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

České Budějovice, 3. 12. 2021

Zápis č. 5/2021
z 5. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 30. 11. 2021 od 14:00 do 16:10 hod.
v zasedací místnosti č. dv. 2.082 budovy KÚ I, ul. U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice

Přítomni:

Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény, Ing. Marek Liška, Pavel Ounický,
Bc. Jiří Popelka, Mgr. Radek Sosna
Omluveni: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA - předseda, MUDr. Jaromír Kopřiva
Neomluveni: Ing. Karel Macků, JUDr. Ladislav Novotný
Přizváni:
Ing. Jan Jílek – člen správní rady, Regionální fotbalová akademie JčK – Nadační fond na
podporu fotbalové mládeže JčK
Jiří Hrbáč – trenér, Regionální fotbalová akademie JčK – Nadační fond na podporu fotbalové
mládeže JčK
JUDr. Vladimír Koubek – předseda správní rady - Klubová akademie SK Dynamo – SK
Dynamo ČB akademie, z.s.
Mgr. Zdeněk Krátký – manažer Jihočeské krajské organizace ČUS
Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JK

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o činnosti sportovních akademií v Jihočeském kraji
Pravidla 1. vlny DP 2022
Nejlepší jihočeský sportovec roku 2021
Plán činnosti SK na rok 2022
Různé

