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Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy v oblasti 
sportu a činnosti mládeže v letech 2012 – 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 



I. ÚVOD 
 

Péče o sport patří podle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. k úkolům obce. 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. 

 
II. HLAVNÍ CÍLE  

 
Statutární město Jihlava deklaruje právo na sport svých občanů, chce jim sport umožnit ve všech 
formách a uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní 
politiky a zřízením Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas Rady města Jihlavy, poradního orgánu 
RM pro oblast sportu, tělovýchovy a volný čas.  
 
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. 
 
1. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE A OBYVATEL M ĚSTA JIHLAVY  
 
Volno časové aktivity mládeže  
Poskytnutí dotací se týká mládeže ve věku do 19 let, které provozují sportovní volnočasové aktivity a 
nejsou registrovány ve sportovních střešních organizacích. 
Dotace se poskytuje na člena, který není starší devatenácti let (dovrší tento věk v příslušném 
kalendářním roce) a sám se podílí na financování subjektu svým členským příspěvkem. Evidence 
členů je vedena podle rodných čísel nebo data narození a bydliště. 
 
Sportovní a pohybové aktivity mládeže   
Poskytnutí dotace se týká mládeže, která provozuje volnočasové aktivity pohybového a sportovního 
zaměření a je registrována v jihlavských sportovních organizacích. 
Dotace se poskytuje na člena, který není starší devatenácti let (dovrší tento věk v příslušném 
kalendářním roce) a sám se podílí na financování subjektu svým členským příspěvkem. Evidence 
členů je vedena podle rodných čísel nebo data narození a bydliště.  
Poskytnutí dotace se týká i školních sportovních klubů, jejichž oddíly provádějí celoroční sportovní 
činnost a mají právní subjektivitu. 
 
Sportovní a pohybové aktivity pro nejširší vrstvu o byvatel   
Poskytnutí dotace se týká systematických pohybových aktivit obyvatel města Jihlavy. Dotace se 
poskytuje na člena, který je starší devatenácti let a sám se podílí na financování subjektu svým 
členským příspěvkem. Evidence členů je vedena podle rodných čísel nebo data narození a bydliště.  
 
Podmínky pro poskytování dotací na činnost 
Dotace se poskytuje poměrnou částkou na jednoho člena s místem trvalého pobytu na území města 
Jihlavy podle stavu členské základny k 31. 12. předchozího roku a v závislosti na věku člena, na 
kterého žádá subjekt dotace za těchto podmínek: 

a) subjektům, které jsou řádně registrovány, mají svůj statut nebo jiný dokument, z něhož 
jednoznačně vyplývá, že tento subjekt pracuje pravidelně celý rok s jihlavskou členskou 
základnou. 

b) subjektům, které mohou kdykoli prokázat pravidelnost této činnosti (min. 1x týdně) včetně 
účasti svých členů na akcích a mohou doložit kvalifikovanost vedení svých akcí a činnosti. 

c) žadatel je povinen na vyžádání prokázat výběr členských příspěvků svých členů. 
 
 

Dotace na činnost bude vyplácena plošn ě v pom ěru, který doporu čí Komise pro sport, 
tělovýchovu a volný čas RM Jihlavy (dále komise) podle po čtu členů mládeže a p řípadn ě  
i dosp ělých.  



Hodnotící tabulka 
Tabulka je zpracována na základě významu a úrovně jednotlivých sportů v Jihlavě. Je přihlíženo 
k nákladovosti v jihlavských podmínkách a k rozšíření uvedených sportů a volnočasových aktivit 
(počet registrovaných sportovců celorepublikově). 
Kategorie I., koeficient 10  
Sport 

Kategorie II., koeficient 5  
Sport 

Kategorie III., koeficient 1  

Atletika Baseball Aerobic 
Basketbal Box Badminton 
Florbal Házená (národní) Bojová umění 
Hokejbal Gymnastika (moderní, 

sportovní, skupinová) 
Cyklistika 

Judo Kuželky Jezdectví 
Kopaná Lyžování Jóga 
Lední hokej Malá kopaná Kulturistika 
Krasobruslení Orientační běh Nohejbal 
Plavání Rokenrol            Silový trojboj 
Tenis Softball  Squash 
Volejbal Stolní tenis Šachy 
Zápas Tance                 Šerm 
  Triatlon 
  Turistika 
  Volnočasové aktivity 
  Vodáctví 
Sporty, které nejsou uvedeny v tabulce, budou indiv iduáln ě hodnoceny p říslušnou komisí.  
 
