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1. ZÁKLADNÍ POJMY SMĚRNICE 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

1.1 Směrnice „Sportovně talentovaná mládež“ (dále jen „Směrnice") – ekonomicko-metodická směrnice 

Svazu zápasu České republiky. 

1.2 Zásady programu II. „Sportovně talentovaná mládež“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „Program“) – metodický postup poskytování dotací vyhlášených Státní podporou sportu. 

1.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky“ pro příslušný kalendářní rok 

(dále jen „Rozhodnutí“) – stanovuje účelové vymezení čerpání dotace ze státního rozpočtu ČR 

nestátním neziskovým organizacím ve vyhlášeném „Programu“. 

1.4 Interní ekonomické rozhodnutí Svazu zápasu České republiky (dále jen “Rozhodnutí SZČR“) – interní 

ekonomický dokument, stanovující účelově diferencovaný způsob čerpání dotace na „VSCM“, „SCM“, 

„SpS“ a talentovanou mládež pro daný kalendářní rok. 

1.5 Česká republika (dále jen ČR“). 

1.6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). 

1.7 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. 

1.8 Výkonný výbor Svazu zápasu České republiky (dále jen „VV SZČR“) – řídící orgán, který řídí činnost svazu 

mezi dvěma valnými hromadami. 

1.9 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. 

1.10 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. 

1.11 Vrcholové sportovní centrum mládeže (dále jen „VSCM“) – systém sportovní přípravy sportovně 

talentované mládeže ve vybraných olympijských sportech, plnící úkoly související s podporou 

talentovaných sportovců ve věku 19 až 23 let směrem ke státní sportovní reprezentaci. 

1.12 Sportovní centrum mládeže (dále jen „SCM“) – systém sportovní přípravy sportovně talentované mládeže 

plnící úkoly související s podporou talentovaných sportovců ve věku 14 až 19 let směrem ke státní 

sportovní reprezentaci. 

1.13 Sportovní centrum mládeže typu 1 a typu 2 (dále jen „SCM 1“ a „SCM 2“) – systém sportovní přípravy 

sportovně talentované mládeže plnící diferencované úkoly související s podporou talentovaných 

sportovců ve věku 14 až 19 let směrem ke státní sportovní reprezentaci. 

1.14 Sportovní středisko (dále jen „SpS“) – základní a sportovní výkonnostní činnost talentované mládeže ve 

věku 6 až 15 let, přímo navazující na Sportovní centra mládeže. 
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1.15 Resortní sportovní centrum (dále jen „RSC“) – nejvyšší resortní stupeň přípravy státní reprezentace.  

1.16 Vedoucí trenér Sportovního centra mládeže, Vrcholového sportovního centra mládeže a Sportovního 
střediska (dále jen „Vedoucí trenér“) – osoba vlastnící trenérskou kvalifikaci I. třídy. 

1.17 Smluvní trenér Sportovního centra mládeže, Vrcholového sportovního centra mládeže a Sportovního 
střediska (dále jen „Smluvní trenér“) – osoba vlastnící trenérskou kvalifikaci minimálně II. třídy, případně 
při splnění povinnosti minimálně 10leté odborné praxe pak trenérskou kvalifikaci III. třídy. 

1.18 Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“). 

1.19 Mistrovství České republiky jednotlivců (dále jen „MČR jednotlivců“) 

1.20 Mezinárodní mistrovství České republiky jednotlivců (dále jen „MMČR jednotlivců“) 

1.21 Mistrovství České republiky družstev (dále jen „MČR družstev“) 

1.22 Garantovaný turnaj Sportovního centra mládeže (dále jen „Garantovaný turnaj SCM“) – systém 

mládežnických turnajů zařazených do kalendáře soutěží SZČR, korespondujících s programy příprav 

reprezentačních družstev kadetů a juniorů, k zajištění maximálně kvalitní a zároveň finančně co nejméně 

náročné přípravy reprezentačních družstev. 

1.23 Garantovaný turnaj Sportovního střediska (dále jen „Garantovaný turnaj SpS“) – systém žákovských 

turnajů zařazených do kalendáře soutěží SZČR, k zajištění koncepčního rozvoje sportovně talentované 

mládeže. 

1.24 Unifikované webové stránky Sportovního centra mládeže a Vrcholového sportovní centra mládeže (dále 

jen „Webové stránky SCM“ a „VSCM“) – webové stránky Sportovního centra mládeže a Vrcholového 

sportovního centra mládeže, obsahující informace, jejichž rozsah a forma je závazně stanovena Výkonným 

výborem Svazem zápasu České republiky. 

1.25 Trvalá péče poskytovaná sportovcům zařazeným do systému „SCM“ a „VSCM“ (dále jen „Trvalá péče“) – 

systém poskytování nepřetržité organizační, personální, zdravotní a ekonomické péče sportovcům 

zařazeným do systému „SCM“ a „VSCM“, formou kmenového umístění sportovcům zařazeným do 

systému „SCM“ a „VSCM“ přímo v místě dislokace „SCM“ a „VSCM“. 

