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Sportovní komise Rady Jihočeského kraje 

tajemnice: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice, 21.1. 2021 

 

Zápis č. 1/2021 
z 1. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 19. 1. 2021 od 14.00 do 15.20 hod. 

v zasedací místnosti č. dv. 325, budovy KÚ, ul. B. Němcové, Č. Budějovice  

 

Přítomni: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény, MUDr. 

Jaromír Kopřiva, Ing. Karel Macků, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický, Bc. Jiří Popelka,  

Mgr. Radek Sosna  
Omluveni:   Ing. Marek Liška 

Přizváni:  Ing. Hana Šímová – vedoucí OŠMT 

 Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT 

 

Program jednání: 
 

1. Představení členů Sportovní komise 

2. Dotační programy v oblasti sportu 2021 

3. LODM 2021 – aktuální stav příprav 

4. Sportovec Jihočeského kraje roku 2020  

5. Plán činnosti Sportovní komise na rok 2021 

6. Různé 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Z. Sýkora. Přítomno 10 členů, komise usnášeníschopná. Zúčastnili se 
též H. Šímová a M. Sláma. Všichni přítomní se představili. Vzhledem k prioritě schválení a předložení plánu 
činnosti komise Radě kraje navrhl předseda začít bodem 5.  Změna pořadí bodů i celý program byly 
odsouhlaseny.  
 
Bod 5: Plán činnosti Sportovní komise na rok 2021 
Předseda navrhl jednání komise 1x za dva měsíce, popř. dle potřeby. M. Sláma představil návrh plánu 

činnosti Sportovní komise. 

Leden:   
- informace o došlých žádostech o dotace v rámci 1. vlny dotačních programů „Podpora sportu“ a „Dotace na 

reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu“ pro rok 2021 a přípravě jejich hodnocení 
- informace o anketě nejúspěšnější sportovec roku 2020 Jihočeského kraje 
- informace LODM 2021 Olomoucký kraj 
Duben:   
- oficiální delegace jednotlivých členů na hlavní akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2021 
- financování sportu na republikové, krajské a obecní úrovni ve vztahu k Národní sportovní agentuře  
- informace o došlých žádostech o dotace v rámci 2. vlny dotačních programů „Podpora sportovní činnosti 

dětí a mládeže, výkonnostního sportu“ a „Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS“ pro rok 2021  
a přípravě jejich hodnocení 

- Návrh dotačních programů v oblasti sportu na rok 2022 
Červen:   
- jmenování členů SK RK do organizačního výboru na zabezpečení účasti reprezentace Jihočeského kraje 

na Hrách XI. zimní olympiády dětí a mládeže v ČR 2022 
Září:   
- podíl na kontrolní činnosti realizace vybraných projektů v rámci dotačních titulů z oblasti sportu v roce 2021 
- návrhy úpravy pravidel dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2022 
- informace o činnosti Jihočeského všesportovního kolegia 
Listopad:   
- podíl na hodnocení v anketě „Nejlepší jihočeský sportovec roku 2021“ 
- informace o činnosti sportovních akademií v Jihočeském kraji 
- vyhodnocení činnosti za rok 2021 
- plán činnosti SK RK na rok 2022 +  
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U s n e s e n í   č. 1/2021/SK-1 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

schvaluje 

plán činnosti Sportovní komise pro rok 2021. 
 

Hlasování 10/0/0 

 

Bod 2: Dotační programy v oblasti sportu 2021 

M. Sláma – 2. 12. 2020 vyhlásil Jihočeský kraj (JK) 1. vlnu dotačních programů (DP) pro rok 2021. Uzávěrka 

příjmu žádostí je 22. 1. 2021, proto v současné době neznáme přesný počet projektů. Předpoklad vyhlášení  

2. vlny DP je 29. 1. 2021 s uzávěrkou 12. 3. 2021. 

