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1. ZÁKLADNÍ POJMY SMĚRNICE  

 

Pro účely této směrnice se rozumí:  

1.1 Směrnice Zásady Programu „Středisko mládeže Svazu zápasu České republiky“ (dále jen 
„Směrnice") – ekonomicko-metodická směrnice Svazu zápasu České republiky. 

 
1.2 Zásady Programu „Středisko mládeže Svazu zápasu České republiky“ (dále jen „Program“) – 

metodický postup poskytování dotací vyhlášených Svazem zápasu České republiky. 
 

1.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Svazu zápasu České republiky pro příslušný 
kalendářní rok (dále jen „Rozhodnutí“) – stanovuje účelové vymezení čerpání dotace 

z Programu „Středisko mládeže Svazu zápasu České republiky“ jednotlivým zápasnickým 
klubům a zápasnickým oddílům, při kterých je „Středisko mládeže Svazu zápasu České 
republiky“ zřízeno. 
 

1.4 Česká republika (dále jen „ČR“). 
 

1.5 Svaz zápasu České republiky (dále jen „SZČR“) – dobrovolné a otevřené občanské sdružení 
sportovních oddílů, klubů, jiných tělovýchovných kolektivů a individuálních členů, 
provozujících zápas v České republice. 
 

1.6 Výkonný výbor Svazu zápasu České republiky (dále jen „VV SZČR“) – řídící orgán, který řídí 
činnost Svazu zápasu České republiky mezi dvěma valnými hromadami. 
 

1.7 Komise vrcholového zápasu Svazu zápasu České republiky (dále jen „KVZ“) – odborná 
komise Výkonného výboru Svazu zápasu České republiky zabezpečující úkoly a cíle Svazu 
zápasu České republiky. 
 

1.8 Trenérsko-metodická komise Svazu zápasu České republiky (dále jen „TMK“) – odborná 
komise Výkonného výboru Svazu zápasu České republiky zabezpečující úkoly a cíle Svazu 
zápasu České republiky. 
 

1.9 Středisko mládeže Svazu zápasu České republiky (dále jen „SMSZČR“) – vložený stupeň 
systému péče o talentovanou mládež s působností v jednotlivých zápasnických oddílech či 
klubech, ve kterém je základním cílem výběr talentovaných sportovců ve věkové kategorii 10 
až 15 let, péče o jejich sportovní přípravu a výkonnost a jejich příprava pro následný přechod 
do SCM. 
 

1.10 Sportovní péče o talentovanou mládež (dále jen „SPTM“) – systém zabezpečující věkový a 
výkonnostní růst sportovce. 
 

1.11 Sportovní středisko (dále jen „SpS“) – základní a sportovní výkonnostní činnost talentované 
mládeže ve věku 6 až 15 let, přímo navazující na Sportovní centra mládeže. 
 

1.12 Sportovní centrum mládeže (dále jen „SCM“) – systém sportovní přípravy sportovně 
talentované mládeže plnící úkoly související s podporou talentovaných sportovců zpravidla ve 
věku 14 až 19 let směrem ke státní sportovní reprezentaci. 
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1.13 Resortní sportovní centrum (dále jen „RSC“) – nejvyšší resortní stupeň přípravy státní 
reprezentace. 
 

1.14 Zápasnický klub / zápasnický oddíl (dále jen „ZK / ZO“) – zápasnické kluby a zápasnické 
oddíly, které jsou členy Svazu zápasu České republiky a mají platnou registraci ve Svazu 
zápasu České republiky pro příslušný kalendářní rok. 
 

1.15 Mistrovství České republiky jednotlivců (dále jen „MČR jednotlivců“). 
 

1.16 Vedoucí trenér „Střediska mládeže Svazu zápasu České republiky“ (dále jen „Vedoucí trenér“) 
– osoba registrovaná u Svazu zápasu České republiky a vlastnící odpovídající trenérskou 
kvalifikaci dle Směrnice Zásady Programu „Středisko mládeže Svazu zápasu České republiky“. 

 

1.17 Smluvní trenér „Střediska mládeže Svazu zápasu České republiky“ (dále jen „Smluvní trenér“) 
– osoba registrovaná u Svazu zápasu České republiky a vlastnící odpovídající trenérskou 
kvalifikaci dle Směrnice Zásady Programu „Středisko mládeže Svazu zápasu České republiky“. 

 

1.18 Klubový trenér (dále jen „Trenér“) – osoba registrovaná u Svazu zápasu České republiky a 
vlastnící odpovídající trenérskou kvalifikaci. 

 

1.19 Garantovaný turnaj Střediska mládeže Svazu zápasu České republiky (dále jen „Garantovaný 
turnaj SMSZČR“) – systém turnajů věkové kategorie žáci a kadeti zařazených do kalendáře 
soutěží SZČR, k zajištění koncepčního rozvoje sportovně talentované mládeže. 

