcí 

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro 
sportovní činnost občanů, 
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 



Článek II. 
 

Hlavní cíle 
 

Statutární město Jihlava se hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany vhodné podmínky 
pro sport a sportovní volnočasové aktivity. Chce být sportovní metropolí Kraje Vysočina a 
uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu v životě všech občanů, zvláště pak mládeže a 
dětí. Sportování a smysluplné využití volného času je účinná forma primární prevence 
sociálně patologických jevů. 

Sportovní činnost ve městě je zabezpečována spolky působícími ve sportu a tělovýchově, 
profesionálními sportovními kluby, tělovýchovnými aktivitami ve školách, komerčními 
tělovýchovnými a sportovními aktivitami a neorganizovanou tělovýchovou a sportem. 
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty zajišťují tréninkovou a závodní činnost pro své členy, 
rovněž zajišťují rekreační sportovní aktivity jak pro své členy, tak i pro další zájemce z řad 
veřejnosti. Vedle těchto aktivit rovněž pořádají sportovní akce pro širokou veřejnost a další 
akce, včetně akcí mezinárodních, které významně napomáhají k prezentaci města. Mezi 
sportovní kluby reprezentující statutární město Jihlavu s využitím profesionálních sportovců 
pak patří HC Dukla Jihlava s. r. o., FC VYSOČINA JIHLAVA a. s., TK Spartak Jihlava, 
spolek. 

 

 
Článek III. 

 
Analytická část 

 
Pro lepší přehled o sportovním prostředí v Jihlavě zpracovala Komise pro sport, 

tělovýchovu a volný čas Rady města Jihlavy analýzu, jež vycházela z dotazníků rozeslaných 
všem sportovním subjektům i provozovatelům sportovních zařízení v Jihlavě. Dotazníky byly 
rozeslány v květnu 2015 celkem 46 sportovním subjektům. Vyplněné je vrátilo 26 subjektů. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo téměř o všechny větší a pro sport v Jihlavě významné 
sportovní kolektivy, je možno předpokládat, že došlé dotazníky zahrnuly 85 – 90 % 
registrovaných sportovců v Jihlavě, tj. cca 7 000 sportovců z 26 SK a TJ ve 38 sportovních 
odvětvích.  

Z analýzy vyplynulo, že profesionální kluby HC Dukla Jihlava a FC VYSOČINA JIHLAVA 
měly v roce 2014 náklady na činnost cca 108 mil Kč. Výše finančních nákladů na sportovní 
činnost ostatních, v jihlavských sportovních subjektech registrovaných sportovců, byla v roce 
2014 cca 55 mil Kč. Na této částce se podíleli sportovci 45 %. Druhým významným 
finančním zdrojem podpory těmto amatérským subjektům byla podpora města, jež 
dosahovala 26 % nákladů. Zbylých 29 % je pokryto z jiných veřejných zdrojů a také z darů a 
sponzorských plnění. V analýze nejsou zahrnuti neregistrovaní sportovci a sportující 
veřejnost. 

Dále se analýza zabývala množstvím a kvalitou sportovních zařízení v Jihlavě. V tomto 
ohledu se jeví jako největší problém absence kvalitní haly pro kolektivní sporty. Také chybí 
zimní sportoviště pro atlety a řada současných sportovišť potřebuje rekonstrukci. 

Další důležitou věcí, kterou analýza ukázala, je nedostatek cvičitelů a trenérů. Stále méně 
lidí je ochotno sportovní výchově obětovat svůj čas dobrovolně a bez potřebné finanční 
podpory. I z tohoto důvodu jsou v některých subjektech odmítáni zájemci o sport. 

I přes některé výše uvedené skutečnosti lze celkově konstatovat, že sport v Jihlavě byl na 
základě dat z roku 2014 finančně v základních parametrech uplynulého období zabezpečen. 
Pokud však má zůstat zabezpečení na stejné úrovni, je třeba ze strany statutárního města 
Jihlavy zajistit, aby sportovní prostředí získalo minimálně stejnou finanční podporu jako 

v minulých letech. 
 
 



Článek IV. 
 

Cílové oblasti koncepce 

 
1. Volnočasové a sportovní aktivity mládeže a obyvatel města Jihlavy 
 

1.1. Volnočasové aktivity mládeže 

Poskytnutí dotací se týká dětí a mládeže ve věku do 19 let, jež provozují pohybové 
volnočasové aktivity a jsou registrováni v jihlavských organizacích. Dotace je 
poskytována organizacím, které přímo organizují tyto pohybové volnočasové aktivity. 
Poskytnuté finanční prostředky nejsou určeny na spolufinancování čistě sportovních 
aktivit, kulturních akcí a festivalů ani činnosti škol a školských zařízení. 
 
