


Důvodová zpráva 
 
 
Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání návrh Plánu rozvoje sportu 
města Jablonec nad Nisou 2018 – 2020. 
Novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších právních 
předpisů, stanovila obcím i krajům povinnost do 30. 6. 2018 zpracovat plány 
rozvoje sportu. Plány mají v souladu s §6a tohoto zákona obsahovat zejména 
vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory 
sportu, opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce a dále 
určit prostředky z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 
Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou na období let 2018 – 2020 připravil 
humanitní odbor ve spolupráci s pracovní skupinou komise pro sport a tělovýchovu, 
ostatními dotčenými odbory magistrátu a jednatelem společnosti SPORT Jablonec 
nad Nisou, s.r.o. Plán byl také připomínkován a projednán vedením města. 
Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2018 – 2020 schválila Komise pro 
sport a tělovýchovu usnesením č. 6/2018 (hlasování 9-0-2). 
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1. ÚVOD 
 
 
Evropská charta sportu chápe sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které - ať 
již prostřednictvím organizované účasti či nikoli – si kladou za cíl projevení či 
zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 
dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.  
Sport tvoří neoddělitelnou součást života naší společnosti a je součástí zdravého 
životního stylu stále většího počtu lidí. V posledních desetiletích se sport zařadil k 
nejvýraznějším společenským fenoménům, stal se obchodním artiklem i součástí 
showbyznysu. Ovlivňuje velké množství obyvatel všech kontinentů ať už přímou či 
nepřímou účastí na některé z jeho forem. 
Nelze opominout ani vliv sportu na prevenci proti negativním společenským jevům, 
jeho pozitivní dopad na tvorbu a vývoj charakterových vlastností každého jedince. 
Na druhou stranu má stále větší část populace zdravotní problémy související 
s nedostatečnou pohybovou aktivitou, tento jev je stále více viditelný i u dětí a 
dospívající mládeže a nedostatek pohybu se tak řadí mezi vážné společenské 
problémy. 
 
Město Jablonec nad Nisou se rozsahem druhů sportů, počtem sportovců a 
sportovních areálů a zařízení řadí s ohledem na svou velikost mezi největší sportovní 
centra v České republice. V našem městě vždy byla a stále je řada sportovních 
odvětví na velmi kvalitní úrovni.  
Sportovní aktivity jsou jedním z nejvýznamnějších prvků, které spoluvytvářejí image 
našeho města, tvoří nedílnou součást jeho dění a výrazně se spolupodílejí na 
spokojenosti občanů s životem v něm. Je velmi důležité, aby fenomén sportu z města 
nevymizel a město i nadále aktivně sportovní dění podporovalo. 
 
 
1.1. Vazba na právní předpisy 
 
Postavení sportu ve společnosti, úkoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
ostatních orgánů státní správy, úkoly krajů  a  obcí  při podpoře sportu  stanoví 
zákon  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
„zákon o podpoře sportu“).  
Úkoly obcí definuje § 6 takto: 
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů, 
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu 
v obci a zajišťuje jeho provádění. 
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Plány v oblasti sportu blíže specifikuje §6a takto: 
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí 
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a 
opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo 
kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, 
které jsou nezbytné k naplnění plánu. 
Obce i kraje mají povinnost zpracovat plány rozvoje sportu do 18 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti novely zákona tj. do 30. 6. 2018.  
 

Dalším právním předpisem je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) v § 35 uvádí, že obec v samostatné působnosti ve svém územním 
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o 
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých 
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 
zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 
 
 
1.2. Vazba na strategické dokumenty města a kraje 

 
Posledním schváleným koncepčním dokumentem pro oblast sportu na místní úrovni 
je „Koncepce rozvoje sportu ve městě Jablonci nad Nisou“, kterou projednávalo 
Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou na svém jednání dne 31. 8. 2000 a 
usnesením č. XIX. schválilo koncepci rozvoje sportu včetně jejích cílů. 
Aktuálně platným strategickým dokumentem města, který se mj. zabývá i oblastí 
sportu, je Aktualizace strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2014 – 2020, 
schválená usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ZM/178/2014 ze dne 
11. 9. 2014. 
Strategickým dokumentem, platným pro celé území Libereckého kraje, je Program 
rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020, schválený usnesením Zastupitelstva 
Libereckého kraje č. XXX/2018/ZK ze dne 30. ledna 2018. 
Strategickým dokumentem Libereckého kraje je Plán rozvoje sportu v Libereckém 
kraji 2018 – 2020, schválený usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 
XXX/2018/ZK ze dne 30. ledna 2018. 
Dalším dokumentem je Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020, který byl 
schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 359/14/ZK ze dne 23. 9. 
2014. 
Další dokumenty, ze kterých jsme vycházeli při tvorbě tohoto plánu: 

• Analýza sportu ve městě Jablonec nad Nisou, zpracovaná společností KPMG 
Česká republika, s.r.o. z listopadu 2016 (příloha č. 1) 

• Veřejný průzkum „Volnočasové aktivity se zaměřením na oblast sportu, využití 
sportovišť a sportovních zařízení“ z listopadu 2015 (příloha č. 2). 