2.  NADSTANDARDNÍ REPREZENTACE STATUTÁRNÍHO M ĚSTA JIHLAVY 
 
Kategorie je určena pouze pro ocenění nejkvalitnějších sportovních výsledků dosažených sportovci 
jihlavských klubů  - dospělými a mládeží. 

V kategorii se hodnotí výhradně umístění jednotlivců na Top sportovních akcích, na OH, MS, ME a 
MČR – medailová místa. 

Podmínky poskytování dotací 
Dotace je určena pro subjekt se sídlem v Jihlavě, který zabezpečuje sportovní přípravu sportovce 
(družstev). 

 
a) Dosažený nadstandardní výkon je nutno dokladovat kopií oficiálních výsledků závodů nebo 

potvrzením příslušného sportovního svazu s tím, že potvrzení musí obsahovat: soutěž – 
kategorie – disciplina – umístění – počet soutěžících/družstev v příslušné kategorii – termín a 
místo konání. Dále kopii registračního průkazu sportovce (kolektivu) – možno nahradit 
potvrzením příslušného střešního republikového svazu. 

 
Ocenění v této kategorii může být individuálně posouzeno Komisí pro sport, tělovýchovu a volný čas 
Rady města Jihlavy v rámci rozpočtu finančních prostředků určených na dotace. 
 
3. SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKCE 
 
Organizování jednorázových sportovních a volnočasových akcí od nejnižší úrovně po akce 
mezinárodního významu bude podporováno formou vyhlášení grantů.  
Dotace se zpravidla poskytují dvakrát ročně. Přednostně budou zabezpečeny VIP akce (ME, MS, 
MČR a významné mezinárodní závody). 
 
Podmínky poskytování dotací 
Dotace se poskytuje formou grantů na částečnou úhradu nákladů konkrétních, krátkodobých, časově 
omezených akcí, na základě zhodnocení zejména sportovní kvality, reprezentace města, tradice, 
počtu startujících, účasti médií apod. 

a) Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce. 
b) Dotace se zásadně poskytuje na akce konané v Jihlavě nebo v městských částech. Výjimku 

z tohoto ustanovení může ve výjimečných případech odsouhlasit komise.  
c) Komise si vyhrazuje právo navrhnout poskytnutí dotace i na jiné akce, které nejsou 

předmětem uvedeného výčtu. 



4. PODPORA SPORTŮ – ORGANIZACE S MAJETKOVOU Ú ČASTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
JIHLAVY 

 
HC Dukla Jihlava, s.r.o. - statutární město Jihlava je stoprocentním vlastníkem,  
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.  - statutární město Jihlava je částečným vlastníkem. 

 
Hokej a fotbal jsou podporovány přímými dotacemi. Aktuálním úkolem je postup obou klubů do 
vyšších soutěží, zároveň však snížení podílu financování jejich sportovní činnosti z rozpočtu 
statutárního města Jihlava. 
 
Konkrétní rozdělení finanční částky určené na tento účel navrhne každoročně po schválení rozpočtu 
komise a předloží zastupitelstvu města ke konečnému schválení. 
Poskytnutá dotace je určena k úhradě nákladů, spojených se sportovní činností subjektu. 
 
5. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V JIHLAVĚ  
 
a/ Statutární město Jihlava je v současné době vlastníkem těchto zařízení: 
 
Zařízení Vlastník  Provozovatel  
Budova bazénu E. Rošického  statutární město Jihlava 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. 
Fotbalový stadion –Jiráskova ul.  
a Na Stoupách 

statutární město Jihlava FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. 

