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ZAMĚŘENÍ A TVORBA PODPORY SPORTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA, 
DÁLE TAKÉ „KONCEPCE SPORTU MĚSTA CHOMUTOVA“ 

 
 

ÚVOD 
 
Zaměření a tvorba podpory sportu statutárního města Chomutova je zpracována v souladu s ustanovením 
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Poskytuje základní přehled záměrů statutárního 
města Chomutova v oblasti rozvoje sportu, a to včetně forem a možností podpory poskytované městem  
pro všechny subjekty provádějící jak pravidelnou sportovní činnosti, tak případně jednorázové sportovní 
akce.  

 
Pojmem sport se v této koncepci rozumí:  každá forma tělesné 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. 

 
 

1. ÚLOHA MĚSTA CHOMUTOVA V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU  
 

Sport je veřejně prospěšnou činností a jako takový si zasluhuje podporu z veřejných prostředků. Péče o sport 
a pohybové aktivity obyvatel patří mezi hlavní úkoly obcí a odvíjí se od potřeb obyvatel a také vychází  
z kulturně historických tradic života obcí.    

 
Proto:  

 
Statutární město Chomutov uznává vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací 
sportovní politiky a činností prostřednictvím Komise pro sportovní a volnočasové aktivity při Radě 
statutárního města Chomutova. 

 
Statutární město Chomutov se otevřeně hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky  
pro sport a sportovní volnočasové aktivity.  

 
Statutární město Chomutov si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, který v životě dětí a mládeže plní 
formu primární prevence sociálně patologických jevů a v případě všech občanů významný aspekt zdravého 
životního stylu.  
 
 

2. OBLASTI PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ  
 

2.1.    SPORT PRO VŠECHNY  
 
Pojem: Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity 
určené širokým vrstvám obyvatelstva.  

 
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného 
času, seberealizace, aktivní odpočinek.  
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Cíl podpory: Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a 
aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie.  

 
Priority:  

 rekonstrukce, opravy a údržba dětských hřišť  

 víceúčelová sportoviště u škol (školní hřiště) bezúdržbového charakteru  

 rozvoj sportovně rekreačních zón: Bezručovo údolí, Kamencové jezero – Banda 

 napojení města na cyklotrasy v Krušných horách a Dolním Poohří  

 podpora cyklobusů 

 herní kouty v městských parcích  

 podpora všech rozumných sportovišť, která budou z důvodu vývoje ve městě nabídnuta  

 
 

2.2.    SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE  
 
Pojem: Sport dětí a mládeže zasahuje jak do oblasti sportu pro všechny, tak do oblasti sportu výkonnostního, 
případně vrcholového. Tato kategorie si zasluhuje vyčlenění z důvodu jednoznačné priority pro město 
Chomutov, které chápe vynaložené úsilí a prostředky tímto směrem jako nejlepší způsob prevence sociálně 
patologických jevů dětí mládeže.  

 
Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma primární prevence 
sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.  

 
Cíl podpory: Cílem je podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich potřebu sportu jako 
samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou zábavu a zároveň jim umožnit 
rozvíjet své schopnosti a dovednosti v této oblasti s možností sportovního růstu.  

 
Priority:  

 podpora sportovních klubů pracujících s mládeží  

 vzdělávání trenérů mládeže  

 správa a údržba sportovišť jak ve vlastnictví města, tak sportovních klubů a tělocvičných a 
sportovních organizací  

 podpora nevýkonnostních sportů a pohybově volnočasových aktivit mládeže 

 podpora rozšíření výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit v mateřských a základních školách 

 
 

2.3. VÝKONNOSTNÍ A VRCHOLOVÝ SPORT  
 
Pojem: Výkonnostní a vrcholový sport má soutěžní charakter, přičemž vrcholový sport je vyšší forma sportu 
výkonnostního. Důraz je kladen na výsledek a úspěch. Jedná se o pravidelnou organizovanou činnost, která 
se uskutečňuje většinou pod odborným až profesionálním vedením.  