 

1.2. Sportovní a pohybové aktivity mládeže 

Poskytnutí dotace se týká dětí a mládeže ve věku do 19 let, jež provozují aktivity 
pohybového a sportovního zaměření a jsou registrováni v jihlavských sportovních 
organizacích. Dotace je poskytována na člena, který není starší devatenácti let 
(dovrší tento věk v příslušném kalendářním roce) a sám se podílí na financování 
subjektu svým členským příspěvkem. Dotace se poskytuje poměrnou částkou na 
jednoho člena podle stavu členské základny k 31. 12. předchozího roku. Evidence 
členů je vedena věrohodným a prokazatelným způsobem, včetně data narození.  
 
 

1.3. Sportovní a pohybové aktivity pro nejširší vrstvu obyvatel 

Poskytnutí dotace se týká systematických pohybových aktivit obyvatel města Jihlavy. 
Dotace je poskytována na člena, registrovaného v jihlavských sportovních 
organizacích, který je starší devatenácti let a sám se podílí na financování subjektu 
svým členským příspěvkem. Dotace se poskytuje poměrnou částkou na jednoho 
člena podle stavu členské základny k 31. 12. předchozího roku. Evidence členů je 
vedena věrohodným a prokazatelným způsobem, včetně data narození. 
 
Pro výpočet dotace žadatele (bod 1.2. a 1.3.) se použije matematický model 
zohledňující výkonnostní úroveň (V), rozšířenost sportů v ČR dle členské základy 
(R), které nám stanoví individuální hodnotu žadatele (IHŽ) a členskou základnu 
žadatele (ČZ). Pomocnými kriterii, na která může příslušná hodnotící komise při 
dělení dotace ve výjimečných případech brát zřetel, je náročnost sportovního odvětví 
a tradice sportovního subjektu.  
 
Výkonnostní úroveň je rozdělena do 5 kategorií, rozšířenost sportů v ČR do 3 
kategorií.  
 
Tabulka č. X hodnocení výkonnosti: 

Výkonnost Popis Body 

5 
Top výkonnost, výchova reprezentantů, 1. a 2. nejvyšší 
soutěž v ČR 

5 

4 
1. a 2. nejvyšší soutěž v ČR, účast na MČR v individuálních 
sportech 

4 

3 Soutěže do 3 nejvyšší, krajské a oblastní soutěže 3 

2 Nejnižší sportovní soutěže 2 

1 
Sport pro všechny, rekreační sport, neregistrovaní, 
nesoutěžící kluby, subjekty, které pravidelně a systematicky 
nezajišťují tréninkový proces 

1 

 



Hodnocení rozšířenosti sportů v ČR dle členské základny je přebírána z údajů 
MŠMT. Mládež je považována do 19 let věku. 
 
Tabulka č. XX rozšířenosti sportu 

Rozšířenost 
sportu 

Intervaly hodnocení dle počtu členské základny 
uváděnou MŠMT Body 

Mládež do 19 let Dospělí 

3 nad 10 000 nad 20 000 3 

2 3 501 - 10 000 10 001 - 20 000 2 

1 0 - 3 500 0 - 10 000 1 

 
Matematický model individuálního hodnocení žadatele (IHŽ) v bodech: 
IHŽ = V * R 
 
IHŽ- individuální hodnocení žadatele 
V - výkonnost (body získané dle Tabulky hodnocení výkonnosti) 
R - rozšířenost sportů v ČR (body získané dle Tabulky hodnocení rozšířenosti 
sportů, dle údajů MŠMT o stavu členské základny sportovních odvětví) 
 
Tabulka č. XXX IHŽ (individuálního hodnocení žadatele) 
 

Intervaly IHŽ 
Koeficient pro výpočet osobo bodů z 

členské základny (KČZ) 

10 - 15 bodů 6 

5 - 9 bodů 4 

2 - 4 body 3 

1 bod 1 

 
Vzorec pro výpočet osobo bodů (OB) z členské základny žadatele: 
 
OB = ČZ * KČZ 
 
ČZ - členská základna žadatele (v rozdělení na mládež do 19 let a nad 19 let) 
KČZ - koeficient pro výpočet osobo bodu (získaný z modelu individuálního 
hodnocení žadatele IHŽ) 
 