 

Přípravu podkladů a předběžné posouzení žádostí provedou odborní garanti, kteří následně předloží návrhy 

HK. HK tvoří zástupci samosprávy a zaměstnanci KÚ. Její složení: 4 zástupci krajské samosprávy, 2 zástupci 

OŠMT, 2 zástupci OEZI. HK provede konečný výběr a sestaví seznam projektů doporučených k udělení 

dotace ke schválení Zastupitelstvu JK.  

 

Mezi schválenými DP na rok 2021 pro oblasti sport: 

 

1. Podpora sportu  

Částka, která je pro DP na rok 2021 k dispozici, činí 35 000 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy objektů sportovišť a zázemí  (Cílem je zlepšení kvality budov, ve kterých je 

provozována sportovní činnost a zázemí sportovišť tak, aby jejich stav odpovídal bezpečnostním normám. Jedná se o 

modernizace, rekonstrukce a oprav zázemí, fasád, střech, vnitřního osvětlení, výměny oken a dveří apod. – výběr priorit 

tohoto DP probíhá na základě analýzy potřeb žadatelů.) 

 

Opatření č. 2: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí (Podpora zkvalitnění podmínek pro provozování 

sportovních aktivit. Nákup vybavení, technických prostředků, strojů a zařízení sloužících k zajištění sportovních aktivit ale  

i obnova sportovního nářadí, vybavení šaten, pořízení střídaček.) 

 

Opatření č. 3: Veřejně přístupné sportovní aktivity (Podpora a zkvalitňování nabídky veřejně přístupných sportovních, 

turistických a tělovýchovných aktivit na území JČ kraje (nejedná se o soutěže sportovních svazů). Podpora pohybové 

aktivity prostřednictvím školních turnajů a přeborů.) 

 

Opatření č. 4: Přebory JČ kraje (Podpora pořádání jednorázových krajských přeborů JČ kraje (u kolektivních sportů jde 

o poslední turnaj či závěrečné vyhodnocení), jejichž výsledkem je stanovení pořadí nejlepších jednotlivců či kolektivů.) 

 

Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením (Podpora subjektů zabezpečujících sportovní činnost pro 

handicapované občany (nejedná se o dotaci na celoroční činnost – pouze jednorázové akce) Rozšíření a zkvalitnění 

nabídky aktivit pro zdravotně postižené osoby, především finanční podpora sportovních soutěží na území ČR. Nákup 

materiálu související s organizací, občerstvení účastníků, propagace, doprava v rámci projektu, nájemné, ubytování, věcné 

odměny.) 

 

Opatření č. 6: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu (Dotace na pořádání mezinárodních závodů, turnajů a utkání na 

území JČ kraje či účast na těchto aktivitách v zahraničí s převahou zaměření na mládež. Důraz kladen na dlouhodobou 

OPATŘENÍ 

 

Celková alokace 

(v mil. Kč) 

Min – max. výše 

dotace (v tis. Kč) 

Č. 1 Rekonstrukce a opravy objektů sportovišť a zázemí 25,0 300 - 2 000 

Č. 2 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí 6,0 50 - 150 

Č. 3 Veřejně přístupné sportovní aktivity 1,8 10 - 100 

Č. 4 Přebory Jihočeského kraje 1,2 10 - 50 

Č. 5 Aktivity sportovců se zdravotním postižením 0,3 10 - 50 

Č. 6 Mezinárodní aktivity v oblasti sportu 0,7 10 - 60  
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spolupráci se zahraničními partnery (Horní, Dolní Rakousko a Bavorsko). Neinvestiční výdaje přímo související s aktivitou, 

doprava, ubytování, nákup materiálu a vybavení, občerstvení účastníků při sportovní aktivitě atd.) 

 

2. Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu  

Cílem programu je podpora pořádání aktivit na území JČ kraje s mezinárodním nebo celorepublikovým 

významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících JČ kraj na významných 

mezinárodních akcích. 

