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ROZHODNUTÍ

Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále též město či povinná osoba), jako povinný subjekt ve smyslu
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále zákon),
rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona, o žádosti Tomaier
Legal advokátní kancelář s.r.o., IČO 24155241 (dále žadatel), o poskytnutí informací podle zákona –
informace o právních vztazích s vybranými subjekty, takto:

Žádost žadatele se částečně odmítá tak, že dále jsou poskytnuty informace existující, avšak nebudou
poskytnuty informace nově vytvořené ve smyslu § 2 odst. 4 zákona, jichž se povinnost poskytovat
informace netýká.

Odůvodnění:

Město obdrželo dne 20.05.2020 prostřednictvím datové zprávy žádost žadatele podle zákona. Tato žádost
byla na výzvu doplněna dne 28.05.2020.

K jednotlivým bodům žádosti povinná osoba uvádí následující:

Ze seznamu subjektů uvedených v žádosti uzavřelo město Příbram smlouvy pouze se subjekty 1. FK
Příbram, a.s., IČO: 28410491, se sídlem Legionářů 400, 261 01 Příbram VII a 1. FK Příbram, fotbalová
akademie, z.s., IČO: 26995913, se sídlem Lazec 60, Stadion na Litavce, Příbram.

K Vaší žádosti zasíláme následující požadované informace:
1. Seznamy smluv s uvedenými subjekty a přehled finančního plnění (ad a) a d) žádosti)

1.1. Seznam smluv uzavřených se subjektem 1. FK Příbram, a.s. IČO: 28410491, se sídlem Legionářů
400, 261 01 Příbram VII:
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 789/OŠKS/2015 ve výši 4.688.000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 354/OŠKS/2016
ve výši 4.850.000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 454/OŠKS/2017
ve výši 3.750.000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 172/OŠKS/2018
ve výši 4.000.000,00 Kč.
Nájemní smlouva o krátkodobém pronájmu č. 964/OSM/2015 ve výši 2.350,00 Kč.

1.2. Seznam smluv uzavřených se subjektem 1. FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. IČO: 26995913,
se sídlem Lazec 60, Stadion na Litavce, Příbram:
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 900/OŠKS/2015 ve výši 60.000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 480/OŠKS/2016
ve výši 60.000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 468/OŠKS/2017
ve výši 30.000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 211/OŠKS/2018
ve výši 35.000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 696/OŠKS/2018
ve výši 50.000,00 Kč.



 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 267/OŠKS/2019 
 ve výši 4.000.000,00 Kč. 
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 297/OŠKS/2019 
 ve výši 25.000,00 Kč. 
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 319/OŠKS/2020 
 ve výši 3.200.000,00 Kč. 
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 398/OŠKS/2020 
 ve výši 25.000,00 Kč. 
 
 

2. Kopie rozhodnutí (ad c) žádosti) 
2.1. Kopie rozhodnutí pro subjekt 1. FK Příbram, a.s. IČO: 28410491, se sídlem Legionářů 400, 261 

01 Příbram VII: 
 

Kopie usnesení pro smlouvu č. 789/OŠKS/2015 
9) Návrh na rozdělení  finanční  podpory  pro rok  2015 dle  Pravidel č. 1/2014 pro  
poskytování finanční  podpory z  rozpočtu  města  Příbram  v  oblastech: Vrcholový a 
výkonnostní sport, Rozvoj  a  údržba sportovišť, Jednorázové sportovní akce a Činnost 
sportovních organizací 
Usn. č. 149/2015/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
          poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou  účelové dotace pro oblast Vrcholový  
          a  výkonnostní  sport  dle předloženého návrhu, za  podmínky souhlasného stanoviska  
          ÚOHS k záležitosti poskytnutí veřejné podpory. 
Návrh byl přijat. 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 354/OŠKS/2016 
11) Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní 
sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací  
Usn. č. 390/2016/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  
poskytnutí finanční podpory v oblasti Vrcholový a výkonnostní sport pro  rok  2016  formou    
účelové dotace dle upraveného návrhu. 
Návrh byl přijat. 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 454/OŠKS/2017 
13) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – vrcholový a výkonnostní sport 
Usn. č. 688/2017/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2017 
– vrcholový a výkonnostní sport“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu za podmínky 
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to 
ke dni podpisu smlouvy s tím, že schválení poskytnutí dotace je platné i po případné změně názvu 
žadatelů (se stejným IČO) a vyplacení dotace bude realizováno až po doložení splnění povinností 
dle zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Návrh byl přijat. 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 172/OŠKS/2018 
13) Dotace 2018 – Vrcholový sport 
Usn. č. 926/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 
1) poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 