 
 
1.3. Cíle plánu 
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Cílem Plánu rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou na roky 2018 – 2020 je 
stanovit priority, oblasti podpory a pravidla pro poskytování finanční podpory 
sportovních aktivit z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na roky 2018 – 
2020. 
 
 
2. ZÁKLADNÍ POJMY 
Oblast sportu a tělovýchovy je rozmanitá a tomu odpovídá i různorodý výklad 
používané terminologie. Níže uvádíme výklady základních pojmů, které jsou převzaty 
z Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020. 
 
2.1. Sport 
Tělesná forma činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované 
účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj 
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 
rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně. 
  
2.2. Vrcholový sport 
Nejvyšší výkonnostní úroveň sportu organizovaná ve sportovních organizacích nebo 
resortních sportovních centrech. Porovnávání výkonosti probíhá prostřednictvím 
soutěží řízených sportovní asociací. 
 
2.3. Výkonnostní sport 
Zájmová činnost soutěžní povahy se systematickou sportovní přípravou realizovanou  
ve sportovních organizacích. Součástí výkonnostního sportu jsou pravidelné, věkově, 
genderově a výkonnostně diferencované soutěže řízené sportovní asociací. 
 
2.4. Všesportovní příprava 
Nespecializovaná, širokospektrální, nesoutěžní pohybová aktivita, která je zaměřena  
na všeobecný motorický rozvoj, zvyšování fyzické kondice. 
 
2.5. Školní sport a tělovýchova 
Sport realizovaný ve školách a školských zařízeních dle rámcových a školních 
vzdělávacích programů. 
 
2.6. Střešní sportovní organizace 
Právnická osoba s celostátní působností sdružující sportovní organizace, která má 
organizační struktury působící na území kraje. 
 
2.7. Sportovní asociace 
Právnická osoba s celostátní působností sdružující sportovní organizace a fyzické 
osoby v konkrétním sportovním odvětví. Nejvyšší sportovní autorita v České 
republice pro dané sportovní odvětví, která zastupuje Českou republiku u 
mezinárodní asociace daného sportu.  
 
2.8. Sportovní organizace 
Právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, jejímž předmětem 
činnosti je sport a tuto činnost fakticky, prokazatelně, pravidelně (min. 1 x týdně) a 
nepřetržitě (nejméně 10 měsíců v roce) vykonává. 
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2.9. Oddíl 
Organizační součást sportovní organizace zajišťující provozování jednoho druhu 
sportu nebo sportovního odvětví, popř. všesportovní přípravu (např. oddíl, odbor, 
skupina). 
2.10. Sportovec 
Fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní 
činnost,  
je evidována sportovní organizací a registrována u příslušné střešní sportovní 
organizace. Od 1. ledna 2019 je tato definice nahrazena evidencí fyzické osoby 
v rejstříku dle §3a zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (ve znění pozdějších 
předpisů) v případě, že bude rejstřík spuštěn a naplněn validními daty. 
 
2.11. Sportovní akce 
Jednorázová či opakovaná aktivita, jejíž náplní je sport nebo propagace sportu. 
 
2.12. Nekomerční sportovní akce 
Taková sportovní akce, jejímž cílem není generování zisku. Její rozpočet nesmí být  
při započtení dotace ziskový. Sportovní akce nesmí být pořádána organizací, která je 
primárně založena za účelem generování zisku s výjimkou subjektů, které svou 
činnost v oblasti sportu realizují na základě pověření k výkonu činnosti ve veřejném 
zájmu.  
  
2.13. Významná sportovní akce  
Akce, které propagují město v národním či mezinárodním měřítku, mají mimořádný 
přínos, velkou návštěvnost místních obyvatel i zahraničních návštěvníků a jejich 
pořádání je otázkou prestiže. 
 