 
Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodný prostředek umožňující vytvářet  
v obyvatelích Chomutova patriotismus a pocity sounáležitosti a hrdosti na své město, významný prostředek 
pozitivní reklamy města a vytváření jeho image (reprezentace města doma i v zahraničí), důležitý motivační 
prvek pro sport dětí a mládeže (vzory, idoly).  

 
Cíl podpory: Vytvořit špičkové technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu; za přesně stanovených 
podmínek finančně přispívat na provozování těchto forem sportu, včetně ryze profesionálního; podporovat 
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na území města pořadatelství významných sportovních akcí, které přinesou městu reklamu, resp. přispějí  
ke zvýšení cestovního ruchu se všemi jeho pozitivními důsledky. Umožňovat široké veřejnosti se sportem 
bavit.  
 
Priority:  

 podpora sportovních klubů a oddílů 

 nadstandardní podpora sportovním činnostem poskytujícím nadstandardní reprezentaci města 

 vzdělávání trenérů  

 správa a údržba sportovišť  

 
 

3. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA FINANČNÍ PODPORY SPORTU 
 

Při stanovení pravidel pro finanční podporu sportovních klubů a organizací v oblastech podpory 2.2. (Sport 
dětí a mládeže) a 2.3. (Výkonnostní a vrcholový sport) město přihlíží především k těmto kritériím: 

 
 intenzita činnosti klubu, jeho družstev a jednotlivců 

 míra profesionality přípravy (postavení v rámci svazu, statut sportovního centra, akademie, účast  
v reprezentaci) 

 odbornost trenérů  

 rozsah členské základny 

 nákladovost daného sportu (pro klub, pro rodiče mladých hráčů) 

 divácká a mediální zájem (návštěvnost zápasů a akcí v Chomutově) 

 kvalita a míra propagace města žadatelem (vytváření a šíření dobrého jména Chomutova) 

 historie daného sportu v Chomutově 

 
 

4. FORMY PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ 
  

4.1. PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA  
 
 příspěvky na celoroční sportovní činnost 

 příspěvky na konkrétní akce a projekty  

 příspěvky na individuální přípravu u zvlášť talentovaných sportovců 

 příspěvky na údržbu a rozvoj sportovišť, která nejsou v majetku města 

 příspěvky na vybavení sportovišť, na náčiní potřebné k provozování sportovní činnosti 

 příspěvky na individuální vybavení sportovců (dresy, náčiní, …) 
 
 

4.2. NEPŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA  
 
 bezúplatné pronájmy nebo slevy nájemného sportovním klubům a organizacím využívajícím ke své 

činnosti městská sportoviště nebo nebytové prostory v majetku města 

 finanční podpora provozních výdajů sportovišť mimo vlastnictví města  

 součinnost města a jeho organizačních složek při zajišťování akcí pro děti a mládež a volnočasových 
aktivit pořádaných zájmovými organizacemi  

 poskytování propagačních předmětů města  
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4.3. TECHNICKÁ PODPORA  
 
 údržba, provoz a rozvoj stávajících sportovních zařízení, která jsou v majetku města a  

ve správě jeho organizací  

 údržba, provoz a rozvoj stávajících sportovních zařízení, která jsou v majetku města, ale  
ve správě jiných subjektů  

 výstavba a modernizace sportovních zařízení  

 pravidelné udržování veřejných sportovišť s omezeným přístupem, volně přístupných sportovišť a 
veřejných ploch vhodných ke sportování 

 
 

4.4. PROPAGAČNÍ FORMY PODPORY  
 
 zveřejňování pořádaných sportovních akcí v Chomutovských novinách, na webových stránkách 

www.echomutov.cz, v tištěném kalendáři akcí a prostřednictvím plakátů  

 zveřejňování výsledků a úspěchů dosažených sportovními organizacemi působícími  
na území města v Chomutovských novinách a na webových stránkách www.echomutov.cz  
(na základě informací, jež dodají samotné organizace)  