1.26 Výcvikový tábor (dále jen „VT“). 

1.27 Kontrolní sraz (dále jen „KS“). 

   

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Podpora oblasti „Sportovní reprezentace ČR“ vychází ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve 

znění pozdějších předpisů, z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory 

sportu v České republice a usnesením vlády ze dne 30. Října 1046/2002 k Dlouhodobému programu 

zlepšování zdravotního stavu obyvatel ČR - Zdraví pro všechny v 21. století a dokumentem Zdraví 2020 - 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 

2.2  „Program“ je veřejně vyhlašován v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s usnesením vlády ze dne  
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 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním 

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 19. června 

2013 č. 479 a usnesení vlády ČR ze dne 6. srpna 2014 č. 657.  

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

„Programu“, určeného spolkům v oblasti sportu, které plní podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

2.4  Cílem „Programu“ je podpora přípravy talentované mládeže ve sportovních spolcích ve věkové kategorii 

od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. 

2.5  Dotace ze státního rozpočtu je finančním příspěvkem, jehož výše i způsob rozdělení vychází z možností 

státního rozpočtu a z potřeb státu diferencovaně zabezpečit péči o sportovně talentovanou mládež. 

2.6  „Program“ je vyhlášen na podporu činnosti spolků – sportovních svazů v oblasti sportovní reprezentace, 

plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti jednotlivých spolků s celorepublikovou působností, 

které mají ve svých stanovách hlavní činnost – realizaci sportovní činnosti. 

2.7  Dotace se realizuje na základě „Rozhodnutí“ pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro příslušný 

kalendářní rok. 

2.8 V oblasti prevence úrazů je třeba se zaměřit na plnění usnesení vlády „ČR“ ze dne 22. srpna 2007 č. 926 o 

Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017. 

 

3. ÚČELOVÉ VYMEZENÍ 

3.1  „Program“ je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je 

zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. 

3.2  Podpora může být využita na zajištění sportovně talentované mládeže podle rozhodnutí spolku, dle 

vlastní organizační struktury, včetně tzv. „Akademií“ atd. 

3.3 Obsahové zaměření: 

3.3.1 „VSCM – Podpora je určena na sportovní přípravu talentovaných věkové kategorie 19 až 23 let ve 

vybraných olympijských sportech. Tato centra si vytváří „SZČR“, dle vlastních koncepčních plánů, 

3.3.2 „SCM“ – Podpora je určena na sportovní přípravu talentovaných sportovců dorostenecké a 

juniorské kategorie od 14 do 19 let, prostřednictvím vybraných olympijských sportů. Tato centra si 

vytváří „SZČR“, dle vlastních koncepčních plánů, které jsou zařazeny do systému přípravy 

sportovních talentů. V mimořádných případech je možné do „SCM“ zahrnout jednotlivce ve 

věkové kategorii do 23 let („VSCM“) s omezením max. do 3 osob. Současně je možné „SCM“ 

diferencovat dle sportovní výkonnosti s rozdílným označením jednotlivých celků, 

3.3.3 „SpS“  – Podpora je určena na sportovní přípravu talentů věkové kategorie od 6 až do 15 let ve 

vybraných sportovních svazech, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. 

Podporu sportovní činnosti lze realizovat ve spolupráci s řediteli základních škol a využitím 

potenciálu těchto zařízení. 
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3.4  Posláním systému sportovně talentované mládeže ve „VSCM“ a „SCM“, je plnění úkolů souvisejících s 

podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie ke 

státní sportovní reprezentaci ve věku 14 až 19 let, v mimořádných případech do 23 let. Součástí systému 

je navazující základní a sportovní výkonnostní činnost mládeže ve „SpS“, zpravidla ve věku 6 až 15 let, 

která připravuje sportovce pro přechod do „SCM“. Výjimečné zařazování sportovců mladších nebo 

starších, eviduje „MŠMT“, s ohledem na specifiku daného sportovního odvětví.  

3.5 Činnost „VSCM“, „SCM“, SpS“ je na základě schváleného projektu zabezpečována přímo „SZČR“. 

3.6  Podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích je zaměřena především na 

pravidelnou tréninkovou činnost, dále na výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné 

sportovní akce, na testování sportovců, na kontrolní sportovní srazy, na sportovní materiál a mzdy 

trenérů. 

 

4. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 

4.1 Zřizování organizační struktury: 

4.1.1  Systém sportovně talentované mládeže, včetně plánu na období čtyřletého olympijského cyklu je 

v působnosti a zodpovědnosti „SZČR“ a je realizován na základě předložené žádosti. 

4.1.2 Projekt je možné přehodnotit po dvouletém období. Případné změny jsou projednávány při 

jednání expertní komise a schvalovány „VV SZČR“. „MŠMT“ si vyhrazuje právo na přehodnocení 

státní podpory ve vztahu k možnostem státního rozpočtu. 

4.1.3 „SZČR“ je povinen zaslat na „MŠMT“ přehled všech center a středisek, které jsou financovány ze 

státního rozpočtu. Přehled se zasílá na oficiálních formulářích „MŠMT“. 