2.14. Pořadatel sportovní akce 
Subjekt, který je pověřen pořadatelstvím či samostatně pořádá sportovní akci. 
 
2.15. Organizátor sportovní akce 
Subjekt či fyzická osoba podnikající i nepodnikající, jež na základě pověření 
pořadatele sportovní akce zajišťuje samotný průběh sportovní akce. 
 
2.16. Dotace 
Peněžní prostředky poskytnuté z veřejného rozpočtu právnické nebo fyzické osobě  
na stanovený účel. 
 
2.17. Dotační program 
Soubor věcných, časových organizačních a finančních podmínek, při jejichž splnění 
lze přiznat dotaci. Podrobnosti jsou obsaženy v §10c zákona 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.18. Programová dotace 
Dotace poskytnutá na základě žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu. 
Účel dotace stanovuje poskytovatel dotace před podáním žádosti v rámci podmínek 
dotačního programu. 
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2.19. Individuální dotace 
Dotace poskytnutá na základě žádosti o poskytnutí dotace mimo dotační program (ze 
strany poskytovatele dotace nejsou stanoveny žádné předběžné podmínky pro 
poskytnutí dotace). Účel dotace stanovuje žadatel ve své žádosti. 
 
 
 
3. PRIORITY V OBLASTI SPORTU 
 

Sport stejně jako ostatní lidské činnosti prochází svým vývojem, kromě tradičních 
sportů vznikají stále nové sporty, aktivní i pasivní zájem o různé sporty a sportovní 
aktivity se v čase proměňuje.  
O Jablonci nad Nisou se často mluví jako o městě sportu, neboť v samotném městě i 
jeho okolí jsou výborné podmínky pro provozování celé řady sportů. V důsledku toho 
se můžeme pyšnit velkým počtem sportovců a sportujících obyvatel i množstvím 
sportovních areálů a zařízení.  
To vše klade velké nároky na finanční a materiální podporu, přičemž není možné 
podporovat všechny sporty na všech úrovních stejně. 
Většina krajů a měst v rámci podpory sportu stanoví prioritní skupiny sportů, přičemž 
zařazení sportů do jednotlivých kategorií je poté používáno při hodnocení žádostí o 
poskytnutí dotací, ale i v jiných případech. 
Vzhledem k množství sportovců, sportovních areálů i sportovních akcí v našem 
městě bude město Jablonec nad Nisou zohledňovat při stanovení priorit v oblasti 
sportu zejména  vytváření podmínek pro provozování sportů daných existencí 
sportovní infrastruktury (areály a sportoviště ve vlastnictví sportovních klubů a 
SMJN), velikost členské základny zejm. dětí a mládeže,  míru zastoupení sportu ve 
městě, jeho tradici a oblíbenost, úspěchy sportovců v celostátních i mezinárodních 
soutěžích, mediální atraktivnost i kategorizaci sportů, která odpovídá podmínkám 
sportovních organizací na území SMJN. 
 
Stanovení priorit v oblasti sportu ve městě Jablonec nad Nisou: 
 

1. Sportovní infrastruktura – údržba a provoz sportovní infrastruktury 
2. Celoroční činnost s preferencí péče o děti a mládež 
3. Sportovní akce – jejich organizace včetně významných akcí s přímou 

podporou z rozpočtu SMJN 
4. Individuální dotace a peněžité dary včetně reprezentace města 

 
 
 

4. OBLASTI PODPORY 
 

Město Jablonec nad Nisou si je vědomo nezastupitelné úlohy sportu v životě a proto 
bude vytvářet pro své občany odpovídající podmínky pro sport a pohybové aktivity, 
zajistí dostupnost sportovních zařízení a bude usilovat o zvýšení účasti svých občanů 
na různých formách a úrovních sportovních aktivit.  
Hlavní prioritou města je podpora sportování dětí a mládeže, a to jak organizovaného 
ve sportovních organizacích a školách, tak i neorganizovaného vytvářením vhodných 
podmínek pro sportovní volnočasové aktivity. 
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4.1. Sport dětí a mládeže 
V této oblasti město bude podporovat aktivní sportování dětí a mládeže do dovršení 
19 let věku, a to jak v oblasti výkonnostního sportu ve sportovních organizacích, tak i 
všesportovní přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku ve sportovních 
organizacích a školách. 
 