 
Vzorec pro výpočet dotace žadatele 
 
D = OB * FOB 
 
D - výše dotace žadatele 
OB - počet osobo bodů žadatele 
FOB - finanční hodnota osobo bodu vyjádřená v Kč 

FOB = FDP /  OB1...OBn  
 
FDP - finanční alokace pro vyhlášené programy bod 1.2. a 1.3. koncepce 

 OB1...OBn - celkový součet osobo bodů všech žadatelů 
 
 
 
 
 



1.4. Servisní centrum sportu v Jihlavě 

Poskytnutí dotace se týká přímé podpory provozu servisní organizace pro sportovní 
organizace, jež pomáhá dobrovolníkům ve sportovních klubech a tělovýchovných 
jednotách s legislativními a administrativně ekonomickými záležitostmi. 

 
 
2. Sportovní a volnočasové akce 
Organizování jednorázových sportovních a volnočasových akcí od nejnižší úrovně po akce 
mezinárodního významu bude podporováno formou vyhlášení programů. Dotace se 
zpravidla poskytují jedenkrát ročně. Přednostně budou zabezpečeny akce s historickou a 
pravidelně opakovanou aktivitou, akce se záštitou statutárního města Jihlavy a také akce 
nejvyššího sportovního významu (ME, MS, MČR a významné mezinárodní závody). 

 
Podmínky poskytování dotací: 
 
Dotace se poskytuje formou programů na částečnou úhradu nákladů konkrétních, 

krátkodobých, časově omezených akcí, na základě zhodnocení zejména sportovní kvality, 
reprezentace města, tradice, počtu startujících, účasti médií apod. 

Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce. Dotace se zásadně poskytuje na 
akce konané v Jihlavě nebo v jejích částech, pořádané hlavním organizátorem akce. 

 
 

3. Prioritní podpora sportů 
 

3.1. Obchodní organizace s majetkovou účastí statutárního města Jihlavy 

HC Dukla Jihlava, s. r. o., FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s, reprezentující statutární 
město Jihlavu s využitím profesionálních sportovců, jsou podporovány dotací v rámci 
každoročního schvalování rozpočtu na základě předložené žádosti organizací. 
 
 

3.2. Prioritní podpora spolků a organizací 

Spolky mládeže navazující na systém přímé podpory sportovců reprezentujících  
statutární město Jihlavu - DUKLA Jihlava – mládež, z. s., Fotbalový klub mládeže 
VYSOČINA JIHLAVA, o. s. a TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek jsou 
podporovány dotací v rámci každoročního schvalování rozpočtu na základě 
předložené žádosti organizací. Poskytnutá dotace je určena k úhradě nákladů 
spojených se sportovní činností subjektu. 
 
 

3.3. Podpora využívání školních sportovních zařízení v majetku statutárního města 

Jihlavy veřejností 

Zřizovatel bude podporovat aktivity škol a školských zařízení směřující k rozšiřování 
možností využití školních sportovišť veřejností v době mimo probíhající výuku v 
těchto sportovních zařízeních, a to na základě uzavřených smluv za přesně 
stanovených podmínek. 
Nosnými parametry budou: 
 ochrana školního majetku, 

 efektivita smluvně zajištěných časů používání sportovních zařízení 

 

4. Sportovní zařízení v Jihlavě 

 
4.1. Provoz sportovních zařízení v majetku statutárního města Jihlavy 
Sportovní zařízení ve vlastnictví statutárního města Jihlavy má zveřejněný ceník 
pronájmu sportovišť, který zajistí rovný přístup k pronajímaným sportovištím. V dotaci 



města na provozování těchto zařízení jsou částečně dotovány náklady na provoz, aby 
byla sportoviště přístupná všem sportovcům široké veřejnosti. 
 
O dotaci na pronájem mohou subjekty požádat a ta jim může být přidělena podle kritérií 
uvedených ve výzvě, např. sledováním výkonnosti, počtu členů spolku, počtu družstev, 
počet soutěží atd. 

 
Dotace je určena na provoz a údržbu stávajících sportovních zařízení v majetku 
statutárního města Jihlavy. 
 
Statutární město Jihlava je v současné době vlastníkem těchto zařízení: 
 

Zařízení Vlastník Provozovatel 

Budova bazénu E. Rošického Statutární město Jihlava 
Služby města Jihlavy, s. r. o. 

(dále SMJ, s. r. o.) 