Jednání zahájil a řídil J. Popelka, pověřený předsedou komise Z. Sýkorou. Přítomno 7 členů, komise
usnášeníschopná. J. Popelka představil přizvané hosty. Všichni přítomní členové komise souhlasili
s navrženým programem.
Bod 1: Informace o činnosti sportovních akademií v Jihočeském kraji
J. Hrbáč: Jde o projekt FAČR ve spolupráci s JčK, ČB a NF na podporu fotbalové mládeže Jihočeského
kraje. Až 25 hráčů z každé kategorie U14 a U15 zahrnující věkovou kategorii 13 – 15 let. Cíl: přivést
nejtalentovanější hráče z jednoho regionu do společné školy a umožnit jim společný vzdělávací a tréninkový
proces, bez ohledu na klubovou příslušnost.
Fungování RFA JčK - ZŠ Máj I. a Domov mládeže U Hvízdala, Ne/Po – Pá, 7 hodin těl. výchovy týdně, 3 TJ
na hřišti, 2x týdně trojfázový trénink. Šk. rok. 2021/2022 – 47 žáků (45 chlapců, 2 dívky; 7. – 9.tř). Ubytováno
22 žáků. Od prvního ročníku 2016/2017 celkem 145 hráčů (141 chlapců, 4 dívky). Regionální tréninky: SK
Dynamo ČB 13, FK Junior Strakonice 4, FC Písek 2, TJ Centropen Dačice 2, FC MAS Táborsko 1, TJ
Lokomotiva Veselí n. L. 1, TJ Jiskra Třeboň 1. Sportoviště RFA: SK Čtyři Dvory, SK Jankov a TJ Hluboká
n. V. Financování: FAČR 4 mil. Kč ročně, JčK 1,8 mil. Kč ročně, ČB 1 mil. Kč ročně, rodiče 1 tis. Kč měsíčně.
Přínos a výsledky RFA: více reprezentantů z Jihočeského kraje než v předchozích letech, svými projekty
obohacuje a předává zkušenosti dalším klubům a trenérům v celém Jihočeském kraji, ostatním akademiím
a reprezentačním trenérům, výchova a rozvoj v nejmodernějším prostředí, sportovní konfrontace s top
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zahraničními akademiemi (RedBull Salzburg, LASK Linz), příležitost pro vybrané hráče (i z menších klubů)
se dostat do systému vrcholové přípravy mladých fotbalistů, všestranný rozvoj každého hráče a individuální
přístup.
Proběhla diskuse v organizačně technických otázkách tréninku a ohledně harmonogramu akademie.
M. Janovský – nezaznamenali jste určité „třenice“ mezi kluby?
J. Jílek – při jednáních s kluby jsem inicioval změnu přestupního řádu, hráče nominované na akademii
jsme prohlásili za amatérské profesionály, vztahuje se na ně tudíž jiná přestupová politika, vznikla tu
„gentlemanská dohoda“, „třenice“ jsme za poslední léta nezaznamenali.
J. Hrbáč – ano, ze začátku byla jistá nedůvěra, ale nyní jsou vztahy s kluby nadstandardní.
R. Sosna – nejsou „třenice“ ani poté, co se hráči vrátí na víkend do svého klubu?
J. Jílek – adaptace takto mladých hráčů je vysoká, rychle se začlení do kolektivu, zároveň chceme, aby
hráči hráli soutěže odpovídající vynaloženým fin. prostředkům, snažíme se motivovat kluby v tomto směru.
Proběhla diskuse v organizačně technických otázkách tréninku akademie.
J. Jílek – v ČR je 9 regionálních akademií, ta naše je hodnocena nadstandardně, důležitý je kontinuální
proces, již teď se projevují výborné výsledky hráčů.
M. Sláma – sledujete prospěch žáků ve škole?
J. Hrbáč – ano, dbáme na to, aby si hráči udrželi svůj prospěch.
J. Jílek – 6 našich hráčů se hlásí na gymnázium, v rámci Scio testů je škola nad průměrem.
V. Koubek – představil své cíle a práci v rámci funkce předsedy správní rady a také představil činnosti klubu
a akademie, inicioval Memorandum o spolupráci na úrovni klubů (ČB, Táborsko, Písek) - podepsáno
v červenci 2021, zhodnotil velmi kladně spolupráci se školami (SŠ i ZŠ), 8.12. 2021 bude podepsáno
Memorandum o spolupráci SK Dynamo ČB a VŠTE – cílem: nastolit komunikaci v oblasti sportu na úrovni
akademické, jejich hráči budou mít možnost studovat na VŠ. Vyjádřil se ohledně Složiště – stávající hala je
nefunkční a nákladná, s Městem ČB se dohodl, že prozatím budou rezignovat na výstavbu ubytovacího
areálu, bylo by to nad rámec praktického využití, jako ideální řešení považuje postavit 3 hrací plochy, protože
problém je nedostatek sportovních ploch, a časem i zrekonstruovat stávající travnaté plochy. Věří, že hráči
z akademie budou vstupovat nejen na regionální úroveň, ale i na úroveň reprezentační. Dále představil
projekt Jihočeský fotbal. Chtějí oslovit fotbalové kluby, které mají tradičně dobrou úroveň práce s mládeží
a to na principu spolkového uspořádání. Cíl – distribuovat fin. prostředky na podporu trenérské práce. Dnes
je ta trenérská práce dobrovolná.
U s n e s e n í č. 20/2021/SK-5
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o činnosti sportovních akademií v Jihočeském kraji.
Hlasování 6/0/1
Usnesení bylo přijato.