2018 – Vrcholový sport“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu,    
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně 

běžných výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3466 (Podpora – VRCHOLOVÝ 
A VÝKONNOSTNÍ SPORT) o částku 9.900.000,00 Kč a navýšení prvku 3414 (Neinvestiční 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám) ve výši 4.000.000,00 
a navýšení prvku 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve výši 5.900.000,00 Kč,       

3) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve schválené výši se subjekty na jejich 
projekty dle přiložené tabulky za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram 



 

a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,  
a v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

Návrh byl přijat. 
 

2.2. Kopie rozhodnutí pro subjekt 1. FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. IČO: 26995913, se sídlem 
Lazec 60, Stadion na Litavce, Příbram: 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 900/OŠKS/2015 
9) Návrh na rozdělení  finanční  podpory  pro rok  2015 dle  Pravidel č. 1/2014 pro  
poskytování finanční  podpory z  rozpočtu  města  Příbram  v  oblastech: Vrcholový a 
výkonnostní sport,  Rozvoj  a  údržba sportovišť, Jednorázové sportovní akce a Činnost 
sportovních organizací 
Usn. č. 153/2015/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
          poskytnutí   finanční   podpory   pro  rok  2015  formou   účelové   dotace   pro  oblast  
          Jednorázové sportovní akce dle upraveného návrhu. 
Návrh byl přijat. 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 480/OŠKS/2016 
11) Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní 
sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací  
Usn. č. 391/2016/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  
poskytnutí finanční podpory v oblasti  Jednorázové  sportovní  akce  pro  rok  2016  formou  účelové 
dotace dle předloženého návrhu. 
Návrh byl přijat. 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 468/OŠKS/2017 
14) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – jednorázové sportovní akce 

Usn. č. 690/2017/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2017 
– jednorázové sportovní akce“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu za podmínky 
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to 
ke dni podpisu smlouvy s tím, že schválení poskytnutí dotace je platné i po případné změně názvu 
žadatelů (se stejným IČO) a vyplacení dotace bude realizováno až po doložení splnění povinností 
dle zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Návrh byl přijat 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 211/OŠKS/2018 
11) Dotace 2018 – Jednorázové sportovní akce 

Usn. č. 924/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
1) poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 

2018 – Jednorázové sportovní akce“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu,         
2) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve schválené výši se subjekty na jejich 

projekty dle přiložené tabulky za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram 
a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,  
a v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

Návrh byl přijat. 
 

Kopie usnesení pro smlouvu č. 696/OŠKS/2018  
26) Žádost o dotaci – 1.FK fotbalová akademie 

R.usn.č.556/2018        
Rada    s c h v a l u j e 
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,00 Kč pro subjekt 1.FK Příbram, fotbalová 

akademie, z.s., Lazec 60, Stadion na Litavce, Příbram, IČO 26995913, na projekt s názvem 



 

„Příbramský pohár 2018“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným. 

2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů kapitoly 
777 – OŠKS, tj. snížení prvku č. 3718 (Individuální dotace) o částku 50.000,00 Kč  a navýšení 
prvku č. 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) pro 1.FK Příbram, fotbalovou akademii, 
z.s. o částku 50.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace.      
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, paragraf 3419, pol. 5901   - 50.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, paragraf 3419, pol. 5222  + 50.000,00 Kč 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s., Lazec 
60, Stadion na Litavce, Příbram, IČO 26995913, o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč na 
projekt „Příbramský pohár 2018“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, 
Usn.č.789/2017/ZM. 

