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

 

České Budějovice, 23. února 2023 

 

Zápis č. 11/2023 

z 11. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 16. února 2023 od 14:00 do 15:15 hod. 

v zasedací místnosti č. dv. 3.076 budovy KÚ I, ul. U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice  

 

Přítomni: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA – předseda, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény, MUDr. Jaromír 

Kopřiva, Mgr. Libor Moravec, JUDr. Ladislav Novotný, Bc. Jiří Popelka 

Omluveni:   Ing. Jiří Fencl, Pavel Ounický, Mgr. Radek Sosna 

Nepřítomen:  Ing. Karel Macků 

Přizváni:  Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JčK 

 Mgr. Pavel Klíma – náměstek hejtmana JčK 

         Mgr. Zdeněk Krátký – manažer Jihočeské krajské organizace ČUS 
 Mgr. Dominika Hýsková – předsedkyně TJ Karate České Budějovice 

 Bc. Miroslav Hýsek – hlavní trenér TJ Karate České Budějovice 

    

Program jednání: 

1. Informace o TJ Karate České Budějovice (Mgr. Hýsková) 

2. Informace k DP JčK z oblasti sportu (Mgr. Sláma) 

3. Informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2022 JčK (Mgr. Sláma) 

4. Informace k ZODM 2023 Královéhradecký kraj (Mgr. Sláma) 

5. Problematika elektronického podávání žádostí v DP JčK (Bc. Popelka) 

6. Různé 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Z. Sýkora. Přivítal nového člena komise pana L. Moravce.  
Přítomno 6, později 7 členů, komise usnášeníschopná. Všichni přítomní členové komise souhlasili 
s navrženým programem. Dále předseda představil hosty paní D. Hýskovou a pana M. Hýska z TJ Karate 
České Budějovice a předal jim slovo.  
 
Bod 1 – Informace o TJ Karate České Budějovice 
D. Hýsková – TJ Karate ČB bylo založeno roku 1973, tento rok slaví 50 let výročí založení klubu, jsou jedním 
z největších klubů karate v ČR (více jak 600 aktivních členů), mají 2 tělocvičny v ČB, pravidelně obsazují 
přední místa v hodnocení klubů karate na MČR, vychovávají úspěšné reprezentanty a medailisty z ME a MS.  
Představila také projekty Sportovní přípravka a Sportovní třída karate při ZŠ E. Destinové (od září 2023  
6. ročník třídy s rozšířeným sportovním zaměřením na karate). 
 
(M. Janovský – příchod ve 14:10 hod.) 
 
M. Hýsek – pohovořil o úspěších klubu v roce 2022, který byl mimořádně úspěšný (např. juniorská 
vícemistryně světa M. Šáchová). 
D. Hýsková – informovala o chystané oslavě 50. let výročí založení TJ Karate ČB a karate v jižních Čechách; 
kulturně-sportovní akce, která se bude konat 16. 6. 2023 na Sokolském ostrově v ČB (sportovní stanoviště 
pro děti, exhibice zápasů top závodníků s mezinárodní účastí, hudební kapely). 

Poté hosté zodpověděli dotazy. 
 

U s n e s e n í   č. 1/2023/SK-11 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace o TJ Karate České Budějovice. 
Hlasování 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod 2: Informace k dotačním programům JčK z oblasti sportu  

M. Sláma:  
1. Vlna DP - Probíhá hodnocení žádostí: DP Podpora sport. infrastruktury a DP Podpora Reprezentace JčK. 
Schvalovat bude ZK 11.5.2023. 
2.  Vlna DP – DP Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu (alokace  
54 mil. Kč). 
Vyhlášení výzvy: 20. 2. 2023, ukončení výzvy: 3. 3. 2023. 

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže (alokace 21 mil. Kč, dotace 40 – 500 tis. Kč). 
Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže v rámci systematické přípravy pro vrcholový sport  
(alokace 22 mil. Kč, dotace 50 tis. - 4 mil. Kč). 
Opatření č. 3 a 4: jsou pro kategorii dospělých: Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území 
Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova. 
Opatření 3 na podporu kolektivních sportů v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži. 
Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty (alokace 9 mil., dotace 80 – 1 000 tis. Kč). 
Opatření 4 na podporu jednotlivců, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR a na podporu individuálních 
sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.  
Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty (alokace 1mil.Kč, dotace 40 – 150 tis. Kč). 
Opatření č. 5: Podpora celoroční sportovní činnosti zdravotně postižených sportovců (alokace 1 mil. Kč, dotace 
40 – 150 tis. Kč). 
 