 

Částka, která je pro dotační program na rok 2021 k dispozici, činí 3 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního rozsahu na území 

Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (Jedná se především o mistrovství ČR, mistrovství Evropy, 

mistrovství světa a další aktivity s významným mezinárodním přesahem. Jsou hrazeny výdaje na dopravu, ubytování, 

stravování účastníků, výdaje na rozhodčí, propagaci, nákup materiálu nebo odměny pro účastníky) 

 

Opatření č. 2: Reprezentace JČ kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR  

a zahraniční (Podpora jednotlivců, týmů a organizací na reprezentaci JČ kraje. Hrazeny jsou výdaje na dopravu, 

ubytování, stravování účastníků, startovné, účastnické poplatky, reprezentační dresy a oblečení, v případě 

handicapovaných výdaje na osobního asistenta) 

 

3. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu – 2. vlna 

 Částka, která je navrhnuta pro dotační program na rok 2021, činí 50 000 000 Kč. 

OPATŘENÍ 

 

Celková alokace  

v mil. Kč 

Min – max. výše 

dotace (v tis. Kč) 

Č. 1 Sportovní činnost dětí a mládeže  20,0  30–500  

Č. 2 Podpora výchovy talentované mládeže 23,0  50 – 4 000 

Č. 3 Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty 6,0 60 – 1 000 

Č. 4 Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty 1,0  30–150  

 

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže (Dotace na pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží 

včetně náborových akcí. Dotaci lze požadovat pouze na výdaje přímo související s činností registrovaných dětí a mládeže 

do dovršení juniorského věku.) 

 

Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže (Podpora výchovy talentované mládeže v rámci přípravy pro 

vrcholový sport v krajských centrech mládeže, akademiích a sportovních centrech mládeže. Dotaci lze žádat pouze na 

podporu činnosti.) 

 

Opatření č. 3: Podpora výkonnostního sportu - kolektivní sporty (Podpora nejúspěšnějších kolektivů 

reprezentujících Jihočeský kraj v 1. a 2. nejvyšších celostátních soutěžích v kategorii dospělých. Dotaci lze požadovat 

pouze na výdaje přímo související s činností oddílu.) 

 

Opatření č. 4: Podpora výkonnostního sportu - individuální sporty (Podpora jednotlivců a družstev dospělých  

v individuálních sportech. Podpora jednotlivců, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR a na podporu individuálních 

sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.) 

 

 

 

OPATŘENÍ 

  

Celková alokace  

(v mil. Kč)  

Min – max. výše 

dotace (v tis. Kč)  

Č. 1 Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo 

mezinárodního rozsahu na území JČ kraje v oblasti vědy, 

mládeže a sportu  

2,5  10 – 500  

Č. 2 Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a 

sportu na mezinárodní úrovni v ČR a zahraničí  

0,5  10 - 100  
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4. Podpora činnosti krajských sportovních svazů a ČUS 

Částka, která je navrhnuta pro dotační program na rok 2021 činí 5 000 000 Kč  

OPATŘENÍ  
Celková alokace 

 (v mil. Kč) 

Min – max. výše dotace  

(v tis. Kč) 

Č. 1 Podpora činnosti krajských sportovních svazů 2,0 30 – 200 

Č. 2 Podpora činnosti České unie sportu 3,0 400 - 700 

 

Opatření č. 1: Podpora činnosti krajských sportovních svazů (Jedná se zejména o podporu organizace krajských 

přeborů, soutěží, turnajů, soustředění krajských výběrů, náborových a propagačních akcí apod., výdaje spojené s činností 

svazu (nájmy, energie, služby, cestovné), školení a vzdělávání trenérů a rozhodčích (poplatky za semináře, školení, 

kurzy), nákup materiálu na zajištění sportovní přípravy (sportovní vybavení, výstroj, věcné ceny).) 

 
Opatření č. 2: Podpora činnosti České unie sportu (Cílem opatření je přispět na zajištění provozu okresních pracovišť 

a krajské organizace ČUS, které zajišťují servisní činnost pro sportovní subjekty v JČ kraji. A dále na základě uzavřeného 

Memoranda o spolupráci podpořit realizaci projektů zaměřených na propagaci a rozvoj sportu (Kalendář sportovních akcí, 

Sportovní hry seniorů), a databázi sportovišť - osobní náklady; služby spojené s vedením účetnictví; energie, nájemné, 

cestovní výdaje; výdaje na propagaci a marketing projektů.) 