4.1.4 Na základě vyhodnocení činnosti a návrhu „VV SZČR“ může být uskutečněna změna dislokace. 

Změna je projednána při oponentním řízení „VV SZČR“ a schvalována „MŠMT“. 

4.2  Organizace a činnost: 

4.2.1 Za organizaci, činnost, řízení systému sportovně talentované mládeže a „Rozhodnutí SZČR“ 

zodpovídá „VV SZČR“. 

4.2.2 Podmínkou pro činnost „VSCM“, „SCM“, „SpS“ je uzavření smlouvy mezi „SZČR“ na straně jedné a 

„Vedoucím trenérem“ s podporou klubu či oddílu, při kterém je „VSCM“, „SCM“, „SpS“ zřízeno na 

straně druhé. 

4.2.3 „SZČR“ vytváří pro talentovanou mládež prostřednictvím „Vedoucího trenéra“ a klubu či oddílu, 

při kterém je „VSCM“, „SCM“, „SpS“ zřízeno, odpovídající tréninkové a organizační podmínky. 

„Vedoucímu trenérovi“ pak vytváří organizační podmínky pro výkon jeho funkce. 

4.2.4 „VSCM“, „SCM“ smluvně spojená s „RSC“, mohou využívat sportovní zařízení a služby resortu za 

výhodných ekonomických podmínek. Návrh „SZČR“ na spolupráci „SCM“ a „RSC“ schvaluje a 

eviduje „MŠMT“. 
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4.2.5 „SZČR“ a jeho statutární zástupci, zodpovídají za dodržování pracovní kázně a vedení osobní 

dokumentace všech pracovníků odměňovaných z prostředků na jejich činnost. Kontrolní funkci 

plní „VV SZČR“ a jím pověření zástupci. 

4.2.6 „VV SZČR“ v rámci organizačního členění „VSCM“, „SCM“, „SpS“ stanovuje počty sportovců a 

servisně-organizačních pracovníků. Organizační členění předkládá „Vedoucí trenér“ předsedovi 

„KVZ“, který ho předloží k projednání „VV SZČR“  

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

činnosti a plán nadcházejícího ročního tréninkového cyklu. „SZČR“ zasílá na „MŠMT“ (pouze v 

elektronické podobě) hodnocení po ukončení čtyřletého cyklu a s přehodnocením po dvou letech. 

4.2.8 „VV SZČR“ stanovuje předepsanou dokumentaci „VSCM“, „SCM“, „SpS“, kterou musí jednotlivá 

„VSCM“, „SCM“, „SpS“ v uvedeném rozsahu vést a uchovávat. 

4.3  Personální zabezpečení: 

4.3.1 Za činnost jednotlivých „VSCM“, „SCM“, „SpS“ je zodpovědný „Vedoucí trenér“, kterého jmenuje 

„VV SZČR“. 

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

(licence A, I. třída), „Smluvního trenéra“ nejméně trenérská licence B, II. třída a ve zvláštních 

případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 10 

let. „SZČR“ organizuje další odborné vzdělávání trenérů působících v systému sportovně 

talentované mládeže. 

4.4  Zařazování sportovců: 

4.4.1 Výběrová kritéria pro zařazování, vyřazování a setrvání ve „VSCM“, „SCM“, „SpS“ stanovuje 

v souladu s „Programem“ „VV SZČR“. 

4.4.2 Návrh k zařazení sportovců do „VSCM“, „SCM“, „SpS“ na příslušný kalendářní respektive 

tréninkový rok, na základě splněných svazových kritérií, předkládá „Vedoucí trenér“ k projednání v 

oponentním řízení „KVZ“, která ho následně předloží ke schválení „VV SZČR“. Počet 

zabezpečovaných sportovců musí být úměrný poskytovaným finančním prostředkům. 

4.4.3 Zařazení sportovců do „VSCM“, „SCM“, kteří jsou současně smluvními sportovci resortních 

sportovních center Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a „MŠMT“, je možné pouze na 

základě návrhu „SZČR“, schváleného „MŠMT“. Totéž platí i v případě souběhu sportovní činnosti 

ve sportovních školách a gymnáziích, fungujících s podporou ze státního rozpočtu. 

4.4.4 U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do systému „SCM“, „SpS“ nezbytný souhlas rodičů 

nebo zákonných zástupců sportovce. U sportovců v systému „VSCM“, „SCM“ se doporučuje 

uzavřít smlouvu upravující práva a povinnosti sportovce. 

4.4.5 V opodstatněných případech může „Vedoucí trenér“, se souhlasem „VV SZČR“, vyřadit sportovce 

z péče sportovně talentované mládeže s okamžitou platností. 
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4.5  Zdravotní zajištění: 

4.5.1 „SZČR“ prostřednictvím „Vedoucích trenérů“ v rámci lékařsko-pedagogickém sledování zajišťuje 

pro systém „VSCM“, „SCM“ vstupní funkční fyziologické vyšetření a pro systém „SpS“ základní 

vstupní vyšetření. 