Bod 2: Pravidla 1. vlny DP 2022
M. Sláma:
Pravidla 1. vlny DP 2022 - schválena RK 25. 11. Zveřejnění výzvy od 26. 11. 2021.
Termín pro podávání žádostí od 3. -14. 1. 2022 do 12:00 hod.
Po celou dobu možnost konzultace na oddělení administrace dotačních programů nebo MTS
(průběžně, doporučujeme domluvit termín).
Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace do 31. 5. 2022.
Uzavření smluv o poskytnutí do 2 měsíců od schválení v ZK.
Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od 1. 1. 2022 - do 14. 10. 2022.
Závěrečné vyúčtování do 14 dnů od termínu ukončení realizace, max. do 31. 10. 2022.
Spoluúčast u všech programů je 20 %.
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DP z minulých let Podpora sportu se pro rok 2022 rozdělil do dvou DP:
Podpora sportovní infrastruktury - 35 800 000 Kč
1. Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť - 17,0 mil. Kč
Min – max. výše dotace 200 tis.- 2 mil. Kč
V rámci opatření lze žádat dotaci na modernizace, rekonstrukce a opravy:
a) tribun – v případě, že je součástí sportoviště
b) oplocení sportovních areálů,
c) osvětlení venkovních sportovišť.
Hodnotí se rozsah rekonstrukce, kvalita zpracování projektu, podrobnost rozpočtu, využití sportoviště,
činnost žadatele v předchozích letech nebo přístupnost pro osoby se zdravotním postižením.
2. Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť 13,8 mil. Kč (100 tis. – 800 tis.) - šatny, sprchy, WC.
Hodnotí se kvalita zpracování projektu – hospodárnost, podrobnost rozpočtu, nezbytnost výdajů
využití a návštěvnost sportoviště.
3. Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí 5 mil. Kč (50 – 150 tis.)
Sportovní náčiní, vybavení šaten Opatření není určeno na výdaje spojené s nákupem nářadí, technických
prostředků a strojů sloužících k údržbě sportovišť – sekačky.
Hodnotí se soulad projektu s Plánem rozvoje sportu, kvalita zpracování projektu, hospodárnost a efektivita,
využití sportoviště nebo dopad a přínos projektu.
Podpora sportovních aktivit - 4 200 000 Kč
Cílem programu je podpora pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, podpora činnosti sportovců
se zdravotním postižením, přeborů Jihočeského kraje a mezinárodních aktivit v oblasti sportu.
Opatření č. 1: Veřejně přístupné sportovní aktivity. 2 mil. Kč (10 – 100 tis. Kč)
Opatření č. 2: Přebory Jihočeského kraje 1 mil Kč. (10 – 50 tis. Kč)
Opatření č. 3: Aktivity sportovců se zdravotním postižením 500 tis. Kč. (20 – 100 tis. Kč)
Pro rok 2022 zahrnuje Podporu celoroční sportovní činnosti zdravotně postižených sportovců, v minulých
letech byly podporovány pouze akce.
Opatření č. 4: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu. 700 tis. Kč (10 – 60 tis. Kč)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu – 5 000 000 Kč
Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje
s mezinárodním nebo celorepublikovým významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací
reprezentujících Jihočeský kraj na významných mezinárodních akcích v ČR a zahraničí.
Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního rozsahu na území
Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu. 3,75 mil. Kč (20 – 500 tis. Kč)
Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni
v ČR a zahraniční. 1,25 mil. Kč (10 – 100 tis. Kč)
Vyhlášení 2. vlny DP bude v lednu 2022 a příjem žádostí v březnu 2022.
M. Janovský – měl dotaz ve věci „Rekonstrukcí a oprav tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť 17,0 mil. Kč“, a to zda se slovo "venkovní" týká pouze osvětlení a oplocení a lze žádat o tribuny na krytých
sportovištích. M. Sláma odpověděl, že ano.
Z. Kemény – 2 měsíce na využití dotace pro jejího příjemce, např. na rekonstrukce či stavby, je příliš krátká
doba, stavby se musí včas naplánovat, zajistit povolení atd., termíny jsou z praktického hlediska pro
příjemce dotace šibeniční.
J. Fencl a M. Sláma – administrace a schvalování dotací jsou časově náročné, zejména díky termínům
zasedání zastupitelstva, těžko je urychlit.
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J. Popelka – mohla by pomoci elektronická žádost, převis dotací se každým rokem zvyšuje, na druhou
stranu to funguje dobře, kvalitní administrace žádostí vyžaduje čas, žádosti jsou nakonec vyslyšeny,
dotace poslány, oblast sportu dokonce získá větší prostředky na příští rok.
J. Fencl - Pirátská strana požaduje, aby do dotačních programů sportu byly zařazené i neorganizované,
