
 

                          
 
 

VÝZVA 
 

k předkládání nominací pro  
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje  

za sportovní výsledky dosažené v roce 2019  
 
 

Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority Zlínského kraje.  
V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti vyhlašuje Zlínský kraj 
již od roku 2002 nejúspěšnější sportovce Zlínského kraje.  
V roce 2020 připravuje Zlínský kraj XVIII. ročník vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců Zlínského kraje „Sportovec Zlínského kraje 2019“. 
 
 

Kdo může podat návrh? 
 

Fyzická či právnická osoba, která zašle vyplněný standardizovaný nominační 
formulář na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo osobně dodá na Odbor školství, mládeže a sportu 
(budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do 28. 2. 2020.  
Přílohou vyplněného standardizovaného nominačního formuláře je/jsou  fotografie 
doručené na CD/DVD nebo zaslané na níže uvedené kontaktní emailové adresy. 
 
 

Kdo může být navržen? 
 

Do hodnocení budou zařazeni sportovci s platným registračním průkazem 
umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále 
reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na 
území Zlínského kraje. Předpokladem pro zařazení navržených do seznamu 
kandidátů k ocenění je splnění Kritérií pro vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců Zlínského kraje za rok 2019 (příloha č. 7). 
 
 

Vyhlašované kategorie 
 

 nejúspěšnější sportovec jednotlivec (příloha č. 1) 
 nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 let (příloha č. 2) 
 nejúspěšnější handicapovaný sportovec (příloha č. 3) 
 nejúspěšnější sportovní kolektiv (příloha č. 4) 
 nejúspěšnější trenér (příloha č. 5) 
 Cena fair play (příloha č. 6) 
 

 
Kontaktní osoby:  
Ing. Tomáš Duda, tel.: 577 043 748, tomas.duda@kr-zlinsky.cz 
Ing. Radka Křiklavová, tel.: 577 043 706, radka.kriklavova@kr-zlinsky.cz

mailto:tomas.duda@kr-zlinsky.cz


   
                                                                              Příloha č. 1 

SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2019 

Nejúspěšnější sportovec jednotlivec 
               
1. Jméno a příjmení:  
     (datum narození, adresa, tel., e-mail) 
 
 
 
 
2. Členství v TJ/SK, sportovní odvětví: 
 
 
3. Dosažené výsledky v roce 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Trenér navrženého sportovce: 
    (jméno a příjmení) 

 
 
 
 

5. Souhlas navrženého sportovce s návrhem: 
----------------------------------- 

                                                                                                        podpis* 
 

* Navržený sportovec svým podpisem potvrzuje, že mu byla poskytnuta Zlínským krajem Informace  
o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je 
zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz spolu s nominačním formulářem. 

 
 

6. Jméno a příjmení navrhovatele: 
    (adresa, tel., e-mail) 
 

 
 
 
 

                                                                                     ----------------------------------- 
                                                                                            podpis navrhovatele** 
 

** Navrhovatel, svým podpisem potvrzuje, že mu: 
- byla poskytnuta Zlínským krajem Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci 
ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz 
spolu s nominačními formuláři; 
- v případě nezískání podpisu navrženého sportovce, byl udělen ústní souhlas od navrženého na 
ocenění s podáním návrhu. 
 
. 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


   
Příloha č. 2 

SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2019 

Nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 let 
          
1. Jméno a příjmení:  
     (datum narození, adresa, tel., e-mail) 
 
 
 
 
2. Členství v TJ/SK, sportovní odvětví: 
 
 
3. Dosažené výsledky v roce 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Trenér navrženého sportovce: 
    (jméno a příjmení) 

 
 
 
 

5. Souhlas navrženého sportovce s návrhem: 
----------------------------------- 

                                                                                                        podpis* 
 

* Navržený sportovec svým podpisem potvrzuje, že mu byla poskytnuta Zlínským krajem Informace  
o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je 
zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz spolu s nominačním formulářem. 

 
 

6. Jméno a příjmení navrhovatele: 
    (adresa, tel., e-mail) 
 

 
 
 
 

                                                                                     ----------------------------------- 
                                                                                            podpis navrhovatele** 
 

** Navrhovatel, svým podpisem potvrzuje, že mu: 
- byla poskytnuta Zlínským krajem Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci 
ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz 
spolu s nominačními formuláři; 
- v případě nezískání podpisu navrženého sportovce, byl udělen ústní souhlas od navrženého na 
ocenění s podáním návrhu. 