 
4.2. Sport pro všechny 
V této oblasti bude město podporovat organizovaný i neorganizovaný sport a 
sportovní volnočasové aktivity pro širokou veřejnost včetně zdravotně postižených 
občanů bez ohledu na věk. Jde nám o podporu zdravého životního stylu, smysluplné 
trávení volného času i prevenci sociálně – patologických jevů. V podmínkách našeho 
města půjde zejména o vytvoření podmínek pro pohybové aktivity, které jsou zde 
tradičně provozovány, ale i podporu nových pohybových aktivit, a to zejména 
vytvářením možností sportovního vyžití poskytnutím kvalitní a bezpečné sportovní 
infrastruktury i podporou projektů a akcí zaměřených na sportovní aktivity pro 
obyvatele města. 
 
4.3. Sportovní a volnočasová infrastruktura 
Zahraniční zkušenosti pozitivně dokládají, že vlastnictví infrastruktury samosprávou a 
jejich využívání sportovními organizacemi na základě nájemních vztahů je 
z dlouhodobé perspektivy funkčně a ekonomicky nejvýhodnějším a nejstabilnějším 
modelem.  
V Jablonci nad Nisou je velká část stěžejních sportovních areálů ve vlastnictví města, 
spravuje a udržuje je městem založená společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, 
s.r.o.   
Část areálů vlastní jednotlivé sportovní organizace, část sportovišť vlastní komerční 
subjekty.  
Město bude udržovat a modernizovat zejména vlastní sportovní infrastrukturu, a to 
jak přírodní sportovní areály tak i účelová sportovní zařízení, bude však finančně 
podporovat i rekonstrukce a modernizace infrastruktury ve vlastnictví sportovních 
organizací. 
 
4.4. Sportovní akce 
V této oblasti budeme podporovat nekomerční sportovní akce pořádané sportovními 
organizacemi, příp. jinými neziskovými organizacemi, výjimečně pak jinými subjekty. 
Budou podporovány akce, při kterých jsou obyvatelé města aktivně zapojeni do 
samotné akce, akce výkonnostního sportu dětí a mládeže, akce propagující sport, 
významné akce s velkou účastí veřejnosti. 
 
4.5. Významné sportovní akce 
Do významných sportovních akcí budou zařazeny akce, které propagují město 
v národním či mezinárodním měřítku, mají mimořádný přínos, velkou návštěvnost 
místních obyvatel i zahraničních návštěvníků a jejich pořádání je otázkou prestiže.  
 
4.6. Reprezentace města 
Město bude oceňovat významné úspěchy jabloneckých sportovců včetně dětí a 
mládeže na mezinárodní úrovni. 
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5. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY 
 
Financování sportu na celostátní úrovni je dlouhodobě roztříštěné a nekoncepční. 
Česká republika patří v rámci EU k zemím s nejnižším podílem výdajů veřejných 
rozpočtů na sport a s nejnižším vlivem na řízení sportu a tělovýchovy, přičemž 
největším zdrojem financování sportu jsou dlouhodobě samotní občané. 
V posledních letech je financování sportu v krizi, která vyvrcholila v r. 2017 a jejímiž 
důsledky je velký nedostatek finančních prostředků na činnost jednotlivých 
tělovýchovných jednot a klubů a provoz a údržbu jimi vlastněné sportovní 
infrastruktury. 
 
V Jablonci nad Nisou pravidla při poskytování finanční podpory pro oblast sportu 
stanoví Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města, 
schválené usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou  ZM/45/2017  ze dne  
23. 3. 2017  (příloha č. 3). 
Priority systémové peněžní podpory sportu jsou konkrétně stanoveny v jednotlivých 
dotačních programech, které stanoví účel a důvody podpory, okruh žadatelů a další 
podmínky poskytnutí dotace. Pro oblast sportu jsou každoročně vyhlašovány dva 
dotační programy, jeden na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy 
a jeden na podporu sportovních akcí. 
Další finanční podporou pro oblast sportu mohou být individuální dotace a peněžité 
dary, kdy se individuálně posuzuje každá žádost. 
 
S cílem zajistit sportovním a kulturním subjektům finanční a provozní stabilitu ve 
střednědobém horizontu se v r. 2016 začal připravovat systém tříletých dotací. Po 
proběhlých diskusích Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou usnesením 
ZM/10/2017 ze dne 19. 1. 2017 rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací na 
činnost v letech 2017 – 2019 celkem 17 sportovním organizacím.  
 
V roce 2019 bude připraven podle předem nastavených kritérií nový návrh na 
poskytnutí tříletých dotací pro období let 2020 – 2023 pro sportovní organizace 
v souladu s prioritami dle bodu 3 tj. především se zaměřením na podporu údržby a 
provozu sportovní infrastruktury. 
 