M. Janovský – se dotázal, zda by bylo možné, aby některé subjekty, zvláště v opatření 2 a 3, mohly podávat 

více žádostí, protože v případě nedostatečností formálních náležitostí u jednoho ze dvou sportů (oddílů) 

společně podané žádosti se „škrtne“ žádost celá. 

Z. Sýkora – jedná se o tělovýchovné jednoty. 

M. Sláma - v opatření 2 se posuzuje počet dětí, neposuzuje se, v jakém jsou oddílu; standardně platí ve 

všech dotačních programech JčK pravidlo „jedno opatření, jeden žadatel, jedna žádost“. 

P. Klíma považuje připomínku M. Janovského za opodstatněnou. 

Z. Sýkora – požádal M. Slámu, aby možnost podávání více žádostí jednoho subjektu prověřil a poté rozeslal 

odpověď všem členům komise. 

 
(Pozn. ze dne 24.2. 2023 - odpověď M. Slámy panu M. Janovskému – v příloze tohoto zápisu) 
 

U s n e s e n í   č. 2/2023/SK-11 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k dotačním programům JčK z oblasti sportu. 

Hlasování 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 3: Informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2022 JčK  

M. Sláma: Vyhlášení se uskutečnilo 13. 12. 2022 od 18:00 v DK Metropol ČB.  
Byly vyhlášeny 4 kategorie: 
o Jednotlivci: 1. Lukáš Pech - hokej, 2. Josef Polák - volejbal, 3. Iveta Korešová - házená. 
o Kolektivy: 1. HC Motor ČB, 2. VK Jihostroj ČB, 3. SK Dynamo. 
o Objev do 18 let: Kateřina Švehlová - vodní slalom, Ondřej ČOUDEK – fotbal, Tomáš Brichta – volejbal. 
o ZPS: Martin Dvořák -  atletika, Martin Biháry – vzpírání - benchpress, Vanessa Pražáková - badminton. 
 

Z. Sýkora – poděkoval P. Klímovi za iniciaci informační schůzky ohledně této ankety, na schůzce byl vyjasněn 

status ankety a role zúčastněných subjektů, majitelem ankety je Jihočeský kraj; termín vyhlášení ankety bude 

z praktických důvodů v lednu následujícího roku. 

 

U s n e s e n í   č. 3/2023/SK-11 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2022 JčK. 

Hlasování 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod 4: Informace k ZODM 2023 Královéhradecký kraj 

M. Sláma: Olympiáda se uskutečnila v Královéhradeckém kraji 22. – 27. 1. 2023. 10 sportů, 1 151 sportovců, 

JčK zastoupil všech 10 sportů v počtu 85 závodníků a 28 trenérů. JčK finančně zajistil závodníkům 

reprezentační oblečení, ubytování, stravu, dopravu, příspěvek na soustředění a vosky, odměny trenérům. 

Jihočeský kraj obsadil 8. místo a získal 7 medailí ve snowboardu, běžeckém lyžování, šachách 

a krasobruslení. 13. 2. 2023 proběhlo za přítomnosti hejtmana kraje a zástupců samosprávy přijetí medailistů. 

Ti byli odměněny dárkovým poukazem na nákup sportovního oblečení a drobnými dárky. Rozpočet JčK na 

účast v hrách: 1,9 mil. Kč (nabídl podrobný rozpočet k nahlédnutí). 

U s n e s e n í   č. 4/2023/SK-11 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k ZODM 2023 Královéhradecký kraj. 

Hlasování 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

Předseda dále vyzval P. Klímu k informování o aktualitách v rámci přípravy LODM 2024.  

P. Klíma: Držíme koncept olympiády kompaktní, tj. v jednom městě (ČB a blízké Hluboké n. Vlt), aby byli 

všichni zúčastnění sportovci v „centru dění“ a nemuseli trávit mnoho času na cestách. Dojednána domluva se 

sporty (20), s ubytovateli (koleje, internáty, hotely), řeší se konkrétní sportoviště, na konci února se plánuje 

schůzka s ČOV ve věci zahajovacího ceremoniálu. Chceme propagovat jižní Čechy nejen jako turistický, ale  

i sportovní kraj. Připravujeme spolupráci s Českou televizí. Podařilo se nám zajistit navýšenou fin. podporu od 

státu (až 15 mil. Kč). Spolupracujeme s uměleckými školami v ČK a Bechyni ohledně vizuálu her. Očekává se 

3 500 účastníků. 