4.5.2 „SZČR“ prostřednictvím „Vedoucích trenérů“ zajišťuje sportovcům zařazeným do systému 

„VSCM“, „SCM“ a „SpS“ periodickou tělovýchovně-lékařskou prohlídku. 

4.5.3 Prostřednictvím „SZČR“ mohou sportovci zařazení do systému „VSCM“, „SCM“, „SpS“ využívat 

systém zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, dle dohody mezi „MŠMT“ a ČOV ke 

sportovní reprezentaci. 

4.5.4 „SZČR“ se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci s Antidopingovým 

výborem ČR. 

 

5. EKONOMICKÉ PODMÍNKY 

5.1 Ekonomické podmínky: 

5.1.1 Finanční prostředky pro jednotlivá „VSCM“, „SCM“, „SpS“ stanovuje „VV SZČR“, dle interní 

koncepce „SZČR“ pro čtyřleté období. 

5.1.2 „SZČR“ uzavírá s „Vedoucím trenérem“ a klubem či oddílem, při kterém je „VSCM“, „SCM“, „SpS“ 

zřízeno, smlouvu o zajištění podmínek pro jejich činnost, zpravidla na jeden rok, s možností 

prodloužení. 

5.1.3 Nájemné tréninkových prostor lze hradit pouze v případě, že se jedná o tréninkové prostory mimo 

klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM“, „SpS“ zřízeno. 

5.1.4 Neinvestiční majetek pořízený z prostředků na sportovní činnost je majetkem „SZČR“ po celou 

dobu trvání činnosti „VSCM“, „SCM“, „SpS“. Evidován je na evidenčních kartách a zapůjčován 

prostřednictvím „Vedoucích trenérů“ výhradně členům „VSCM“, „SCM“, „SpS“. 

5.1.5 Využití finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu „SZČR“ je kontrolováno „VV 

SZČR“, příslušnými kontrolními orgány „SZČR“ a pověřenými pracovníky „MŠMT“. 

5.2  Hodnocení a oponentní řízení: 

5.2.1 Vyhodnocení činnosti „VSCM“, „SCM“, „SpS“ bude prováděno v oponentním řízení „KVZ“ v 

návaznosti na ukončený čtyřletý Olympijský cyklus. Výsledky oponentního řízení následně předloží 

„KVZ“ ke schválení „VV SZČR“. 

5.2.2 Kontrolní hodnocení činnosti „VSCM“, „SCM“, „SpS“ bude prováděno v oponentním řízení „KVZ“ 
v polovině čtyřletého Olympijského cyklu, tj. po dvou letech. Výsledky oponentního řízení 
následně předloží předseda „KVZ“ ke schválení „VV SZČR“. 
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6. SPECIFIKACE PODMÍNEK FUNGOVÁNÍ „VSCM“, „SCM“ DLE „SZČR“ 

6.1  Organizační podmínky „VSCM, „SCM“ 

6.1.1 Organizace a činnost „VSCM, „SCM“: 

6.1.1.1 „VV SZČR“ v rámci diferenciace stupňů „SCM“ zřizuje dva stupně „SCM“: 

6.1.1.1.1 „SCM 1“, 

6.1.1.1.2 „SCM 2“, 

6.1.1.2 „VV SZČR“ v rámci organizačního členění „SCM 1“ a „SCM 2“ stanovuje počty sportovců a 

servisně-organizačních pracovníků. Organizační členění předkládá „Vedoucí trenér“ 

předsedovi „KVZ“, který ho předloží k projednání „VV SZČR“ a jsou v něm uvedeny: 

6.1.1.2.1 počty sportovců ve „VSCM, (maximálně 3), 

6.1.1.2.2 počty sportovců ve „SCM 1“ a „SCM 2“ (maximálně 10, včetně přidružených 

členů „VSCM), 

6.1.1.2.3 počty „Vedoucích trenérů“ ve „SCM 1“ a „SCM 2“ (maximálně 1 a to i v případě 

přidružení „VSCM“), 

6.1.1.2.4 počty „Smluvních trenérů“ v „SCM 1“ a „SCM 2“ (maximálně 2 a to i v případě 

přidružení „VSCM“), 

6.1.1.2.5 počty servisně-organizačních pracovníků v „SCM 1“ a „SCM 2“ (maximálně 2 a 

to i v případě přidružení „VSCM“). 

6.1.1.3 „VV SZČR“ stanovuje předepsané technické a servisní podmínky fungování „VSCM“,  

 „SCM 1“ a „SCM 2“, které musí jednotlivá „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ v uvedeném 

rozsahu splňovat: 

 

6.1.1.3.1 Klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zřízeno, musí být 

schopen pro činnost „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zajistit minimálně jednu 

žíněnku o rozměrech alespoň 11 x 11 metrů, která je „postavená“ na stálo a 

která je pro fungování „SCM“ volně přístupná nepřetržitě od pondělí do neděle 

v čase od 7.00 do 21.00, přičemž souběh jiných tréninkových skupin je možný 

pouze v případě, že nenarušuje tréninkový proces „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, 