 
 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


   
Příloha č. 3 

SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2019 

Nejúspěšnější handicapovaný sportovec 
        
1. Jméno a příjmení:  
     (datum narození, adresa, tel., e-mail) 
 
 
 
 
2. Členství v TJ/SK, sportovní odvětví: 
 
 
3. Dosažené výsledky v roce 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Trenér navrženého sportovce: 
    (jméno a příjmení) 

 
 
 
 

5. Souhlas navrženého sportovce s návrhem: 
----------------------------------- 

                                                                                                        podpis* 
 

* Navržený sportovec svým podpisem potvrzuje, že mu byla poskytnuta Zlínským krajem Informace  
o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je 
zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz spolu s nominačním formulářem. 

 
 

6. Jméno a příjmení navrhovatele: 
    (adresa, tel., e-mail) 
 

 
 
 
 

                                                                                     ----------------------------------- 
                                                                                            podpis navrhovatele** 
 

** Navrhovatel, svým podpisem potvrzuje, že mu: 
- byla poskytnuta Zlínským krajem Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci 
ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz 
spolu s nominačními formuláři; 
- v případě nezískání podpisu navrženého sportovce, byl udělen ústní souhlas od navrženého na 
ocenění s podáním návrhu. 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


   
Příloha č. 4 

SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2019 

Nejúspěšnější sportovní kolektiv 
               
1. Název kolektivu (jmenný seznam, sportovní odvětví):  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dosažené výsledky v roce 2019: 
 
 
 
 
 
 
3. Trenér/trenéři navrženého sportovního kolektivu: 
    (jméno a příjmení) 

 
 
 
 
 

4. Souhlas navrženého kolektivu (statutárního zástupce) s návrhem: 
 
 

----------------------------------- 
                                                                                                        podpis* 
 

* Navržený kolektiv (statutární zástupce) svým podpisem potvrzuje, že mu byla poskytnuta Zlínským 
krajem Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci ankety Sportovec Zlínského 
kraje 2019, která je zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz spolu s nominačním 
formulářem. 

 
 

5. Jméno a příjmení navrhovatele: 
    (adresa, tel., e-mail) 
 

 
 
 
 

                                                                                     ----------------------------------- 
                                                                                            podpis navrhovatele** 
 

** Navrhovatel, svým podpisem potvrzuje, že mu: 
- byla poskytnuta Zlínským krajem Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci 
ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz 
spolu s nominačními formuláři; 
- v případě nezískání podpisu navrženého kolektivu (statutárního zástupce), byl udělen ústní souhlas 
od navrženého na ocenění s podáním návrhu. 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


   
Příloha č. 5 

SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2019 

Nejúspěšnější trenér 
 
1. Jméno a příjmení:  
     (datum narození, adresa, tel., e-mail) 
 
 
 
 
 
2. Působnost v TJ/SK, sportovní odvětví: 
 
 
3. Jméno a příjmení svěřence, název kolektivu: 
 
 
 
4. Dosažené úspěchy v roce 2019: 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Souhlas navrženého trenéra s návrhem: 
----------------------------------- 

                                                                                                        podpis* 
 

* Navržený trenér svým podpisem potvrzuje, že mu byla poskytnuta Zlínským krajem Informace  
o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je 
zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz spolu s nominačním formulářem. 

 
 

6. Jméno a příjmení navrhovatele: 
    (adresa, tel., e-mail) 
 

 
 
 
 

                                                                                     ----------------------------------- 
                                                                                            podpis navrhovatele** 
 

** Navrhovatel, svým podpisem potvrzuje, že mu: 
- byla poskytnuta Zlínským krajem Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci 
ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz 
spolu s nominačními formuláři; 
- v případě nezískání podpisu navrženého trenéra, byl udělen ústní souhlas od navrženého na 
ocenění s podáním návrhu. 

    

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


   
 Příloha č. 6 

SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2019 

Cena fair play 
 
1. Jméno a příjmení:  
     (datum narození, adresa, tel., e-mail) 
 
 
 
 
 
 
2. Členství v TJ/SK, sportovní odvětví: 
 
 
 
3. Popis mimořádného činu na sportovním poli v roce 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Souhlas navrženého sportovce s návrhem: 
----------------------------------- 

                                                                                                        podpis* 
 

* Navržený sportovec svým podpisem potvrzuje, že mu byla poskytnuta Zlínským krajem Informace  
o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je 
zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz spolu s nominačním formulářem. 