J. Popelka – na základě vlastní zkušenosti z LODM v Olomouckém kraji, kde se hry konaly i mimo Olomouc, 

souhlasí s kompaktností „jihočeské olympiády“ v jednom městě. Delší dojezdové vzdálenosti byly pro děti 

únavné (brzké vstávání atd.), i společensky byly děti mimo hlavní dění. 

 
L. Moravec se dotázal na celkový rozpočet JčK na hry. 
P. Klíma – odhadovaná částka je 32 mil. Kč. 
 
Z. Kemény - budou se v rámci poskytování dotací zvýhodňovat kluby, které poskytnou svá sportoviště pro 
ODM? 
M. Sláma – ano, budou, je to jedno z hodnotících kritérií. 
 
Byly zodpovězeny další dotazy. 

U s n e s e n í   č. 5/2023/SK-11 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

aktuální informace k LODM 2024 Jihočeský kraj. 

Hlasování 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 5: Problematika elektronického podávání žádostí v DP JčK  

J. Popelka – seznámil přítomné se svými zkušenostmi s elektronickým podáním žádosti o dotaci.  

Příjem žádostí o poskytnutí programové dotace je od letošního roku zaveden výhradně elektronickou formou 
a to prostřednictvím aplikace Portál občana Jčk. V případě, že žadatelem je právnická osoba, je potřeba 
elektronický podpis. Ačkoliv vyplnění formuláře žádosti je možné v podstatě na všech platformách, 
podepisování (tj. odeslání formuláře s podpisem) není možné v prostředí macOS (Apple), které J. Popelka 

používá. To předem nevěděl a způsobilo mu to při podepisování značné technické problémy. Pro práci 

s formulářem se doporučují Windows (10 a vyšší), pro práci v aplikaci a instalaci doplňku pro podepisování 

pak internetový prohlížeč Google Chrome.  
J. Popelka navrhuje, aby byli žadatelé o této skutečnosti předem informováni (včetně případných problémů 
s dalšími operačními systémy), popř. aby se tento problém do budoucna zcela odstranil. 
 

https://pz.kraj-jihocesky.gov.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
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Faktem dále je, že ačkoliv se žadatel přihlásí do Portálu přes svou datovou schránku (DS), vyplněný formulář 
žádosti nelze odeslat přes DS. Přihlášení do Portálu přes DS znamená pouze převod registračních údajů 
o žadateli. Samotné odeslání žádosti pak probíhá prostřednictvím Portálu. Elektronický podpis žadatele je 
potřeba i na následné smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
Předseda Z. Sýkora navrhnul, aby byl systém rozšířen o možnost podepsání žádosti identitou DS. 

 
P. Klíma poděkoval za informace, které vznese na nejbližší poradě vedení kraje a posléze seznámí členy 
komise s řešením problému, popř. dá podnět kompetentnímu odboru k jeho vyřešení. 
 

U s n e s e n í   č. 6/2023/SK-11 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

problematiku elektronického podávání žádostí v DP JčK. 

Hlasování 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 6: Různé 
Z. Krátký pohovořil o Lize seniorů, která úspěšně začala. Zřejmě se podaří ji uspořádat ve všech okresech 
JčK. Celkem asi 20 turnajů. Finále se bude konat 12. 5. 2023 ve Sportovní hale v ČB, mělo by být zároveň 
i společenskou událostí, budou zváni zástupci JčK i jednotlivých okresních měst. Dále Z. Krátký zmínil rodinný 
festival Summer Park, který se uskuteční 23. - 25. 6. 2023 na Výstavišti ČB. Na této zábavné akci si budou 
moci návštěvníci vyzkoušet desítky sportů, zasoutěžit si, přivést děti ke sportu, potkat známé osobnosti sportu 
a dozvědět se o nových a netradičních sportech. Poté informoval o anketách nejlepších sportovců roku 
v jednotlivých okresech, které nyní probíhají a jsou pořádané ve spolupráci s krajem a okr. městy. Vyvrcholení 
ankety proběhne 26. 4. 2023 na zámku na Hluboké n. Vlt. Na všechny zmíněné akce pozval i členy komise. 

Příští zasedání komise se bude konat 13. dubna 2023. Pozvánky budou včas rozeslány. 

 
Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání, které bylo ukončeno v 15:15 hod.  
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřil:      Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 