6.1.1.3.2 Klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zřízeno, musí být, 

v rámci zajištění maximální kvality přípravy „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, 

schopen zajistit volný přístup na speciální sportoviště (posilovna, atletický 

stadion, přírodní terén pro krosové běhy), přičemž tato speciální sportoviště 

musí být v dosahu maximálně do 3 km od sportoviště, ve které probíhá 

zápasnická příprava „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, 
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6.1.1.3.3 Klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zřízeno, musí být 

schopen, v rámci zajištění odpovídající regenerace sportovců, zařazených do 

systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, zajistit volný přístup do zařízení, 

poskytující regenerační služby (fyzioterapie, sauna), přičemž tato speciální 

zařízení musí být v dosahu maximálně do 3 km od sportoviště, ve které probíhá 

zápasnická příprava „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, 

6.1.1.3.4 Klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zřízeno, musí být 

schopen nabídnout sportovcům zařazeným do systému „VSCM“, „SCM 1“ a 

„SCM 2“ nejméně 5 učebních oborů zakončených ziskem výučního listu, 3 

nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou a 5 studijních oborů 

zakončených maturitní zkouškou, přičemž tyto učební, nástavbové a studijní 

obory musí zajišťovat školská zařízení, která se nacházejí ve vzdálenosti 

maximálně do 20 km od místa dislokace „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, 

6.1.1.3.5 Klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zřízeno, musí být 

schopen „VV SZČR“ reálně prokázat vlastní ekonomickou soběstačnost, 

umožňující spolufinancování systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, 

6.1.1.3.6 Klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zřízeno, musí být 

schopen, v rámci zajištění odpovídající regenerace sportovců, zařazených do 

systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, zajistit uzavření dohody mezi „VSCM“, 

„SCM 1“, „SCM 2“ a fyzioterapeutem, o přednostním poskytování 

fyzioterapeutických služeb, přičemž toto fyzioterapeutické zařízení musí být 

v dosahu maximálně do 5 km od sportoviště, ve kterém probíhá zápasnická 

příprava „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, 

6.1.1.3.7 „VSCM“, „SCM 1“ musí v systému „Trvalé péče“ sdružovat minimálně 7 

sportovců zařazených do systému „VSCM“, „SCM 1“ přímo v místě dislokace 

„VSCM“, „SCM 1“, přičemž výjimku z tohoto pravidla smí na základě návrhu 

„KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“, 

6.1.1.3.8 „SCM 2“ musí v systému „Trvalé péče“ sdružovat minimálně 5 sportovců 

zařazených do systému „SCM 2“ přímo v místě dislokace „SCM 2“, přičemž 

výjimku z tohoto pravidla smí na základě návrhu „KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“, 

6.1.1.4 „VV SZČR“ stanovuje předepsanou dokumentaci „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, kterou musí 

jednotlivá „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ v uvedeném rozsahu vést a uchovávat: 

6.1.1.4.1 Evidenční karta sportovce zařazeného do systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ 

(viz Příloha č. 1), 

6.1.1.4.2 Souhrnný roční přehled výsledků sportovců zařazených do systému „VSCM“, 

„SCM 1“ a „SCM 2“ na sportovních soutěžích (viz Příloha č. 3), 

6.1.1.4.3 Smlouvy upravující práva a povinnosti sportovce zařazeného do systému 

„VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ (viz Příloha č. 7) 
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6.1.1.5 „VV SZČR“ stanovuje závazné povinnosti, které musí jednotlivá „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 

2“ v uvedeném rozsahu průběžně splňovat: 

6.1.1.5.1 „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ je povinno zabezpečit účast všech jeho sportovců 

zařazených do systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ na všech „MČR 

jednotlivců“ sportovcem preferovaného stylu, kterých se sportovec zařazený 

do systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, v souladu s jeho věkem, může 

zúčastnit, 

6.1.1.5.2 „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ je povinno zabezpečit účast všech jeho sportovců 

zařazených do systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ na všech „Garantovaných 

turnajích SCM“ sportovcem preferovaného stylu, kterých se sportovec 

zařazený do systému „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“, v souladu s jeho věkem, 

může zúčastnit, 

6.1.1.5.3 Klub či oddíl, při kterém je „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ zřízeno, je povinen 

uspořádat každý rok nejméně 1 „Garantovaný turnaj SCM“ věkové kategorii 

kadetů nebo juniorů, spadajícího do systému centrální přípravy „VSCM“, „SCM 

1“ a „SCM 2“ a reprezentačního družstva odpovídající věkové kategorie, 

6.1.1.5.4 „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ je povinno zřídit a spravovat „Webové stránky 

SCM“, jejichž rozsah a formu stanoví pro každý kalendářní rok „VV SZČR“ (viz 

Příloha č. 6). 

6.2 Personální zabezpečení „SCM“: 

6.2.1 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce „Vedoucí trenér“ je nejvyšší trenérská kvalifikace (I. 

třída),  

6.2.2 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce „Smluvní trenér“ je nejméně II. trenérská třída a ve 

zvláštních případech lze uznat i III. trenérskou třídu ve spojení s odbornou praxí v trvání 

minimálně 10 let. 