5.1. Sport dětí a mládeže 
Aktivní sportování dětí a mládeže ve sportovních organizacích je podpořeno tříletými 
dotacemi (viz výše) a bude i nadále podporováno prostřednictvím dotačních 
programů, v jejichž podmínkách bude výrazně zvýhodněn počet sportovců do 19 let. 
Aktivní sportování dětí a mládeže ve školách zřizovaných městem Jablonec nad 
Nisou bude podporováno vyčleněním dostatečných finančních prostředků v rozpočtu 
města na správu a údržbu školních tělocvičen a školních areálů, vytvořením 
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vhodných podmínek pro využívání městských sportovních areálů a potřebnými 
finančními prostředky v rozpočtech škol, zřizovaných městem. 
 
5.2. Sport pro všechny 
V této oblasti bude město podporovat organizovaný i neorganizovaný sport a 
sportovní volnočasové aktivity pro širokou veřejnost odpovídajícími finančními 
prostředky na modernizaci, správu a údržbu vlastních sportovních areálů a 
sportovišť, veřejných hřišť i školních hřišť přístupných veřejnosti. 
Město bude podporovat i nové projekty, jejichž cílem bude aktivní sportovní vyžití pro 
občany města všech věkových kategorií. 
 
Město bude podporovat prostřednictvím dotací i spoluúčastí k dotacím ze státního 
rozpočtu modernizaci a údržbu sportovních areálů a sportovišť ve vlastnictví 
sportovních organizací, které jsou využívány širokou veřejností. 
 
5.3. Sportovní a volnočasová infrastruktura 
Město poskytne každoročně společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
odpovídající dotaci na správu a údržbu jím spravované sportovní a volnočasové 
infrastruktury. 
Investiční akce a modernizace či údržba většího rozsahu bude řešena ve spolupráci 
s odborem správy majetku či odborem územního a hospodářského rozvoje, které 
obdrží příslušné finanční prostředky na schválené akce do svého rozpočtu. 
Město dále vyčlení dostatečné finanční prostředky v rozpočtu města na správu a 
údržbu školních tělocvičen a školních areálů, potřebné finanční prostředky 
do rozpočtů škol, zřizovaných městem. 
Město dále vytvoří vhodné podmínky pro využívání městských sportovních areálů pro 
sportovní oddíly a obyvatele města včetně handicapovaných spoluobčanů. 
Město bude podporovat prostřednictvím dotací i spoluúčastí k dotacím ze státního 
rozpočtu modernizaci a údržbu sportovních areálů a sportovišť ve vlastnictví 
sportovních organizací. 
 
5.4. Sportovní akce 
Sportovní akce budou prioritně podporovány prostřednictvím dotačních programů, ve 
výjimečných případech pak formou individuálních dotací, příp. peněžitých darů. 
Základními kritérii při posuzování výše podpory pro sportovní akce je dosah akce, 
tradice akce nebo atraktivita nové akce, počet návštěvníků a zkušenosti 
s realizátorem akce. 

 
5.5. Významné sportovní akce 
Významné sportovní akce budou podpořeny prostřednictvím individuálních dotací, 
příp. peněžitých darů. Jejich jmenovitý výčet pro období let 2018 – 2020 s příslušnou 
výší podpory je uveden v části 6. tohoto materiálu. 

 
5.6. Reprezentace města 
Významné úspěchy jabloneckých sportovců včetně dětí a mládeže a 
handicapovaných sportovců na mezinárodní úrovni budou oceněny peněžitým 
darem, který schválí Rada města Jablonec nad Nisou nebo Zastupitelstvo města 
Jablonec nad Nisou (dle výše poskytnutého daru). 
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6. URČENÍ PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA K NAPLNĚNÍ PLÁNU 
 
Na naplnění tohoto plánu by bylo třeba v letech 2018 – 2020 v rozpočtu města 
vyčlenit prostředky ve výši cca 460.000 tis. Kč. 
Při rovnoměrném rozvržení do jednotlivých let se jedná o prostředky ve výši cca 
153.000 tis. Kč ročně, což je cca 13% schváleného rozpočtu města na r. 2018. 
Je zřejmé, že tak velkou částku nebude možné vzhledem k dalším nezbytným 
výdajům z rozpočtu města uvolnit, proto bude třeba část investic, rekonstrukcí a 
oprav sportovní infrastruktury realizovat i v letech následujících. 
 