volnočasové aktivity typu workoutové parky, skateparky atd. Ty ale mohou být podpořeny z rozpočtů
města. Navíc jsou pro tyto účely jiné, vhodnější dotační tituly než tituly na podporu sportu.
M. Sláma – neorganizované sportovní aktivity mohou být podpořeny z krajského investičního fondu nebo
rozpočtu obcí, obtížná je také měřitelnost využitelnosti a údržba parků.
Členové komise, kteří se zapojili do diskuse, vyjádřili též souhlas.
U s n e s e n í č. 21/2021/SK-5
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace k pravidlům 1. vlny dotačních programů na rok 2022.
Hlasování 6/0/1
Usnesení bylo přijato.
(Z. Kemény – odchod v 15:55 hod.)
Bod 3: Nejlepší jihočeský sportovec roku 2021
M. Sláma: Do 30. 11. 2021 probíhá hodnocení. Hodnotitelé jsou zástupci SK, sportovní redaktoři, OŠMT,
ČUS, JVSK. Celkem nominovaných: jednotlivci - 53, kolektivy - 7, objev do 18 let - 12, ZPS - 4. Dále bude
vybrán sportovec do Síně slávy a bude udělena Zvláštní cena za dlouholeté působení ve sportovním
prostředí. 7. 12. proběhne poslední jednání komise. Sečtou a určí se zde konečné výsledky. A rozhodne se
o konání slavnostního vyhlášení - vzhledem k pandemii 3 varianty: max 100 lidí v sále, online stream
nebo přeložení na začátek příštího roku. Dotázal se na stanovisko SK.
M. Liška – přeložit na konec ledna a pak znovu zhodnotit situaci.
J. Popelka – online forma nebude mít mediální dosah.
Z. Krátký - odložit na konec března po vyhlášení sportovců okresů jako vyvrcholení kampaně, popř. spojit
s vyhlášením mladých sportovců do 15 let (přelom března a dubna).
M. Sláma – přeložení se zdá být jako nejschůdnější varianta.
U s n e s e n í č. 22/2021/SK-5
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace k anketě Nejlepší jihočeský sportovec roku 2021.
Hlasování 6/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 4: Plán činnosti SK na rok 2022
M. Sláma:
Leden: Pravidla 2. vlny DP 2022
Informace o anketě nejúspěšnější sportovec roku 2021 JČ kraje
Informace LODM 2022 Olomoucký kraj
Duben: Info k DP 1. vlny dotačních programů 2021
Delegace členů SK na akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2022
Informace o došlých žádostech o dotace v rámci 2. vlny dotačních programů
Návrh dotačních programů v oblasti sportu na rok 2023
Červen: Info k DP 2. vlny dotačních programů 2021
Jmenování členů SK RK do organizačního výboru na zabezpečení účasti reprezentace
Jihočeského kraje na ZODM 2023
Září: Kontrolní činnost vybraných projektů v rámci dotačních titulů z oblasti sportu v roce 2022
Návrhy pravidel dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2023
Informace o činnosti Jihočeského všesportovního kolegia
Listopad: Hodnocení v anketě „Nejlepší jihočeský sportovec roku 2022“
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Vyhodnocení činnosti za rok 2022
Plán činnosti SK RK na rok 2023
J. Popelka – plán je zatím rámcový, v lednu si stanovíme přesnější termíny.
U s n e s e n í č. 23/2021/SK-5
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
plán činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje na rok 2022.
Hlasování 6/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 7: Různé
P. Ounický - informoval o svých návštěvách na sportovních akcích a o jejich průběhu.
J. Fencl – byl opakovaně kontaktován ohledně pořadatelství LODM 2024, sdělil dotaz pana Filipa Bartáka,
předsedy Krajského svazu házené, zda je házená na seznamu sportů na LODM 2024. Měli by zájem
uspořádat turnaj v Třeboni.
M. Sláma – házená je zatím brána jako první kolektivní sport náhradní, na seznam se zatím díky nedostatku
ubytovacích kapacit nedostala.
M. Janovský - Byly skutečně vyčerpány všechny možnosti ubytování v rámci LODM 2024 v ČB? Vedou se
intenzívní jednání s městy v Jčk, které by byly ochotny se spolupodílet na pořadatelství her?
M. Sláma - V současné době probíhají jednání s partnery. Vedení kraje rozhodlo, že koncept her se bude
konat v ČB s dojezdem na Hlubokou n. V.
M. Janovský – mužský basketbal a ženská házená patří mezi nejúspěšnější kolektivní sporty Jčk a je škoda,
že nejsou na seznamu her.
J. Popelka – vyřazením určitých sportů a sport. kategorií může vzniknout mediální odpor, doporučuje proto
komunikovat s veřejností.

J. Popelka poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání.
Jednání bylo ukončeno v 16:10 hod.
Pozvánka na příští jednání bude včas rozeslána.

Zapsala:
Ověřil:

Petra Schinková
Bc. Jiří Popelka, v.r.
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