6.2.3 „Vedoucí trenér“ jako součást hlavního pracovního úvazku „Vedoucího trenéra“ vykonává funkci 

reprezentačního trenéra a to v roli hlavního trenéra nebo asistenta hlavního trenéra“, přičemž 

výjimku z tohoto pravidla smí na základě návrhu „KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“. 

6.2.4 Pracovní náplň „Vedoucího trenéra“ se řídí „Směrnicí“ schválenou „VV SZČR“, která vychází z 

„Programu“. V souladu s podmínkami pracovní náplně „Vedoucí trenér“: 

6.2.6.1 je povinen, chovat se při trenérské činnosti i v občanském životě podle nejvyšších 

měřítek cti, morálky a sportovního ducha a zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které 

by bylo na újmu zájmům „SZČR“, 

6.2.6.2 odpovídá za efektivní nakládání s finančními prostředky určenými na činnost „VSCM“, 

„SCM“, 

6.2.6.3 při finančním zajišťování chodu „VSCM“, „SCM“, stejně jako při pořizování a evidenci 

majetku, spolupracuje s „VV SZČR“ a klubem či oddílem, při kterém je „VSCM“, „SCM“ 

zřízeno, 
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6.2.6.4 zodpovídá za dodržování provozních řádů sportovišť, které využívá k činnosti „VSCM“, 

„SCM“, 

6.2.6.5 se pravidelně zúčastňuje jednání „KVZ“, 

6.2.6.6 předkládá předsedovy „KVZ“ dvakrát ročně k projednání v oponentním řízení „KVZ“ 

návrh sportovců k zařazení do systému „VSCM“, „SCM“ (viz Příloha č. 5) a to vždy 

nejpozději 6. ledna a 30. června daného kalendářního roku, 

6.2.6.7 předkládá jedenkrát ročně, vždy nejpozději k 15. prosinci daného kalendářního roku, 

předsedovi „KVZ“ předepsanou dokumentaci „VSCM“, „SCM“ spolu s vyhodnocením 

činnosti „VSCM“, „SCM“ za období předešlé, tutéž dokumentaci dále předkládá 

příslušným kontrolním orgánům „SZČR“ a pracovníkům pověřeným „VV SZČR“ při 

namátkových kontrolách, 

6.2.6.8 řídí sportovní přípravu „VSCM“, „SCM“ v rámci pravidelných tréninkových jednotek v 

klubech či oddílech, při kterých je „VSCM“, „SCM“ zřízeno, 

6.2.6.9 stanovuje výkonnostní cíle jednotlivým sportovcům, zařazeným do systému „VSCM“, 

„SCM“, ty pak následně vyhodnocuje a případně zdůvodňuje jejich splnění či nesplnění, 

6.2.6.10 zabezpečuje předávání informací sportovcům, zařazeným do systému „VSCM“, „SCM“, 

týkajících se zákazu použití dopingu v každé formě (za doping se pro účely tohoto 

ustanovení považuje vše, co je za doping považováno dle příslušných norem a předpisů 

upravujících tuto oblast), 

6.2.6.11 se podřizuje rozhodnutím „VV SZČR“, souvisejících s činností „Vedoucího trenéra“, jakož 

i disciplinárním kompetencím „SZČR“ vyplývajících z řádů „SZČR“, 

6.2.6.12 organizačně zabezpečuje pro systém„VSCM“, „SCM“ vstupní funkční fyziologické 

vyšetření a periodickou tělovýchovně-lékařskou prohlídku, 

6.2.6.13 organizačně zabezpečuje účast sportovců zařazených do systému „VSCM“, „SCM“ na 

sportovních činnostech a sportovní činnost samotnou, 

6.2.6.14 metodicky řídí a vypracovává plány sportovní přípravy „VSCM“, „SCM“, 

6.2.6.15 písemně zpracovává hodnotící zprávy o činnosti „VSCM“, „SCM“, 

6.2.6.16 spolupracuje s „Vedoucími trenéry“ „SpS“ na předávání sportovců zařazených v systému 

„SpS“ do systému „SCM“, 

6.2.6.17 udržuje kontakty se zákonnými zástupci sportovce zařazeného do systému „VSCM“, 

„SCM“, 

6.2.6.18 udržuje kontakty s vedením školy, ve které si sportovec zařazený do systému „VSCM“, 

„SCM“ plní studijní povinnosti, 

6.2.6.19 ve spolupráci s „TMK“ zabezpečuje v pozici lektora, především pak lektora pro 

praktickou výuku, kurzy trenérů, 
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6.2.6.20 v pozici hlavního trenéra reprezentace se zúčastňuje všech plánovaných akcí, které jsou 

v souladu s ročním plánem příslušného reprezentačního družstva, přičemž výjimku 

z tohoto pravidla smí na základě návrhu „KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“, 

6.2.6.21 v pozici asistenta hlavního trenéra reprezentace se zúčastňuje všech plánovaných akcí, 

které jsou v souladu s ročním plánem příslušného reprezentačního družstva a na které 

byl hlavním trenérem reprezentace nominován, přičemž výjimku z tohoto pravidla smí 

na základě návrhu „KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“. 

