
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

„1) Uzavřelo někdy statutární město smlouvu o reklamě se subjekty, jejichž předmětem činnosti je 

provozování vrcholových sportovních oddílů (dvě nejvyšší domácí soutěže v daném sportovním odvětví)? 

Případně jinou formu smlouvy, jejímž dílčím předmětem je také poskytování reklamy ze strany 

provozovatelů vrcholového sportu? 

 

2) Žádám o zaslání fotokopií všech takovýchto smluv o reklamě či obdobných. 

 

3) Stanovilo si Vaše statutární město nějaká závazná pravidla pro výši podpory sportu a volnočasových 

aktivit z rozpočtu města? 

 

4) Jaké souhrnné výše dosáhla přímá dotační podpora sportu ze strany statutárního města v roce 2015? 

 

5) Jaké výše dosáhly od 1. ledna 2010 investice statutárního města do obnovy či výstavby tělovýchovných 

zařízení, která nejsou v majetku města či jím zřízených organizací?“ 

 

K otázce č. 1 a 2 

Povinný subjekt v minulosti několik smluv s Vámi uvedeným druhem plnění uzavřel. 

Všechny předmětné smlouvy jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách povinného subjektu 

(http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy), přičemž znění smluv můžete získat (ve formátu PDF) 

přímo pod následujícími odkazy: 

SK DYNAMO České Budějovice, a.s. 

 smlouva č. 2014000709 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014000709 

 smlouva č. 2014001242 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014001242 

 smlouva č. 2015000953 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2015000953 

VOLEJBAL SPORT CB s.r.o. 

 smlouva č. 2014000711 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014000711 

 smlouva č. 2014001238 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014001238 

 smlouva č. 2015000952 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2015000952 

CBH2013 a.s. 

 smlouva č. 2014000710 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014000710 

 smlouva č. 2014001240 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014001240 

 smlouva č. 2015000954 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2015000954 

K těmto otázkám si dovoluji doplnit, že s ohledem na velikost datových souborů by nebylo možné informace 

poskytnout Vámi uvedenou formou, tzn. na sdělenou adresu elektronické pošty. Z tohoto důvodu, tedy 

v zájmu vyhovět Vámi preferované elektronické formě, je tak informace o znění požadovaných smluv 

poskytována shora uvedenými odkazy na umístění, v rámci nichž jsou smlouvy zveřejněny, přestože 
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Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

sedmidenní lhůta dle § 6 odst. 1 InfZ v tomto ohledu již uplynula. Pokud však požadujete přímé poskytnutí 

informace, tzn. přímé zaslání kopií smluv, prosím neváhejte se kdykoli obrátit na náš úřad prostřednictvím 

shora uvedených kontaktů vyřizující úřední osoby a odeslání předmětných smluvních dokumentů Vám bude 

neprodleně zajištěno. 

 

 

K otázce č. 3 

Statutární město České Budějovice každoročně podporuje a alokuje finanční prostředky pro oblast sportu a 

sportovní aktivity skrze Dotační program města České Budějovice na podporu sportu. Dotační program se 

řídí příslušným vnitřním předpisem - směrnicí o poskytování dotací z rozpočtu města. Návrh pravidel 

dotačního programu zpracuje sportovní komise, která rovněž navrhuje konkrétní dotace sportovním 

subjektům (na podkladě obdržených žádostí). Tyto částky následně podléhají schválení 

v Radě/Zastupitelstvu města České Budějovice. Finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu odboru 

školství a tělovýchovy. 

Kromě výše zmíněných dotací město České Budějovice podporuje mladé sportovce skrze Dotace 

za reprezentaci města pro děti a mládež do 18 let. Jedná se finanční podporu mladým sportovcům, kteří 

v daném období reprezentovali město na MČR, ME či MS a umístili se na předních příčkách. Finanční 

prostředky jsou rovněž alokovány v rozpočtu odboru školství a tělovýchovy. 

Výše finanční podpory do sportu podléhá každý rok jednání v Radě/Zastupitelstvu města České Budějovice 

v rámci schvalování rozpočtu města. 

K otázce č. 4 

V roce 2015 byla uskutečněna přímá dotační podpora sportu ze strany statutárního České Budějovice 

v následující výši: 

 dotační program na podporu sportu: 15 435 000 Kč, 

 reprezentace dětí a mládeže do 18 let: 250 000 Kč, 

 mimořádné dotace: 1 606 100 Kč (zahrnuje i záštity primátora města či rady města týkající se 

sportovních akcí či jiných aktivit spojených se sportem). 

K otázce č. 5 

Jedním z dotačních opatření v rámci dotačního programu na podporu sportu je i investice do sportovního 

zařízení - Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zařízení/Příspěvek na nové pořízení nebo 

zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. 

Oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt - zájmové sdružení/spolek, se sídlem v Českých 

Budějovicích provozující sportovní činnost v katastrálním území České Budějovice. 

U technické obnovy/zhodnocení investičního majetku sportovních klubů musí být navíc subjekt vlastníkem 

sportovního zařízení nebo ho mít dlouhodobě v pronájmu na území města České Budějovice. 

V rámci dotačního programu na podporu sportu byly poskytnuty následující dotace na investice týkající se 

zařízení nenacházejících se ve vlastnictví města (v závorce mimořádné dotace mimo dotační program): 

 rok 2010 0 Kč 

 rok 2011 360 000 Kč 

 rok 2012 317 246 Kč (+ mimořádné dotace 2 500 000 Kč) 

 rok 2013 400 000 Kč 

 rok 2014 290 000 Kč 

 rok 2015 320 000 Kč (+ mimořádné dotace 300 000 Kč) 

 rok 2016 čerpaná částka zatím nebyla uzavřena (kontrola čerpání teprve proběhne), 

alokovaná částka činí 1 000 000 Kč 



 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 rok 2017 záměr v rozpočtu činí 1 000 000 Kč 

 