 
 

5. Jméno a příjmení navrhovatele: 
    (adresa, tel., e-mail) 
 

 
 
 
 

                                                                                     ----------------------------------- 
                                                                                            podpis navrhovatele** 
 

** Navrhovatel, svým podpisem potvrzuje, že mu: 
- byla poskytnuta Zlínským krajem Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v rámci 
ankety Sportovec Zlínského kraje 2019, která je zveřejněna na internetové stránce www.kr-zlinsky.cz 
spolu s nominačními formuláři; 
- v případě nezískání podpisu navrženého sportovce, byl udělen ústní souhlas od navrženého na 
ocenění s podáním návrhu. 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


   
      Příloha č. 7     

 

KRITÉRIA PRO VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ 
ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019 
 
Níže uvedená kritéria jsou předpokladem pro zařazení navržených do seznamu, 
ze kterého odborná komise vybere kandidáty na ocenění.   
 
I. PRO JEDNOTLIVCE 
 
1. zisk medaile z OH, PH, Mistrovství světa /dále jen MS/, Mistrovství Evropy /dále    
    jen ME/ a Univerziády  
    (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 
2. účast a postup do finále na OH, PH, MS, ME a Univerziády  
    (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 
3. zisk medaile z MS juniorů a ME juniorů 
    (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 
4. účast a postup do finále na MS juniorů a ME juniorů 
    (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 
5. zisk medaile z MS, ME a dále ekvivalentní výkon pro daný druh sportu   
    (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 
6. zisk medaile z MS juniorů a ME juniorů  
    (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 
7. účast a postup do finále na MS juniorů a ME juniorů  
    (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 
9. zisk titulu Mistr ČR – kategorie dospělých  
    (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 

 10. zisk titulu Mistr ČR – kategorie dospělých 
    (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 

 11. zisk titulu Mistr ČR – kategorie juniorů  
    (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 

 12. zisk titulu Mistr ČR – kategorie juniorů  
    (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 
 
II. PRO SPORTOVNÍ KOLEKTIVY 
 
1. vítězství v jednom ze světových nebo evropských pohárů  

(ve sportech zařazených na Olympijských hrách /dále jen OH/ a Paralympijských 
hrách /dále jen PH/) 

 
2. účast a postup do závěrečných kol světových nebo evropských pohárů 
   (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 
 



   
3. zisk titulu Mistr ČR – kategorie dospělých 
   (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 
4. vítězství v jednom ze světových nebo evropských pohárů 
   (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 
5. účast a postup do závěrečných kol světových nebo evropských pohárů 
   (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 
6. zisk titulu Mistr ČR – kategorie dospělých 
   (ve sportech nezařazených na OH a PH) 
 
7. zisk titulu Mistr ČR – kategorie juniorů  
   (ve sportech zařazených na OH a PH) 
 
8. zisk titulu Mistr ČR – kategorie juniorů  
    (ve sportech nezařazených na OH a PH)  
 
 
III. PRO TRENÉRA  
 
 osobní trenér svěřence, který v hodnoceném roce splnil kritéria  
   „PRO JEDNOTLIVCE“ v uvedeném pořadí 
 
  trenér/cvičitel sportovního kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kritéria  
   „PRO SPORTOVNÍ KOLEKTIV“ v uvedeném pořadí 
 
  kromě uvedených kritérií umístění dále ovlivňuje: 
a) působení u reprezentace ČR (nad rámec plnění si svých klubových povinností); 
b) publikační a lektorská činnost na mezinárodní úrovni; 
c) publikační a lektorská činnost v rámci České republiky; 
d) členství a aktivní činnost v mezinárodních sportovních institucích (např. MOV, UEFA,  
    IAAF); 
e) členství a aktivní činnost v národních sportovních institucích (např.ČOV, příslušné  
     svazy ČR). 
 
 
 

 
 
 
Kromě uvedených kritérií umístění ve všech vyhlašovaných kategoriích ovlivňují: 
 
a) mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci Zlínského kraje v oblasti tělovýchovy a  
    sportu; 
b) vliv sportu i jednotlivce ve vztahu k iniciování mládeže v oblasti tělovýchovy a  
    sportu; 
c) vytvoření olympijského, paralympijského, světového, evropského, českého  
    rekordu nebo ekvivalentního výkonu pro daný druh sportu; 
d) reprezentační starty za ČR a úspěšnost v mezistátních utkáních (ve sportech  
    zařazených na OH a PH a ve sportech nezařazených na OH a PH) 

                                                 