Atletický stadion Na Stoupách statutární město Jihlava Atletika Jihlava, o.s. 
Skiareál Šacberk statutární město Jihlava SALIX INTEGRA, s r.o. 
Teniscentrum Jihlava, a.s. Teniscentrum Jihlava, a.s. 

(podíl města) 
Teniscentrum Jihlava, a.s. 

 
b/ V Jihlavě fungují další sportovní zařízení ve vlastnictví sportovních a tělovýchovných 
    organizací: 

• SK Jihlava, o .s. – sportovní hala, hokejbalový areál, volejbalový areál,            
prostory na stolní tenis, házenou, tenis, 

• TJ Sokol Bedřichov, o s. – sportovní hala, fotbalový areál - 2 travnatá hřiště, 
škvárové hřiště, tenisové kurty, autocamp Pávov,  

• horolezecké stěny, 
• tenisové kurty – Teniscentrum Jihlava, a.s., TK ČLTK Jihlava, o. s., 
• TJ Sokol v Jihlavě, o s. – sokolovna, 
• jiná sportovní zařízení. 

 
Statutární město Jihlava může poskytnout dotaci subjektům, které vlastní sportovní zařízení a nejsou 
v majetku města.  
 
6. PROVOZ A ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍCH K REKONDICI A REHABILITACI    
 
Technická forma podpory za řízení v majetku statutárního m ěsta Jihlavy 
Údržba, provoz a rozvoj stávajících sportovních zařízení v majetku statutárního města Jihlavy. 
 
Výstavba chybějících sportovních zařízení, které splňují sportovně technické parametry sportovišť pro 
potřeby konání oficiálních soutěží (mezinárodní utkání, ligové soutěže, mistrovství republiky): 

• fotbalový stadion s odpovídající diváckou kapacitou a zázemím pro sportovce i diváky, 
• multifunkční hala pro halové sporty s odpovídající diváckou kapacitou a zázemím pro 

sportovce i diváky (přebudování HZS), 
• lehkoatletický stadion s odpovídajícím zázemím pro sportovce i diváky, 
• hřiště na street basketbal na sídlištích, dětská hřiště. 

Koncepční rozvoj a údržba ostatních ploch, vhodných k realizaci sportovních volnočasových aktivit 
(obnova menších veřejných hřišť v majetku statutárního města Jihlavy), lyžařské stopy, budování 
cyklostezek. 
 



Dotace na využívání školních sportovních za řízení v majetku statutárního m ěsta Jihlavy 
veřejností 
Dotace je určena výhradně pro školy a školská zařízení, které umožní na základě individuálně 
stanovených smluvních podmínek otevření svých sportovních zařízení jihlavské mládeži a obyvatelům 
města v době mimo probíhající výuku v těchto sportovních zařízeních. 
Školy otevřou svá sportoviště pro neregistrovanou nejširší veřejnost města na základě uzavřených 
smluv za přesně stanovených podmínek. 
Nosnými parametry bude:  

• ochrana školního majetku, 
• bezpečnost uživatelů sportovních zařízení, 
• efektivita smluvně zajištěných časů používání sportovních zařízení. 

 
7. OSTATNÍ FORMY PODPORY 
 
Propaga ční 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 statutárního města Jihlavy 
 
• vytvoření kalendáře akcí na celý rok 

 
Společenská forma podpory 

• vyhodnocení nejlepšího sportovce statutárního města Jihlavy – jedna z anket při 
vyhlašování nejlepších sportovců za uplynulý rok ve spolupráci s ČSTV, JL, DDM 
v Jihlavě i jinými organizacemi 

 
• průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovců, trenérů, 

funkcionářů nebo sportovních oddílů statutárního města Jihlavy v oblasti sportu Cenami 
města Jihlavy, RM, případně přijetím u primátora 

 
• přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve statutárním městě Jihlava 

představiteli města 
 

• dalšími formami podpory, např. možnost poskytnutí reprezentačních prostor radnice pro 
společenské události spojené s konáním významných sportovních akcí 

 
III. 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 15. 12. 2011 usnesením č. 1439/11-RM s účinností od 1. ledna 
2012. 
 
 


