Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
tajemnice: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice, 10. 5. 2021

Zápis č. 2/2021
z 2. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 4. 5. 2021 od 14:00 do 15:55 hod.
v zasedací místnosti č. dv. 2010, budovy KÚ, U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice

Přítomni:

Přizváni:

prezenčně
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény, MUDr.
Jaromír Kopřiva, Ing. Marek Liška, Ing. Karel Macků, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický,
Bc. Jiří Popelka, Mgr. Radek Sosna
prezenčně
Mgr. Pavel Klíma – náměstek hejtmana pro oblast školství a VZ
Ing. Hana Šímová – vedoucí OŠMT
Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT
videokonferenčně
Jana Sedláčková – vedoucí oddělení ve sportu 2 Národní sportovní agentury
Mgr. Vojtěch Holoubek - referent oddělení dotací ve sportu 2 Národní sportovní agentury
Mgr. Zdeněk Krátký - manažer kanceláře Jihočeské krajské organizace ČUS
ředitelé SŠ/DDM – Tomáš Bohdal, Mgr. Radek Cícha, Ing. Marcel Gause, Mgr. Miroslav
Hlava, Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D., Mgr. Pavel Kavřík, Mgr. Martina Kokořová, RNDr. Hana
Korčáková, CSc, RNDr. Vladimír Kostka, Ing. Luboš Kubát, Mgr. Jiří Pán, Mgr. Vladimír Přibyl

Program jednání:
1. Financování sportu na republikové, krajské a obecní úrovni ve vztahu k Národní sportovní
agentuře (host Jana Sedláčková NSA)
2. Informace k dotačním programům Jihočeského kraje v oblasti sportu pro rok 2021
3. Návrh dotačních programů a jejich opatření v oblasti sportu na rok 2022
4. Připravované sportovní akce a oficiální delegace jednotlivých členů SK na hlavní akce sportovního
charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2021
5. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda komise Z. Sýkora. Přítomno všech 11 členů, komise usnášeníschopná.
Zúčastnili se též P. Klíma, H. Šímová a M. Sláma. K bodu č. 1 byli přizváni hosté videokonferenčně. Program
jednání byl odsouhlasen.
Bod 1: Financování sportu na republikové, krajské a obecní úrovni ve vztahu k Národní sportovní
agentuře (NSA)
Agentuře NSA byly předem zaslány dotazy a připomínky ředitelů SŠ/DDM k investičním výzvám NSA. Týkaly
se např. kritérií při hodnocení žádostí o dotaci, dotací pro rekonstrukce tělocvičen, naplněnosti výzvy
Sportovní infrastruktura do 10 mil. Kč a možného obnovení výzvy Sportovní infrastruktura nad 10 mil. Kč,
vícezdrojového dotačního financování, uznatelných nákladů dotace, např. hostel jako součást výstavby
sport. areálu, a plánovaných výzvách na měkké investice do parasportu.
K.Macků – dotázal se na důvody, proč zvolila NSA pro podání žádosti o dotaci minimální lhůtu 30 dní, která
je pro mnoho žadatelů příliš krátká
J.Sedláčková – překvapil nás zájem i připravenost projektů na podání žádosti, bohužel jednotný dotační
portál neumožňuje přesunutí již podaných žádosti do nové výzvy, proto jsme rozhodli o lhůtě 30 dní,
plánujeme modifikaci podaných žádostí do zásobníku
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K.Macků – považuje za nepřijatelné, že NSA zastavila příjem žádostí, nerozumí důvodům, proč žádosti
nemohou čekat v zásobníku, měli připravené žádosti, chybělo vesměs jen stavební povolení, ale pro
zdlouhavost procesu jeho udělení termín žádosti nestihnou
J.Sedláčková - uvažujeme o již zmíněné modifikaci
Přesné znění otázek i odpovědí je k dispozici u tajemnice komise ve formě videozáznamu.
U s n e s e n í č. 5/2021/SK-2
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o financování sportu na republikové, krajské a obecní úrovni ve vztahu k Národní sportovní
agentuře.
Hlasování 11/0/0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.6/2021/SK-2
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
nesouhlasí
s uzavřením výzev s využitím minimální lhůty pro podání žádostí o dotaci.
Hlasování 5/0/6
Usnesení nebylo přijato.
Bod 2: Informace k dotačním programům Jihočeského kraje v oblasti sportu pro rok 2021
M. Sláma – alokace 93 mil. Kč pro oblast sportu (v roce 2020 5. místo mezi všemi kraji, v přepočtu 160 Kč
na obyvatele na 1 rok), v JčK máme celkem 4 dotační programy
1. DP Podpora sportu - alokace 35 mil. Kč, požadavky dvojnásobné, celkem 423 žádostí

2. DP Dotace na reprezentaci kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu – alokace 3 mil. Kč, požadavky
trojnásobné, celkem 74 žádostí
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U s n e s e n í č. 7/2021/SK-2
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o první vlně dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2021.
Hlasování 11/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 3: Návrh dotačních programů a jejich opatření v oblasti sportu na rok 2022
M. Sláma – poděkoval za zaslané připomínky členům SK k pravidlům dotačních programů, o které byli
požádáni, a předložil odpovědi OŠMT v přehledné tabulce.
OŠMT navrhuje změny ve dvou ze čtyř DP.

Sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostní sport – v opatření na výchovu talentované mládeže OŠMT
navrhuje vyjmout z oprávněných žadatelů sportovní střediska mládeže do 15 let z důvodu narůstajícího počtu
žadatelů a nedostatečných financí. Oprávněnými žadateli by tak zůstali krajská centra mládeže, akademie
a sportovní centra mládeže a systémové projekty svazů také z důvodu větší provázanosti s dospělými
kategoriemi.
Z.Kemény – nesouhlasí s konkrétními definicemi v opatřeních DP, měly by být více všeobecné, aby byly „pro
všechny“
M.Sláma – se všeobecně formulovanými opatřeními by se žádosti těžko hodnotily, zvláště ve velkém
množství
M.Janovský i J.Popelka – souhlasí se stanoviskem OŠMT, se všeobecnými opatřeními by bylo obtížné
porovnávat velké množství žádostí
P.Klíma – systematizace žádostí je přínosná, můžeme v případě potřeby rozdělit opatření do dvou, navýšení
dotace je v tuto dobu nepravděpodobné
U s n e s e n í č. 8/2021/SK-2
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
souhlasí
s předloženým návrhem dotačních programů a jejich opatření v oblasti sportu na rok 2022
Hlasování 8/0/3
Usnesení bylo přijato.
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Bod 4: Připravované sportovní akce a Oficiální delegace jednotlivých členů SK na hlavní akce
sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2021
Připravované sportovní akce
J.Popelka – představil připravované sportovní akce v Jihočeském kraji:
a) Jihočeská sportovní konference – multisportovní, cílená na trenéry mládeže a učitele tělocviku, termín
neděle 28. 11. v aule PF JU s přednáškami 3 – 4 lektorů, organizátorem ČUS, možným partnerem JK,
spolupráce s JU, bude se konat poprvé, cílem je každoroční konání této akce
b) České akademické hry – multisportovní, každoroční studentská akce, 20letá historie, organizátor ČAUS
(akci z velké části financuje), zahrnuje 30 druhů sportů, soutěží 1 500 – 2 000 studentů VŠ, termín
květen – červen 2022, spolupráce s JU
c) Olympiáda dětí a mládeže – vyvrcholením všech sportovních akcí s největším dopadem, mediálně
sledovaná, multisportovní akce pro děti, 3 500 účastníků, zahrnuje desítku sportů, termín léto 2024,
spolupráce s JK, ČUS s dalšími subjekty
P.Klíma – k bodu c) JK souhlasí s akcí, bude se jednat s Plzeňským krajem, který má zájem
o pořadatelství
M.Sláma – v Plzeňském regionu se konala olympiáda v roce 2015
U s n e s e n í č. 9/2021/SK-2
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o připravovaných sportovních akcích.
Hlasování 11/0/0
Usnesení bylo přijato.
Oficiální delegace jednotlivých členů SK na hlavní akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok
2021
Z.Sýkora – JK by měl mít oficiální delegáty na významné sportovní akce, na příštím jednání SK 8.6. budou
podány konkrétnější informace
Bod 5: Různé
Předseda Sýkora – na základě požadavku J.Kopřivy byl zpracován přehled činnosti okresních pracovišť ČUS
v Jihočeském kraji, který byl rozeslán všem členům SK. Představil pana Krátkého.
Z.Krátký – představil činnost a fungování Jihočeské krajské organizace ČUS, budou rádi za nové podněty
a spolupráci s JK
Z.Sýkora - se dotázal, zda je nutná souběžná existence 4 databází sportovců: klubová, svazová, databáze
ČUS a databáze rejstřík sportů a zda by bylo možné je sjednotit
Z.Krátký – databáze rejstřík sportů koreluje s IS ČUS, údaje lze převádět, to bylo např. využito v rámci dotací
NSA pro rok 2021, existence databáze svazů má svou logiku – svazy vedou jiné sportovce než má spolek,
mají svou suverenitu
Z.Kemény – se dotázal, proč musejí svazy žádat o dotace s nutnou finanční spoluúčastí, když jsou ze zákona
neziskovými organizacemi
M.Sláma – tuto informaci zjistí
Předseda komise poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání.
Příští jednání se bude konat 8.6. od 14:00 hod. opět v Kruhovém sálu KÚ. Pozvánka bude včas rozeslána.
Jednání bylo ukončeno v 15:55 hod.

Zapsala: Petra Schinková
Ověřil: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda v.r.
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