 
6.1. Podpora činnosti sportovních organizací – neinvestiční výdaje na provoz 

sportovní infrastruktury a sportovní akce 
 

V letech 2018 – 2020 budou v rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 
na neinvestiční výdaje na provoz sportovní infrastruktury ve vlastnictví 
sportovních organizací, na vlastní činnost sportovních organizací a na 
sportovní akce  pořádané  na  území  města  vyčleněny  finanční  prostředky  
ve  výši  min.  
10 mil. Kč ročně (tj. cca 1,3% běžného provozního rozpočtu města). 
 
 
Tato částka bude do konce r. 2019 rozdělena následujícím způsobem: 
 
Účel                   Výše podpory v tis. 
Kč 
Podpora celoroční činnosti (tříleté dotace, dotační program na činnost) 7.800  
Dotační program na podporu sportovních akcí           900 
Významné sportovní akce              320 
Individuální dotace a peněžité dary, reprezentace města, rezerva     980 
 
Od r. 2020 bude tato částka rozdělena takto: 
 
Účel              Výše podpory v tis. 
Kč 
Sportovní infrastruktura – údržba a provoz vlastní infrastruktury  5.000 
Celoroční činnost s preferencí péče o děti a mládež    3.000 
Sportovní akce         1.000 
Významné sportovní akce – přímá podpora z rozpočtu města     500 
Individuální dotace a peněžité dary včetně reprezentace města     500 
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Přehled subjektů, které obdržely tříletou dotaci na činnost v letech 2017 – 2019: 
 

Subjekt 
 

Roční dotace 

FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s., Sportovní 310/10, Mšeno 
nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 68455445)  

250.000,- Kč 

KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s., Dr. Randy 
4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 26641232) 

100.000,- Kč 

Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou, Fügnerova 
1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 60252260) 

150.000,- Kč 

Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U 
Staré lípy 70/1, 466 02 Jablonec nad Nisou (IČ 16389506) 

100.000,- Kč 

Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 
3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 
26662914) 

500.000,- Kč 

Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s., Sokolovská 198/8, 
Vrkoslavice, 466 06 Jablonec nad Nisou (IČ 43257232) 

85.000,- Kč 

SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 
Jablonec nad Nisou (IČ 43256678) 

200.000,- Kč 

T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s., Sadová 4646/2, 466 01 
Jablonec nad Nisou (IČ 64668495) 

500.000,- Kč 

Tělocvičná jednota Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum, 
Pražská 159/146, Vrkoslavice, 466 06 Jablonec nad Nisou (IČ 
75068222) 

125.000,- Kč 

SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 
Jablonec nad Nisou (IČ 70229694) 

500.000,- Kč 

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč 
nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou (IČ 64668533) 

200.000,- Kč 

Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 
Jablonec nad Nisou (IČ 00526690) 

620.000,- Kč 

Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., U 
Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 14864991) 

180.000,- Kč 

FK Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad 
Nisou (IČ 70840105) 

1.900.000,- Kč 

AC Jablonec nad Nisou, z. s., U Stadionu 4586/1, 466 01 
Jablonec nad Nisou (IČ 22829601) 

100.000,- Kč 

IRON Fighters kickboxing, z.s., Generála Mrázka 3652/3, 466 
01 Jablonec nad Nisou (IČ 27012409) 

100.000,- Kč 

JIZERSKÁ, o.p.s., č. p. 218, 468 12 Bedřichov (IČ 25412949) 200.000,- Kč 
 
 
 
V období let 2018 – 2020 budou formou individuální dotace nebo peněžitého 
daru podpořeny každoročně níže uvedené významné akce: 

 
název akce pořadatel IČO plánovaná výše 

podpory 
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Jablonecká hala TJ LIAZ Jablonec nad 
Nisou, z.s. 

14864991 200.000,- Kč 

JBC 4X Revelations Revelations z.s. 02202808 70.000,- Kč 
Jablonecká skládačka Skládačky z.s. 05875919 30.000,- Kč 
UP HILL RUN Dobrá Voda Skládačky z.s. 05875919 30.000,- Kč 
Exhibice v biatlonu SKP Kornspitz Jablonec z.s. 43256678 60.000,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Sportovní infrastruktura ve vlastnictví sportovních organizací – 

investice, opravy a údržba 
 
Město bude v období let 2018 – 2020 podporovat modernizace, rozšíření, 
rekonstrukce a údržbu sportovních areálů a sportovišť ve vlastnictví sportovních 
organizací prostřednictvím individuálních dotací, spoluúčastí k dotacím ze státního 
rozpočtu, příp. formou peněžitých darů. 
 
