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1. Úvodní ustanovení 
Tento částečný uživatelský manuál je vydán v souvislosti s četnými dotazy žadatelů pro podání 
žádosti Podpora SK/TJ ZPS 2022. Upřesňuje postupy uživatele pro aktualizaci seznamu sportovců 
v žádosti Podpora SK/TJ ZPS 2022, zásady vyplnění náležitostí pro „Oblast podpory“. 
Postupy, popsané tímto manuálem, především pak1.1.1Seznam sportovců do žádosti, jsou 
závazné i pro žadatele, kteří žádost již rozpracovali před 13. prosincem 2021. 

 
1.1.1. Seznam sportovců do žádosti 

Sportovci, které vybírá žadatel, a kteří budou zohlednění pro výpočet výše dotace musí 
splňovat následující podmínky: 

1. Pokud sportovec plní podmínku 12.3.a Výzvy, pak počet tréninkových jednotek musí být vyšší 

než nula  
2. Pokud sportovec plní podmínku 12.3.bVýzvy, je nutné označit účast v soutěži  

3. Sportovec může být vybrán pouze ve sportu/sportovním odvětví, viz Tabulka 1  

  

Obrázek 1 
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2. Jednotný dotační portál 
2.1. Oblasti podpory 

Žadatel musí uvést v oblasti podpory „Oblast A - aktivita členské základny ZPS“ V oblasti podpory 
počty, které souhlasí s údaji ze seznamu sportovců, Obrázek 3. 

 Počet ZPS sportujících v průměru alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku (rekreační 
úroveň) (ks) 

 Počet ZPS provozující výkonnostní sport, tzn. sportující min. 2x týdně v průběhu kalendářního 
roku a pravidelně se účastnících oficiálních soutěží (ks), Obrázek 2. 

Obrázek 2 

 

Obrázek 3 
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kód popis  kód popis 

121 handicap agility  (I) 
 

167 handicap bowling (SO) 

122 handicap agility  (N) 
 

168 handicap bowling (T) 

123 handicap agility  (S) 
 

169 handicap bowling (TD) 

124 handicap agility  (T) 
 

170 handicap bowling (Z) 

125 handicap agility  (Z) 
 

171 handicap curling (S) 

126 handicap alpské lyžování (I) 
 

172 handicap curling (T) 

127 handicap alpské lyžování (N) 
 

173 handicap curling (TD) 

128 handicap alpské lyžování (S) 
 

174 handicap cyklistika  (I) 

129 handicap alpské lyžování (SO) 
 

175 handicap cyklistika  (SO) 

130 handicap alpské lyžování (T) 
 

176 handicap cyklistika (N) 

131 handicap alpské lyžování (TD) 
 

177 handicap cyklistika (S) 

132 handicap alpské lyžování (Z) 
 

178 handicap cyklistika (T) 

133 handicap atletika (I) 
 

179 handicap cyklistika (TD) 

134 handicap atletika (N) 
 

180 handicap cyklistika (Z) 

135 handicap atletika (S) 
 

181 handicap floor hokej (SO) 

136 handicap atletika (SO) 
 

182 handicap florbal (I) 

137 handicap atletika (T) 
 

183 handicap florbal (S) 

138 handicap atletika (TD) 
 

184 handicap florbal (SO) 

139 handicap atletika (Z) 
 

185 handicap florbal (T) 

140 handicap badminton (N) 
 

186 handicap fotbal (I) 

141 handicap badminton (S) 
 

187 handicap fotbal (N) 

142 handicap badminton (SO) 
 

188 handicap fotbal (SO) 

143 handicap badminton (T) 
 

189 handicap fotbal (T) 

144 handicap badminton (TD) 
 

190 handicap fotbal (Z) 

145 handicap basketbal  (I) 
 

191 handicap futsal (I) 

146 handicap basketbal  (S) 
 

192 handicap futsal (N) 

147 handicap basketbal  (T) 
 

193 handicap goalball (Z) 

148 handicap basketbal  (TD) 
 

194 handicap golf (I) 

149 handicap beach volejbal (N) 
 

195 handicap golf (N) 

150 handicap beach volejbal (TD) 
 

196 handicap golf (S) 

151 handicap běžecké lyžování (I) 
 

197 handicap golf (T) 

152 handicap běžecké lyžování (N) 
 

198 handicap golf (TD) 

153 handicap běžecké lyžování (S) 
 

199 handicap gymnastika (SO) 

154 handicap běžecké lyžování (SO) 
 

200 handicap hokej (N) 

155 handicap běžecké lyžování (T) 
 

201 handicap hokej (S) 

156 handicap běžecké lyžování (Z) 
 