6.2.6.22 zodpovídá za pravidelnou aktualizaci „Webových stránek „VSCM“, SCM“. 

6.3 Zařazování sportovců do systému „VSCM“, „SCM“: 

6.3.1 Výběrová kritéria pro zařazování, vyřazování a setrvání ve „VSCM“, „SCM“ stanovuje v souladu s 

„Programem“ „VV SZČR“. 

6.3.2 Návrh k zařazení sportovců do systému „VSCM“, „SCM“ na příslušný kalendářní respektive 

tréninkový rok, na základě splněných svazových kritérií, předkládá „Vedoucí trenér“ k projednání v 

oponentním řízení „KVZ“, která ho následně předloží ke schválení „VV SZČR“. 

6.3.3 U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do systému „SCM“ nezbytný souhlas rodičů nebo 

zákonných zástupců sportovce. U sportovců zařazených do systému „VSCM“, „SCM“ může být 

uzavřena smlouva upravující práva a povinnosti sportovce. 

6.3.4 Seznam členů „VSCM“, „SCM“ lze měnit na návrh „Vedoucího trenéra“ v oponentním řízení „KVZ“ 

podléhajícím schválení „VV SZČR“ 2 x ročně a to vždy v termínu 6. ledna a 30. června daného 

kalendářního roku. Pokud není naplněna maximální členská kvóta „VSCM“, „SCM“, lze na návrh 

„Vedoucího trenéra“ v oponentním řízení „KVZ“ podléhajícím schválení „VV SZČR“ zařazovat nové 

sportovce do systému „VSCM“, „SCM“ kdykoliv. 

6.3.5 V opodstatněných případech může „Vedoucí trenér“, se souhlasem „VV SZČR“, vyřadit sportovce 

ze „VSCM“, „SCM“ s okamžitou platností. 

6.3.6 Specifikace kritérií pro zařazení sportovců do systému „SCM“: 

6.3.6.1 věk sportovce od 14 do 19 let (bráno kalendářně pro dané pololetí). 

6.3.6.2 u sportovců mladších 18 let souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. 

6.3.6.3 u sportovců starších 18 let včetně souhlas sportovce. 

6.3.6.4 řádná registrace závodníka ke „SZČR“. 

6.3.6.5 u sportovce studujícího sportovní gymnázium, souhlas „VV SZČR“ s jeho zařazením do 

systému „SCM“. 

6.3.6.6 absolvování vstupního funkčního fyziologického vyšetření. 

6.3.6.7 zařazení sportovce do systému „Trvalé péče“. 
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6.3.6.8 umístění sportovce na „MČR jednotlivců“: 

6.3.6.8.1 žáků do 6. místa včetně, 

6.3.6.8.2 kadetů do 6. místa včetně, 

6.3.6.8.3 juniorů do 6. místa včetně, 

6.3.6.8.4 seniorů do 6. místa včetně, 

6.3.6.8.5 při neúčasti na „MČR jednotlivců“ z důvodu zranění nebo nemoci lze na návrh 

„Vedoucího trenéra“ a se souhlasem „KVZ“ a „VV SZČR“ zařadit sportovce i 

při nesplnění kritérií umístění na MČR, 

6.3.7 Specifikace kritérií pro setrvání a postupnost sportovců v systému „SCM“: 

6.3.7.1 kritéria jsou s výjimkou bodu 6.3.6.6 stejná jako kritéria pro zařazování sportovců do 

systému „SCM“. 

6.3.7.2 absolvování periodické tělovýchovně-lékařské prohlídky, 

6.3.7.3 odpovídající dynamika sportovní výkonnosti sportovce. 

6.3.8 Specifikace kritérií pro vyřazení sportovců ze systému „SCM“: 

6.3.8.1 nesplnění podmínek pro zařazení, setrvání a postupnost sportovce v systému „SCM“. 

6.3.8.2 u sportovce mladšího 18 let nedání souhlasu rodičů nebo jeho zákonných zástupců se 

zařazením do systému „SCM“. 

6.3.8.3 u sportovce staršího 18 let včetně, nedání souhlasu sportovce se zařazením do systému 

„SCM“. 

6.3.7 Specifikace kritérií pro zařazení sportovců do systému „VSCM“: 

6.3.7.1 věk sportovce od 19 do 23 let (bráno kalendářně pro dané pololetí). 

6.3.7.2 souhlas sportovce se zařazením do „VSCM“. 

6.3.7.3 řádná registrace závodníka ke „SZČR“. 

6.3.7.4 u sportovce studujícího sportovní gymnázium, souhlas „VV SZČR“ s jeho zařazením do 

systému „VSCM“. 

6.3.7.5 absolvování vstupního funkčního fyziologického vyšetření. 

6.3.7.6 zařazení sportovce do systému „Trvalé péče“. 