 

U s n e s e n í   č. 2/2021/SK-1 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informaci o dotačních programech v oblasti sportu pro rok 2021. 

 

Hlasování 10/0/0  

 

Bod 3: LODM 2021 – aktuální stav příprav 

M. Sláma – 9. 10. 2020 zaslal JK závazné stanovisko o účasti na LODM, které dne 24. 9. schválilo ZK. 

Následně proběhla porada organizačního výboru a garanty sportů, kde všechny sporty potvrdily účast v plném 

počtu - 20 sportů, celkem 316 účastníků. Organizaci LODM 2023 bude ČOV oslovovat kraje s žádostí.  

Všechny přípravy ohledně LODM jsou v tuto chvíli pozastavené, jelikož Zastupitelstvo Olomouckého kraje 

schválilo posunutí LODM na červen 2022. Prozatím není tato změna oficiálně platná, jelikož čekáme na 

jednání ČOV, které proběhne 26. 1. 2021. Po tomto termínu zajistí OMTS další kroky ohledně účasti 

Jihočeské výpravy.  

U s n e s e n í   č. 3/2021/SK-1 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informaci o aktuálním stavu příprav LODM 2021. 
 

Hlasování 10/0/0 

 

Bod 4: Sportovec Jihočeského kraje roku 2020  

M. Sláma – Anketa vyhlášena bez účasti veřejnosti a bez přispění kraje. Hlavní organizátor Deník ve středu 

13. 1. 2021 poděkoval a předal dárkové koše třem jednotlivcům, kteří v roce 2020 výborně reprezentovali 

Jihočeský kraj. 1. Pavel Pýcha (hokej, Motor ČB), 2. Jaroslav Drobný (fotbal, Dynamo ČB), 3. Jiří Polák 

(atletika, Sokol ČB). 
 

U s n e s e n í   č. 4/2021/SK-1 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informaci o organizaci ankety Sportovec Jihočeského kraje 2020. 
 

Hlasování 10/0/0 
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Bod 6: Různé 

Členové komise pověřili M. Slámu o zjištění pravidel JK týkajících se možnosti nahlédnutí SK do dotačních 

výzev z 1. vlny a to do 29. 1. 2021. Na základě této informace by se pak SK sešla 16. nebo 23.2., případně 

pozdější termín (dle potřebného času OEZI na zpracování došlých žádostí) a přizvala na jednání vedoucího 

OEZI. Všichni členové s termíny souhlasili. O zvoleném termínu budou členové včas informováni. 

 

Byl vznesen podnět k otevření tématu NSA a její podpory sportu. 

 

Z. Kemény vznesl námitku ohledně občasné duplicity a přílišné konkrétnosti DP v časovém období 1, 2 …roky 

(ta může být problémem např. při změně vedení sport. klubů). M. Sláma – priority vychází z analýzy z roku 

2018, kterou OŠMT zpracoval na základě potřeb subjektů. 

 

R. Sosna poukázal na dřívější krajskou podporu stadionů v okresních městech a to např. budováním umělých 

povrchů atletických drah, a navrhl podobný typ podpory zabudovat do koncepce rozvoje sportu v JK.  

 

Předseda komise dále podal informaci (a zároveň podnět k případné budoucí podpoře) o jednání s předsedou 

badmintonového klubu v Č. Krumlově, kde vznikne v městské sportovní hale, kde je klub největším 

konzumentem kapacity, očkovací centrum v souvislosti s nákazou covid-19. Je otázka, jak dlouho v těchto 

prostorách bude centrum fungovat a zda to nebude pro badmintonový klub nakonec likvidační.  

 

R. Sosna informoval o vzniku nového oboru Ekonomika a management sportu v Euroškole Strakonice. 

 

Předseda komise poděkoval přítomným za účast na jednání. 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.20 hod.  

 

 

 

Zapsala:  Petra Schinková    

 

Ověřil:     Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda v.r. 

 