 
 

4.5. ORGANIZAČNÍ FORMY PODPORY  
 
 podpora sportovním klubům a organizacím při získávání pořadatelství významných sportovních akcí, 

například formou písemného vyjádření k záměru  

 zapojení zástupců sportovních klubů a organizací do činnosti poradních orgánů rady, resp. 
zastupitelstva v oblasti sportu a volnočasových aktivit  

 zprostředkování kontaktů, pomoc při navazování spolupráce sportovních klubů a organizací 
s protějšky v partnerských městech Chomutova v zahraničí  

 podpora a pomoc sportovním klubům a organizacím při významných jednáních  
s potenciálními sponzory  

 podpora při získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů (např. státní dotace, granty 
kraje, Evropské unie, nadační fondy apod.) 
 
 

4.6. SPOLEČENSKÉ FORMY PODPORY  
 
 průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovců, trenérů, funkcionářů 

přijetím u primátora, věcným nebo peněžitým darem, zápisem do Pamětní knihy města Chomutova 

 přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi v Chomutově představiteli města  

 přímá finanční podpora vyhodnocování ankety Nejúspěšnější sportovec Chomutovska  
za předchozí rok  

 
 

5. ZPŮSOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ PODPORY  
 

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí 
směrnicí zastupitelstva města „Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova“.  

 

http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/dotace-dokumnety/zasady-pro-poskytovani-dotaci-2017---cistopis-v.-4-11-2017-final.pdf
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Dotační program SPORT A VOLNÝ ČAS 
 
oblast podpory: Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií  
v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času. Žadatel musí provozovat pravidelnou odborně 
organizovanou činnost dětí a mládeže (tréninky, kroužky, kluby, apod.) na území města Chomutova  
s výjimkou činností, které mohou být organizovány výhradně ve specializovaných sportovních areálech, které 
nejsou na území Chomutova k dispozici. 
výše dotace: Maximálně 70 % uznatelných nákladů. Subjekt předkládá jednu žádost.   

 

Dotační program PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ A TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ 
 
oblast podpory: Podpora pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích,  
u žádosti na pořádání sportovní akce je podmínkou, aby se akce konala na území města Chomutova. Podpora 
organizací, jejichž posláním je systematická a dlouhodobá práce v oblasti sportu a volného času. Zvyšování 
kvality života obyvatel města a propagace města prostřednictvím rozvoje a podpory sportovních aktivit  
pro širokou veřejnost, pořádáním významných sportovních akcí nebo podporou při zajištění účasti sportovců 
na významných akcích. 
výše dotace: Maximálně 70 % uznatelných nákladů. Minimální výše požadované dotace je  
u podpory sportovních akcí 5 000 Kč a u podpory sportovních talentů 10 000 Kč, maximální výše dotace 
poskytnuté žadateli v každém podprogramu je 50 000 Kč (rok 2018). Žadatel je oprávněn podat maximálně 
2 žádosti v každém podprogramu. 

 

Dotační program PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU VE MĚSTĚ CHOMUTOVĚ 
 
oblast podpory: Podpora vrcholového sportu významně se podílejícího na prezentaci města. Primárním cílem 
je podpořit dlouhodobou a soustavnou činnost vrcholových sportovních organizací, které se zabývají 
rozvíjením sportovních dovedností a zdatností dětí a mládeže na území města tak, aby talentovaná mládež 
našla uplatnění ve vrcholovém sportu přímo v Chomutově. 
výše dotace: Nejméně 250 000 Kč, nejvíce 12 500 000 Kč pro jednoho žadatele (rok 2018), přičemž 
spoluúčast je 40 % z uznatelných nákladů u nepodnikatelského subjektu a 60 % z uznatelných nákladů  
u podnikatelského subjektu. Subjekt předkládá jednu žádost.   

 