 
Kopie usnesení pro smlouvu č. 267/OŠKS/2019 
6) Dotace 2019 – Vrcholový sport 
Usn. č. 107/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
1) poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 

2019 – Vrcholový sport“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu 
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění 
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů kapitoly  
777 – OŠKS, tj. snížení prvku č. 3466 (Podpora – Vrcholový a výkonností sport) o částku 
9.000.000,00 Kč a navýšení prvku č. 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901  - 9.000.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222 + 9.000.000,00 Kč 

3) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů kapitoly  
777 – OŠKS, tj. snížení prvku č. 3466 (Podpora – Vrcholový a výkonnostní sport) o částku 
1.000.000,00 Kč a navýšení prvku č. 3467 (Podpora – Činnost sportovních organizací) ve 
stejné výši z důvodu posílení podpory v oblasti Činnost sportovních organizací. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901  - 1.000.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3467, paragraf 3419, pol. 5901 + 1.000.000,00 Kč 

Návrh byl přijat. 
 

Kopie usnesení pro smlouvu č. 297/OŠKS/2019 
11)  Dotace 2019 – Jednorázové sportovní akce 

Usn. č. 112/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
1)   poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 

2019 – Jednorázové sportovní akce“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu  
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti 
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu 
smlouvy, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně 
běžných výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 777-OŠKS, číslo prvku 3469 (Podpora – 
Jednorázové sportovní akce) o částku 45.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741-OE, číslo 
prvku 4222 (rezerva místostarosty) ve výši 22.500,00 Kč a číslo prvku 660 (rezerva starosty) 
ve výši 22.500,00 Kč. 

                  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
                  Kap. 741 – OE, prvek 4222, paragraf 6171, pol. 5901       - 22.500,00 Kč 
                  Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, pol. 5901         - 22.500,00 Kč 
                  Kap. 777 – OŠKS, prvek 3469, paragraf 3419, pol. 5901 + 45.000,00 Kč 

Návrh byl přijat. 
 



 

Kopie usnesení pro smlouvu č. 319/OŠKS/2020 
18) Dotace 2020 – Vrcholový sport 
Usn. č. 351/2020/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 

1) poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2020 – Vrcholový sport 2020“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého návrhu a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti 
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu 
smlouvy. 

2) úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2020 na straně běžných výdajů kapitoly 777 – OŠKS, tj. 
snížení prvku 3466 (Podpora – Vrcholový a výkonnostní sport) o částku 5.280.000,00 Kč a 
navýšení prvku č. 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši z důvodu poskytnutí 
programových dotací.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901  - 5.280.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222 + 5.280.000,00 Kč 

Návrh byl přijat. 
 

Kopie usnesení pro smlouvu č. 398/OŠKS/2020  
17) Dotace 2020 – Jednorázové sportovní akce 
Usn. č. 350/2020/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 
poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2020 
– Jednorázové sportovní akce 2020“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění 
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 
Návrh byl přijat. 
 

Pozn.: Nájemní smlouva o krátkodobém pronájmu č. 964/OSM/2015 ve výši 2.350,00 Kč byla 
uzavřena na základě Směrnice č. 1/2011 o poskytování krátkodobého pronájmu prostor  budovách 
města Příbram. 

3) Smlouvy uzavřené organizacemi, jichž je město Příbram zřizovatelem  

Město Příbram uvedenou informací nedisponuje – v tomto bodě jde o neexistující informaci (resp. 
informaci, jíž povinný subjekt nedisponuje a není povinen jí disponovat). Tento přístup potvrzuje 
i správní judikatura, např. rozsudek KS v Hradci Králové č. j. 30 A 67/2013-50, který dovozuje, že 
povinnost mít určitou informaci není založena ani ovládáním ani personálním propojením povinného 
subjektu a „navázaných“ právnických osob, z jejichž činnosti požadovaná informace vznikla. 

 
Poučení: 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje 
prostřednictvím města Příbram do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Ing. Lea Enenkelová  v. r.                                                                                        otisk úředního razítka 
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 
 
 
Rozdělovník: 
město Příbram – do spisu 
Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha 10 


