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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Tazatel žádal o poskytnutí: 
 

informací o uzavřených smluvních vztazích mezi Statutárním městem Karlovy Vary a vybranými 

právnickými osobami, dále potom informací o finančním a nefinančním plnění s těmito subjekty v letech 

2015 až 2020.   

  
  

Bylo odpovězeno: 

 
Dne 17.03.2020 byla na Magistrát města Karlovy Vary doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahem žádosti je poskytnutí informací o uzavřených smluvních vztazích mezi Statutárním městem 

Karlovy Vary, jako povinným subjektem, a vybranými právnickými osobami, dále potom informací o 

finančním a nefinančním plnění s těmito subjekty v letech 2015 až 2020. V předmětné záležitosti 

sdělujeme následující informace. 

 

a) Seznam uzavřených smluvních vztahů  

 

HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO: 024 66 996 

 

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2015 

(výše dotace: 16 000 000 Kč, účel dotace: podpora mládežnického sportu) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2015 

(výše dotace: 7 000 000 Kč, účel dotace: pronájem ledové plochy a šaten v prostorách KV Areny) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2016 

(výše dotace: 6 000 000 Kč, účel dotace: provoz a služby mládežnického hokeje) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2016 

(výše dotace: 7 000 000 Kč, účel dotace: pronájem ledové plochy a šaten v prostorách KV Areny) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2016 

(výše dotace: 4 400 000 Kč, účel dotace: provoz a služby extraligového týmu mužů) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2017 

(výše dotace: 6 000 000 Kč, účel dotace: provoz a služby mládežnického hokeje) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2017 

(výše dotace: 7 000 000 Kč, účel dotace: pronájem ledové plochy a šaten v prostorách KV Areny) 

 



- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2018 

(výše dotace: 6 000 000 Kč, účel dotace: provoz a služby mládežnického hokeje) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2018 

(výše dotace: 7 000 000 Kč, účel dotace: pronájem ledové plochy a šaten v prostorách KV Areny) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2019 

(výše dotace: 6 000 000 Kč, účel dotace: provoz a služby mládežnického hokeje) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2019 

(výše dotace: 7 000 000 Kč, účel dotace: pronájem ledové plochy a šaten v prostorách KV Areny) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2020 

(výše dotace: 6 000 000 Kč, účel dotace: provoz a služby mládežnického hokeje) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2020 

(výše dotace: 7 000 000 Kč, účel dotace: pronájem ledové plochy a šaten v prostorách KV Areny) 

 

Hockey Club Karlovy Vary z.s., IČO: 669 84 823 

 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2015 

(výše dotace: 250 000 Kč, účel dotace: úhrada provozních nákladů) 

- Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2015 

(navýšení dotace o 350 000 Kč na celkovou sumu 600 000 Kč) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2016 

(výše dotace: 500 000 Kč, účel dotace: úhrada provozních nákladů) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2017 

(výše dotace: 500 000 Kč, účel dotace: úhrada provozních nákladů) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2018 

(výše dotace: 500 000 Kč, účel dotace: úhrada provozních nákladů) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2019 

(výše dotace: 500 000 Kč, účel dotace: úhrada provozních nákladů) 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2020 

(výše dotace: 500 000 Kč, účel dotace: úhrada provozních nákladů) 

 

b) Kopie uzavřených smluvních vztahů  

 

Přílohou tohoto dopisu zasíláme kopie uzavřených smluvních vztahů, konkrétně se jedná o 13 smluv 

uzavřených se společností HC Energie Karlovy Vary s.r.o. a 7 smluv uzavřených se spolkem Hockey 

Club Karlovy Vary z.s.  

 

c) Kopie rozhodnutí kolektivních orgánů města, na základě kterých bylo plněno  

 

HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO: 024 66 996 

 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 16.12.2014 (rozpočet) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 20.01.2015 (smlouva) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 23.06.2015 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 22.12.2015 (rozpočet) 



- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 26.01.2016 (smlouva) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 15.03.2016 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 20.12.2016 (rozpočet) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24.01.2017 (smlouva) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 19.12.2017 (rozpočet) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 23.01.2018 (smlouva) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24.01.2019 (rozpočet) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24.01.2019 (smlouva) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 17.12.2019 (rozpočet) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 17.12.2019 (smlouva) 

 

Hockey Club Karlovy Vary z.s., IČO: 669 84 823 

 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24.03.2015 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 12.05.2015 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 15.03.2016  

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24.01.2017 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 25.04.2017 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 23.01.2018 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 27.03.2018 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24.01.2019 (rozpočet) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24.01.2019 (smlouva) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 17.12.2019 (rozpočet) 

- Usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 04.02.2020 (smlouva) 

 

d) Přehled finančních plnění  

 

Přehled výdajů z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary v letech 2015 až 2020 výše specifikovaným 

subjektům tvoří přílohu tohoto dopisu.  

 

 
Přílohy:  
 

44 dokumentů (kopie uzavřených smluv, kopie usnesení zastupitelstva města, přehled výdajů) 
 

   
Poplatek: 
 

Náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují.  
  

 
 

 

         Ing. Bc. František Škaryd 

                                      vedoucí odboru 
 



 

Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, anonymizován. Anonymizovaný 

údaj je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupný k  nahlédnutí na  

Magistrátu města Karlovy Vary. 

 

 