202 handicap hokej (T) 

157 handicap biatlon (S) 
 

203 handicap hokejbal (SO) 

158 handicap biatlon (T) 
 

204 handicap jachting (S) 

159 handicap biatlon (TD) 
 

205 handicap jachting (T) 

160 handicap biatlon (Z) 
 

206 handicap jezdectví (I) 

161 handicap boccia (S) 
 

207 handicap jezdectví (T) 

162 handicap boccia (T) 
 

208 handicap jezdectví (Z) 

163 handicap bociia (SO) 
 

209 handicap judo (Z) 

164 handicap bowling (I) 
 

210 handicap kanoistika (S) 

165 handicap bowling (N) 
 

211 handicap kanoistika (T) 

166 handicap bowling (S) 
 

212 handicap krasobruslení (SO) 
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kód popis  kód popis 

213 handicap kuželky  (Z) 
 

251 handicap stolní tenis (SO) 

214 handicap kuželky (I) 
 

252 handicap stolní tenis (T) 

215 handicap kuželky (N) 
 

253 handicap stolní tenis (TD) 

216 handicap kuželky (S) 
 

254 handicap stolní tenis (TD) 

217 handicap kuželky (T) 
 

255 handicap střelba (N) 

218 handicap lukostřelba (S) 
 

256 handicap střelba (S) 

219 handicap lukostřelba (T) 
 

257 handicap střelba (T) 

220 handicap orientační běh (N) 
 

258 handicap střelba (Z) 

221 handicap orientační běh (S) 
 

259 handicap šachy (N) 

222 handicap orientační běh (T) 
 

260 handicap šachy (S) 

223 handicap paddleboarding (S) 
 

261 handicap šachy (T) 

224 handicap paddleboarding (T) 
 

262 handicap šerm na vozíku (S) 

225 handicap petanque (TD) 
 

263 handicap šerm na vozíku (T) 

226 handicap plavání (I) 
 

264 handicap taekwondo (S) 

227 handicap plavání (N) 
 

265 handicap taekwondo (T) 

228 handicap plavání (S) 
 

266 handicap tanec na vozíku (S) 

229 handicap plavání (SO) 
 

267 handicap tanec na vozíku (T) 

230 handicap plavání (T) 
 

268 handicap tenis  (N) 

231 handicap plavání (TD) 
 

269 handicap tenis (I) 

232 handicap plavání (Z) 
 

270 handicap tenis (TD) 

233 handicap powerchair hockey (S) 
 

271 handicap tenis na vozíku (S) 

234 handicap powerchair hockey (T) 
 

272 handicap tenis na vozíku (T) 

235 handicap pozemní hokej (SO) 
 

273 handicap triatlon (S) 

236 handicap přehazovaná (I) 
 

274 handicap triatlon (T) 

237 handicap přehazovaná (SO) 
 

275 handicap triatlon (TD) 

238 handicap přespolní běh (I) 
 

276 handicap veslování  (I) 

239 handicap rugby vozíčkářů (S) 
 

277 handicap veslování (S) 

240 handicap rugby vozíčkářů (T) 
 

278 handicap veslování (T) 

241 handicap showdown (Z) 
 

279 handicap veslování (Z) 

242 handicap snowboarding (N) 
 

280 handicap volejbal (N) 

243 handicap snowboarding (S) 
 

281 handicap volejbal (SO) 

244 handicap snowboarding (SO) 
 

282 handicap volejbal (TD) 

245 handicap snowboarding (T) 
 

283 handicap volejbal sedících (S) 

246 handicap snowboarding (TD) 
 

284 handicap volejbal sedících (T) 

247 handicap squash (TD) 
 

285 handicap vzpírání (I) 

248 handicap stolní tenis (I) 
 

286 handicap vzpírání (S) 

249 handicap stolní tenis (N) 
 

287 handicap vzpírání (T) 

250 handicap stolní tenis (S) 
 

288 handicap vzpírání (Z) 
Tabulka 1 

 

POUŽITÉ ZKRATKY 
I sport pro sportovce s intelektovým znevýhodněním/mentálním postižením 
N sport pro neslyšící sportovce 
S sport pro sportovce se spastickým postižením 
T sport pro sportovce s tělesným postižením 
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Z sport pro sportovce se zrakovým postižením 
SO sport pro sportovce Speciálních olympiád 
TD sport pro sportovce po transplantaci nebo dializované 
Tabulka 2 

V případě, kdy v tabulce žadatel nenajde příslušný sport/sportovní odvětví, obrátí se na Mgr. 
Hanu Bartoňovou, MBA, Vedoucí oddělení dotací ve sportu ZPS. 
 
 