 

1.20 Výcvikový tábor (dále jen „VT“) – tréninkový kemp, kterého se účastní členové Střediska 
mládeže Svazu zápasu České republiky. 

 

1.21 Koncepce rozvoje Svazu zápasu České republiky v systému podpory talentované mládeže 
(dále jen „Koncepce“ – koncepční materiál Svazu zápasu České republiky, směřující k 
systémovému rozvoji talentovaných jednotlivců pro výkonnostní a vrcholovou závodní činnost 
v zápase řeckořímském, v zápase volným stylem a v zápase ženských složek. 
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

2.1 Jedná se o podporu oblasti „SPTM“ vycházející z „Koncepce“ SZČR, jejímž cílem je rozvoj 

talentovaných jednotlivců pro výkonnostní a vrcholovou závodní činnost v zápase 

řeckořímském, v zápase volným stylem a v zápase ženských složek. 

2.2 „Program“ je vyhlašován „VV SZČR“ v souladu se zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 

„SZČR“. 

2.3 „SZČR“ stanovuje postup, kterým se určují podmínky pro poskytování, čerpání a 

vyhodnocování „Programu“, určeného „ZK / ZO“. 

2.4 Cílem „Programu“ je podpora přípravy talentované mládeže ve věku 10 - 15 let v „ZK / ZO“, 

které jsou členy „SZČR“, mají platnou registraci ve „SZČR“ pro příslušný kalendářní rok a 

splňují materiálně technické a personální podmínky stanovené „SZČR“. 

2.5 Dotace z rozpočtu „SZČR“ je finančním příspěvkem, jehož výše i způsob rozdělení vychází 

z možností rozpočtu „SZČR“. 

2.6 Dotace se realizuje na základě „Rozhodnutí“ pro poskytnutí dotace z rozpočtu „SZČR“ pro 

příslušný kalendářní rok. 

 

3. ÚČELOVÉ VYMEZENÍ  

3.1 „Program“ je zaměřen na podporu péče a výchovy sportovně talentované mládeže v souladu 

s „Koncepcí“, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. 

3.2 Podpora může být využita na zajištění sportovně talentované mládeže v „ZK / ZO“, které jsou 

členy „SZČR“, mají platnou registraci ve „SZČR“ pro příslušný kalendářní rok a splňují 

materiálně technické a personální podmínky stanovené „SZČR“. 

3.3 Obsahové zaměření: 

3.3.1 „SMSZČR“ – podpora je určena na sportovní přípravu talentované mládeže ve věku 

10 - 15 let v „ZK / ZO“, kteří v „SPTM“ nejsou zařazeni do „SpS“, „SCM“ a „RSC“. 

3.4 Posláním „SMSZČR“ je výběr talentovaných sportovců ve věkové kategorii 10 až 15 let, péče o 

jejich sportovní přípravu a výkonnost a jejich příprava pro následný přechod do „SCM“ nebo 

„RSC“. 

3.5 Podpora přípravy „SMSZČR“ v „ZK / ZO“ je zaměřena především na pravidelnou tréninkovou 

činnost, dále na „VT“, sportovní akce, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, nákup 

sportovního materiálu, odměny „vedoucích trenérů“ a odměny „smluvních trenérů“. 

 

4. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY  

4.1 Zřizování organizační struktury:  

4.1.1  „Program“, včetně plánu na období od 01.01.2019 do 31.12.2020 je v plném rozsahu 

v působnosti a zodpovědnosti „SZČR“ a je realizován na základě „Koncepce“. 
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4.1.2 „Program“ může „SZČR“ přehodnotit dle uvážení „VV SZČR“ a to kdykoliv v průběhu 

realizace „Programu“, tj. kdykoliv v období od 01.01.2019 do 31.12.2020. 

4.1.3 Na základě vyhodnocení činnosti „SMSZČR“ a návrhu „VV SZČR“ může být 

uskutečněna změna dislokace „SMSZČR“. Změna je projednána při oponentním řízení 

„VV SZČR“ a schvalována „VV SZČR“. 

4.2  Organizace a činnost 

4.2.1 Za organizaci, činnost, řízení „SMSZČR“ a „Rozhodnutí“ zodpovídá „VV SZČR“. 

4.2.2 Podmínkou pro činnost „SMSZČR“ je uzavření smlouvy mezi „SZČR“ na straně jedné a 

„ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno na straně druhé. 

4.2.3 „SZČR“ spoluvytváří pro „SMSZČR“ prostřednictvím „Vedoucího trenéra“ a „ZK / ZO“, 

při kterém je „SMSZČR“ zřízeno, odpovídající tréninkové a organizační podmínky. 