K finanční podpoře modernizací, rekonstrukcí či rozšíření sportovních areálů ve 
vlastnictví sportovních organizací město zavazují i následující memoranda o 
spolupráci: 

• Memorandum o spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga, o.s., 
schválené usnesením RM/290/2015 ze dne 2. 7. 2015 
- výstavba víceúčelového sportovního areálu v Jabloneckých Pasekách 
- odhadované náklady: 15 mil. Kč 

 
• Memorandum o spolupráci se spolkem Rychlostní kanoistika Jablonec nad 

Nisou, z.s., schválené usnesením RM/178/2017 ze dne 4. 5. 2017 
- rekonstrukce areálu loděnice u jablonecké přehrady 
- odhadované náklady: 10 mil. Kč 

 
• Memorandum o spolupráci s Baseball clubem Blesk Jablonec nad Nisou, z.s., 

schválené usnesením RM/334/2017 ze dne 24. 8. 2047 
- zastřešení a rozšíření tribun a zázemí baseballového hřiště 
- odhadované náklady: 13 mil. Kč. 
 

Uzavřená memoranda obsahují závazek, že v případě, kdy sportovní organizace 
získá investiční prostředky z EU nebo MŠMT na investici do vlastního sportovního 
areálu, město pomůže s dofinancováním části nákladů dle aktuálních možností 
rozpočtu města v daném roce. 
 
Výši finančních prostředků na modernizace, rozšíření, rekonstrukce a údržbu 
sportovních areálů a sportovišť ve vlastnictví sportovních organizací schválí 
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou vždy po projednání konkrétní žádosti 
o finanční podporu. 
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6.3. Sportovní infrastruktura ve vlastnictví města, spravovaná společností 

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
pronajalo za účelem zajištění sportovního a rekreačního vyžití obyvatel města, jeho 
návštěvníků, sportovních jednot, klubů a sdružení níže uvedenou sportovní a 
multifunkční rekreační infrastrukturu: 

• areál volnočasových aktivit v ul. Čelakovského 
• městská sportovní hala 
• plavecký bazén 
• atletická hala 
• atletický stadion 
• areál Srnčí důl 
• skatepark 
• dopravní hřiště 
• zimní stadion. 

 
Hodnota majetku, který společnost spravuje: 

• Nemovitý majetek ve vlastnictví města  777.606 tis. Kč 
• Movitý majetek ve vlastnictví města      7.491 tis. Kč 
• Movitý majetek ve vlastnictví společnosti   34.910 tis. Kč 

 
Na r. 2018 byla Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou schválena dotace na 
provoz, správu a údržbu výše uvedené infrastruktury ve výši 26.876 tis. Kč. 
V letech 2018 – 2020 budou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky na 
dotaci pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na provoz, správu a 
údržbu jí pronajaté a spravované sportovní a multifunkční rekreační 
infrastruktury ve výši min. 26 mil. Kč ročně.  
 
 
V období let 2018 – 2020 a letech následujících město Jablonec nad Nisou 
plánuje realizaci následujících investic, rekonstrukcí a oprav sportovní 
infrastruktury, pronajaté společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.: 
 

• Rekonstrukce plaveckého bazénu I. etapa - střecha, topení, sauny 
- termín realizace: červen – září 2018 
- předpokládané náklady: cca 49.000 tis. Kč 

 
• Rekonstrukce plaveckého bazénu II. etapa – vzduchotechnika a práce 

spojené 
- termín realizace: červen – září 2019 
- předpokládané náklady: cca 60.000 tis. Kč 

 
• Rekonstrukce plaveckého bazénu – šatny, sprchy 

- zhotovení projektové dokumentace 
- termín: 2019 
- předpokládané náklady: cca 6.000 tis. Kč 
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• Projekční práce na přístavbě a přestavbě plaveckého bazénu III. etapa      

     (přístavba tréninkové 25m dráhy) 
- termín: 2019 – 2020 
- předpokládané náklady: cca 3.000 tis. Kč 

 
• Atletický stadion a lehkoatletická hala – nový polytan 

- termín realizace: 2019 – 2020 
- předpokládané náklady: cca 8.000 tis. Kč 

 
• Městská sportovní hala 

- rekonstrukce palubovky  
- termín realizace: r. 2019 
- předpokládané náklady: 7.000 tis. Kč 

