
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmanky 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 12. 7. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 7. 2019, v níž 

požadujete poskytnutí následujících informací: 

1) informace o tom, jakým způsobem byly ze strany Jihočeského kraje podporovány znevýhodněné děti 

v oblasti sportu a tělovýchovy v uplynulých třech letech, jak je tato podpora realizována nyní a jak bude 

realizována v následujících letech;  

2) příslušných dokumentů, které budou dokládat výše uvedenou realizaci podpory.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Jihočeský kraj nepodporuje specificky uvedené děti v oblasti sportu, nevyčleňuje je z možné podpory v rámci 

dotačních programů kraje a ani nesleduje statistiku takto podpořených dětí. Je věcí žadatele, respektive 

předkladatele projektu, jak projekt zaměří, aby odpovídal podmínkám dotačních programů kraje. Dotační 

programy jsou vyhlašovány každoročně, a to i v oblasti sportu a zájmové činnosti, kdy jejich obsah je 

zveřejněn na webových stránkách kraje (viz https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/programove-

dotace-jihoceskeho-kraje).  

Cíleně se Jihočeský kraj nově zaměřil na podporu účasti znevýhodněných dětí na školních lyžařských zájezdech 

a to prostřednictvím dotačního programu „Podpora lyžařských výcvikových kurzů“, jehož cílem je finanční 

podpora žáků, kteří by se z ekonomických důvodů nemohli zúčastnit školního lyžařského kurzu. Celková 

alokace pro rok 2019 činila 10 mil. Kč.  

Zároveň kraj přistupuje aktivně také k otázce podpory osob se zdravotním postižením, kde jsou jednotlivé 

aktivity uvedeny v Krajském plánu vyrovnávání příležitostí  

(viz https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/kpvp_jck_2018-2021-final_pdf.pdf).  

Jihočeský kraj každoročně systém dotačních programů reviduje a reaguje na změny požadavků a potřeb 

mj. v oblasti sportu či sociální oblasti. Jinými dokumenty kraj v oblasti uvedené v dotazu nedisponuje.  

S pozdravem 
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