4.2.4 „VV SZČR“ v rámci organizačního členění „SMSZČR“ stanovuje minimální či maximální 

počty sportovců a organizačních pracovníků: 

4.2.4.1 minimální počet sportovců ve „SMSZČR“ stanovuje „SZČR“ na 6. 

4.2.4.2 počet „Vedoucích trenérů“ ve „SMSZČR“ stanovuje na 1. 

4.2.4.3 maximální počet „Smluvních trenérů“ ve „SMSZČR“ stanovuje na 1. 

4.2.4.4 minimální počet dalších „Trenérů“ stanovuje na 3. 

4.2.5 „VV SZČR“ stanovuje předepsané technické a servisní podmínky fungování „SMSZČR“, 

které musí jednotlivá „SMSZČR“ v uvedeném plném rozsahu splňovat: 

4.2.5.1 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno, musí být schopen pro činnost 

„SMSZČR“ zajistit minimálně jednu žíněnku o rozměrech alespoň 10 x 10 

metrů, která je „postavená“ na stálo nebo se staví před každým tréninkem. 

4.2.5.2 Tréninkový proces „SMSZČR“ musí být zajištěn minimálně 3x týdně a 

v celkovém minimálním rozsahu 6 tréninkových hodin. 

4.2.5.3 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno, musí mít k zajištění tréninkového 

procesu „SMSZČR“ tréninkové pomůcky v odpovídajícím množství, 

odpovídající kvalitě a odpovídajícím účelu použití pro věkovou kategorii 10 – 

15 let (např. posilovací pomůcky, cvičné figuríny, apod.). 

4.2.5.4 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno, musí být schopen reálně prokázat 

vlastní ekonomickou soběstačnost, umožňující spolufinancování systému 

„SMSZČR“.  

4.2.6 „VV SZČR“ stanovuje závazné povinnosti, které musí jednotlivá „SMSZČR“ 

v uvedeném plném rozsahu průběžně splňovat: 

4.2.6.1 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno je povinen zabezpečit účast jeho 

sportovců zařazených do „SMSZČR“ na „MČR jednotlivců“ sportovcem 

preferovaného stylu, kterého se sportovec zařazený do „SMSZČR“, v souladu 

s jeho věkem, může zúčastnit. 
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4.2.6.2 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno je povinen zabezpečit účast jeho 

sportovců zařazených do „SMSZČR“ na minimálně 5 turnajích jednotlivců 

zařazených do sportovního kalendáře „SZČR“ sportovcem preferovaného 

stylu, kterých se sportovec zařazený do „SMSZČR“, v souladu s jeho věkem, 

může zúčastnit. 

4.2.6.3 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno je povinen uspořádat každý rok 

nejméně 1 „Garantovaný turnaj SMSZČR“ věkové kategorie žáků nebo 

kadetů. 

4.2.6.4 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno je povinen zabezpečit účast jeho 

sportovců zařazených do „SMSZČR“ na všech „Garantovaných turnajích 

SMSZČR“ sportovcem preferovaného stylu, kterých se sportovec zařazený do 

„SMSZČR“, v souladu s jeho věkem, může zúčastnit. 

4.2.6.5 „ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno je povinen zabezpečit předávání 

jeho sportovců zařazených do systému „SMSZČR“ do systému „SCM“, 

případně „RSC“. 

4.2.7 „VV SZČR“ zpracovává, na základě podkladů dodaných „Vedoucími trenéry“, roční 

hodnocení činnosti. 

4.2.8 „VV SZČR“ stanovuje předepsanou dokumentaci „SMSZČR“, kterou musí jednotlivá 

„SMSZČR“ v uvedeném rozsahu vést a uchovávat: 

4.2.8.1 Evidenční karta sportovce zařazeného do „SMSZČR“ (viz Příloha č. 1). 

4.2.8.2 Souhrnný roční přehled výsledků sportovců zařazených do „SMSZČR“ na 

sportovních soutěžích (viz Příloha č. 2), 

4.3 Personální zabezpečení:  

4.3.1 Za činnost jednotlivých „SMSZČR“ je zodpovědný „Vedoucí trenér“, který musí 

splňovat podmínky dané „Programem“ a kterého se souhlasem „VV SZČR“ jmenuje 

„ZK / ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno. 

4.3.2 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce „Vedoucího trenéra“ je nejvyšší 

trenérská kvalifikace (licence A, I. třída), nebo trenérská licence B (II. třída), nebo 

trenérská licence C (III. třída ve spojení s odbornou praxí v délce trvání minimálně 10 

let). 

4.3.3 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce „Smluvního trenéra“ je nejvyšší 

trenérská kvalifikace (licence A, I. třída), nebo trenérská licence B (II. třída), nebo 

trenérská licence C (III. třída). 