Koupaliště Vodní ráj SMJ, s r.o. SMJ, s. r. o. 

Horácký zimní stadion Statutární město Jihlava HC Dukla Jihlava, s. r. o. 

Veřejné sportoviště pro lední 
sporty v ul. Tyršova 

Statutární město Jihlava HC Dukla Jihlava, s. r. o. 

Fotbalový stadion – Jiráskova 
ul. a hřiště s umělým 

povrchem na ul. E. Rošického 
Statutární město Jihlava 

 
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. 

s. 

Sportovní areál Na Stoupách Statutární město Jihlava SMJ, s. r. o. 

Hřiště s umělým povrchem - 
Na Stoupách 

Statutární město Jihlava 
FKM VYSOČINA JIHLAVA, o. 

s. 

Skiareál Šacberk Statutární město Jihlava SALIX INTEGRA, s r.o. 

Teniscentrum Jihlava, a.s. 

Teniscentrum Jihlava, a.s. 

(podíl - statutární město Jihlava) 
Teniscentrum Jihlava, a.s. 

 
 

4.2. Provoz sportovních zařízení ve vlastnictví sportovních a tělovýchovných 

spolků 

 
Dotace je určena na provoz a údržbu stávajících sportovních zařízení: 
 

 Sportovní klub Jihlava, o. s. – sportovní hala, hokejbalový areál, volejbalový areál, 

prostory na stolní tenis, házenou, tenis; 

 TJ Sokol Bedřichov – sportovní hala, fotbalový areál - 2 travnatá hřiště, škvárové 

hřiště, tenisové, nohejbalové a volejbalové kurty, autokemp Pávov; 

 TK ČLTK Jihlava - tenisové kurty;  

 TJ Sokol Jihlava – sokolovna; 

 jiná sportovní zařízení. 

 

 

5. Rozvoj sportovní infrastruktury - investice 
 

Tato oblast podporuje koncepční rozvoj či výstavbu chybějících sportovních zařízení, 
které splňují sportovně technické parametry sportovišť pro potřeby konání oficiálních soutěží 



(mezinárodní utkání, ligové soutěže, mistrovství republiky). Dále podporuje výstavbu či 
údržbu ostatních ploch, vhodných k realizaci sportovních volnočasových aktivit (obnova 
menších veřejných hřišť v majetku statutárního města Jihlavy), lyžařské stopy, budování 
cyklostezek, sportovně – relaxační centrum Český mlýn a další. 
 
6. Ostatní formy podpory 
 

6.1. Propagační forma podpory 

 
 zveřejňování pořádaných sportovních akcí, sportovních výsledků a úspěchů 

prostřednictvím webových stránek statutárního města Jihlava, Novin jihlavské radnice 

a dalšími dostupnými prostředky (např. spolupráce s místními rozhlasovými 

stanicemi, regionální televizí a tiskem) 

 souhrnný informační servis občanům města i turistům o možnostech sportovního 

vyžití ve volném čase na území města Jihlavy 

 vytvoření kalendáře akcí na celý rok 

 vytvoření databáze sportovišť, sportovních subjektů a možnosti sportování pro 

širokou veřejnost 

 
6.2. Společenská forma podpory 

 
 vyhodnocení nejlepšího sportovce okresu Jihlava ve spolupráci s dalšími partnery – 

jedna z anket při vyhlašování nejlepších sportovců za uplynulý rok je Cena primátora 

za přínos pro sport v Jihlavě; 

 průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovců, trenérů, 

funkcionářů nebo sportovních organizací v Jihlavě v oblasti sportu Cenami města 

Jihlavy, RM, případně přijetím u primátora; 

 přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve městě Jihlava představiteli 

statutárního města Jihlavy; 

 další formy podpory, např. možnost poskytnutí reprezentačních prostor radnice pro 

společenské události spojené s konáním významných sportovních akcí. 

 
Článek V. 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Komise předkládá v průběhu roku radě (zastupitelstvu) města návrh na: 
a) rozdělení finanční rezervy, vytvořené po základním rozdělení finančních prostředků, 
b) přerozdělení finančních prostředků za neuskutečněné plnění některého z titulů. 

 
Schváleno Radou města Jihlavy dne 16. 3. 2017 usnesením č. 235/17-RM s účinností  
od 16. 3. 2017.  
Zároveň se ruší původní text části bodu 1.3. koncepce schválené usnesením č. 1365/15-RM 
ze dne 17. 12. 2015  
 