• Skatepark 
- rekonstrukce a doplnění překážek s bezhlučným povrchovým materiálem 
- termín realizace: r. 2018 
- předpokládané náklady: 3.000 tis. Kč 

 
• Výměna osvětlení (výbojky) za LED osvětlení v areálu Zimního stadionu, 

Městské sportovní haly, Atletické haly 
- termín realizace: r. 2018 – 2019 
- předpokládané náklady: 3.000 tis. Kč 

 
• Zimní stadion 

- vzduchotechnika a práce spojené 
- termín realizace: r. 2019 - 2020 
- předpokládané náklady: 3.000 tis. Kč 

 
• Zimní stadion 

- oprava základové desky ledové plochy  
- termín realizace: r. 2020 
- předpokládané náklady: 15.000 tis. Kč 

 
• Víceúčelová plocha + nafukovací hala 

var. 1 
- na p. č. 338/3 (za atletickou halou v prostoru Střelnice) upravit plochu tak, 

aby na něm bylo možno v období jaro – podzim provozovat víceúčelové 
hřiště a v období zimy postavit nafukovací halu 

- termín realizace: r. 2019 
- předpokládané náklady: 45.000 Kč 
var. 2 
- na p.č. 1343/2 (vedle Městské sportovní haly) upravit plochu tak, aby na 

něm bylo možno celoročně provozovat nafukovací halu 
- termín realizace: r. 2019 
- předpokládané náklady: 45.000 Kč 
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• Areál volnočasových aktivit Čelakovského a fotbalový areál Mšeno u 
Nisy – výstavba objektu sociálního zázemí pro sportovce, veřejnost a 
zaměstnance s prostorami pro uskladnění techniky a materiálu 
- termín realizace: r. 2020 
- předpokládané náklady: 8.000 tis. Kč 
 

 
6.4. Sportovní infrastruktura ve vlastnictví města, spravovaná městem 

 
Město spravuje další sportovní infrastrukturu – dvě fotbalová hřiště, cyklostezky, 
dětská hřiště s herními prvky, další hřiště a plochy pro sportovní vyžití. 
V letech 2018 – 2020 budou na tuto sportovní infrastrukturu schváleny finanční 
prostředky vždy v rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 
 
V letech 2018 – 2020 plánuje město realizovat následující investice do této 
sportovní infrastruktury: 

• Cyklostezky 
- pokračovat v realizaci cyklostezek Odra – Nisa 
- termín realizace: 2018 – 2020 
- přepokládané náklady: cca 6.000 tis. Kč  

 
• Judo aréna 

- zhotovena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení 
- termín realizace: závisí na dotačním titulu 
- předpokládané náklady: cca 37.000 tis. Kč 

 

• Břízky „Kolečko“ - propojení ulice Sportovní s lyžařským areálem 
- termín realizace: 2020 – 2021 
- předpokládané náklady: cca 6.000 tis. Kč 

 
• Přeložka komunikace Průběžná – stezka pro in-line brusle a kola 

- dokončuje se studie 
- termín realizace: 2019 – 2020 
- předpokládané náklady: cca 8.000 tis. Kč 

 
 
6.5. Sportovní infrastruktura ve školách – tělocvičny, školní sportovní areály 

 
Na opravy a údržbu tělocvičen a menších venkovních hřišť u základních škol 
bude v rozpočtu města v letech 2018 – 2020 vyčleněna částka min. 3 mil. Kč 
ročně. 
 
V letech 2018 – 2020 plánuje město investice a rekonstrukce následující 
sportovní infrastruktury: 
 

• Sportovní areál v ulici Sokolí 
- bude sloužit pro Základní školu Jablonec nad Nisou, 5. května 76, pro MŠ 

Jablonec nad Nisou, Lovecká 11 a veřejnost 
- termín dokončení: srpen 2018 
- předpokládané náklady: cca 18.500 tis. Kč 
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• Školní hřiště u ZŠ Arbesova 

- zhotovena projektová dokumentace 
- termín realizace: 2018 – 2020 
- předpokládané náklady: cca 30.000 tis. Kč 

 
• Sportovní areál u ZŠ Liberecká 

- zhotovena projektová dokumentace 
- předpokládané náklady cca 32.000 tis. Kč 
- dojde k úpravě projektové dokumentace a redukci nákladů 
- termín realizace: 2018 – 2020 
- předpokládané náklady: budou známy po úpravě projektu 

 
• Přístavba tělocvičen u ZŠ Mozartova 

- v r. 2018 bude zhotovena studie přístavby, další postup v závislosti na 
studii 