4.4  Zařazování sportovců:  

4.4.1 Kritéria pro zařazování, vyřazování a setrvání ve „SMSZČR“ stanovuje v souladu s 

„Koncepcí“ „VV SZČR“. 

4.4.2 Pro zařazení do systému „SMSZČR“ je nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných 

zástupců člena. 

 



Svaz zápasu České republiky – ZÁSADY PROGRAMU „Středisko mládeže SZČR“ 

 
8 

 

4.4.3 „VV SZČR“ specifikuje kritéria pro zařazení a setrvání sportovců do „SMSZČR“: 

4.4.3.1 Občan České republiky. 

4.4.3.2 Sportovec ve věku 10 – 15 let (bráno ročníkově), který není současně v 

„SPTM“ zařazen do „SpS“ nebo „SCM“, případně „RSC“. 

4.4.3.3 Souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. 

4.4.3.4 Řádná registrace závodníka ke „SZČR“. 

4.4.3.5 Tělesné, pohybové, zdravotní a psychologické předpoklady k tělesné a 

sportovní přípravě. 

4.4.3.6 Pravidelná účast sportovce na sportovních činnostech a aktivní sportovní 

činnost samotná. 

4.4.3.7 Účast sportovce nejméně na 5 turnajích, zařazených do kalendáře „SZČR“. 

4.4.3.8 Účast sportovce na „MČR jednotlivců“. 

4.4.4 „VV SZČR“ specifikuje kritéria pro vyřazení a setrvání sportovců z „SMSZČR“: 

4.4.4.1 Nesplnění kritérií pro zařazení a setrvání sportovců v „SMSZČR“. 

 

5. EKONOMICKÉ PODMÍNKY  

5.1 Ekonomické podmínky:  

5.1.1 Výši finančních prostředků pro jednotlivá „SMSZČR“ stanovuje „VV SZČR“, dle 

ekonomických možností „SZČR“ vždy na daný kalendářní rok. 

5.1.2 „SZČR“ uzavírá se „ZK /ZO“, při kterém je „SMSZČR“ zřízeno, smlouvu o zajištění 

podmínek pro jejich činnost, zpravidla na jeden rok, s možností prodloužení. 

5.1.3 Finanční prostředky budou poskytovány „ZK / ZO“, při kterých je „SMSZČR“ zřízeno na 

základě a v souladu se smlouvou o zajištění podmínek pro činnost „SMSZČR“. 

5.2  Hodnocení činnosti:  

5.2.1 Vyhodnocení činnosti „SMSZČR“ bude prováděno vždy v období měsíce prosince 

daného kalendářního roku. 

5.2.2 Kontrolní hodnocení činnosti „SMSZČR“ bude „VV SZČR“ provádět namátkově 

v průběhu celého kalendářního roku. 

  

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  

6.1  Směrnice nabývá platnosti dne 01.01.2019.  
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Příloha č. 1 

 

EVIDENČNÍ KARTA SPORTOVCE ZAŘAZENÉHO DO SYSTÉMU „SMSZČR“ 

 

 

Jméno, Příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Trvalé bydliště:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefonní kontakt sportovce: ................................... zákonného zástupce: ................................... 

 

 

Období zařazení do 

„SMSZČR“ 

(kalendářní rok) 

Název školy 

Název klubu, ve kterém je 

sportovec zařazený do systému 

„SMSZČR“ registrován k „SZČR“ 

Souhlas se zařazením do 

systému „SMSZČR“ - 

zákonný zástupce 
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Příloha č. 2 

 

SO
U

H
R

N
N

Ý
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O
Č

N
Í P

Ř
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Ý

SL
ED

K
Ů

 S
P

O
R

TO
V

C
Ů

 Z
A

Ř
A

ZE
N

Ý
C

H
 D

O
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Y
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ÉM
U

 „
SM

SZ
Č

R
“ 

N
A

 
SP

O
R

TO
V

N
ÍC

H
 S

O
U

TĚ
ŽÍ

C
H

 

Jméno, příjmení člena 

            

Název klubu, ve kterém 
je člen registrován k 
„SZČR“ 

            

Rok narození člena             

Potvrzení státní 
příslušnosti ČR (ano / ne) 

            

Potvrzení platné 
registrace člena k „SZČR“ 
(ano / ne) 

            

P
o

če
t odtrénovaných dnů v daném 

kalendářním roce 
            

účastí na soutěžích v daném 
kalendářním roce 

            

V
ýs

le
d

n
o

st
 n

a 
sp

o
rt

o
vn

íc
h

 s
o

u
tě

ží
ch

 v
 d

an
é

m
 k

al
e

n
d

ář
n

ím
 

ro
ce

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Kalendářní rok předání do „SCM“, „SpS“             

 