6.3.7.7 umístění sportovce na „MČR jednotlivců“: 

6.3.7.7.1 juniorů do 3. místa včetně, 

6.3.7.7.2 seniorů do 6. místa včetně, 
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6.3.7.7.3 při neúčasti na „MČR jednotlivců“ z důvodu zranění nebo nemoci lze na návrh 

„Vedoucího trenéra“ a se souhlasem „KVZ“ a „VV SZČR“ zařadit sportovce i 

při nesplnění kritérií umístění na MČR, 

6.3.8 Specifikace kritérií pro setrvání a postupnost sportovců v systému „VSCM“: 

6.3.8.1 kritéria jsou s výjimkou bodu 6.3.7.5 stejná jako kritéria pro zařazování sportovců do 

systému „VSCM“. 

6.3.8.2 absolvování periodické tělovýchovně-lékařské prohlídky, 

6.3.8.3 odpovídající dynamika sportovní výkonnosti sportovce. 

6.3.9 Specifikace kritérií pro vyřazení sportovců ze systému „VSCM“: 

6.3.9.1 nesplnění podmínek pro zařazení, setrvání a postupnost sportovce v systému „VSCM“. 

6.3.9.2 nedání souhlasu sportovce se zařazením do systému „VSCM“. 

6.4  Zdravotní zajištění: 

6.4.1 „SZČR“ prostřednictvím „Vedoucích trenérů“ v rámci lékařsko-pedagogickém sledování zajišťuje 

pro systém „VSCM“, „SCM“ vstupní funkční fyziologické vyšetření. 

6.4.2 „SZČR“ prostřednictvím „Vedoucích trenérů“ zajišťuje sportovcům zařazeným do systému 

„VSCM“, „SCM“ periodickou tělovýchovně-lékařskou prohlídku. 

6.4.3 Prostřednictvím „SZČR“ mohou sportovci zařazení do systému „VSCM“, „SCM“ využívat systém 

zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, dle dohody mezi „MŠMT“ a ČOV ke 

sportovní reprezentaci. 

6.5  Ekonomické podmínky fungování „VSCM“, „SCM“ 

6.5.1 Základní ustanovení: 

6.5.1.1 Finanční prostředky pro jednotlivá „VSCM“, „SCM“ stanovuje „VV SZČR“, dle interní 

koncepce „SZČR“ pro čtyřleté období. 

6.5.1.2 Využití finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu „SZČR“ je 

kontrolováno „VV SZČR“, příslušnými kontrolními orgány „SZČR“ a pověřenými 

pracovníky „MŠMT“. 

6.5.1.3 „SZČR“ je povinen použít dotaci v souladu s „Programem“ a k účelům uvedeným 

v „Rozhodnutí“ pro daný kalendářní rok, dále pak zodpovídá za hospodárné a účelné 

využití rozpočtových prostředků na účel „Programu“. 

6.5.2 Účelové zaměření: 

6.5.2.1 Podpora sportovní přípravy talentů dorostenecké a juniorské kategorie, tj. věkové 

kategorie 14 -23 let, prostřednictvím „SZČR“. 
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6.5.3 Klíč pro dělení dotace z „Programu“ na „VSCM“, „SCM“: 

6.5.3.1 na hrubý plat „Vedoucích trenérů“ „VSCM“, „SCM 1“ a „SCM 2“ vyčlení „VV SZČR“ 

maximálně 70 % z celkové dotace schválené „VV SZČR“ pro daný kalendářní rok na 

systémy „SCM“, „SpS“, kterou rozdělí v souladu s „Rozhodnutím SZČR“ pro daný 

kalendářní rok, 

6.5.3.2 na základě návrhu „KVZ“ a schválení „VV SZČR“ bude „SZČR“ uvolňovat minimálně 30 % 

z celkové dotace schválené „VV SZČR“ pro daný kalendářní rok na systémy „VSCM“, 

„SCM“, „SpS“, jednotlivým „VSCM“, „SCM“, ve formě účelové dotace. 

 

7. SPECIFIKACE PODMÍNEK FUNGOVÁNÍ „SpS“ DLE „SZČR“ 

7.1  Organizační, podmínky „SpS“ 

7.1.1 Organizace a činnost „SpS“: 

7.1.1.1 „VV SZČR“ v rámci organizačního členění „SpS“ stanovuje počty sportovců a servisně-

organizačních pracovníků. Organizační členění předkládá „Vedoucí trenér“ předsedovi 

„KVZ“, který ho předloží k projednání „VV SZČR“ a jsou v něm uvedeny: 

7.1.1.1.1 počty sportovců v „SpS“ (minimálně 10, maximálně 12), 

7.1.1.1.2 počty „Vedoucích trenérů“ v „SpS“ (maximálně 1), 

7.1.1.1.3 počty „Smluvních trenérů“ v „SpS“ (maximálně 2), 

7.1.1.1.4 počty servisně-organizačních pracovníků v „SpS“ (maximálně 2). 

7.1.1.2 „VV SZČR“ stanovuje předepsané technické a servisní podmínky fungování „SpS“, které 

musí jednotlivá „SpS“ v uvedeném rozsahu splňovat: 

7.1.1.3 Klub či oddíl, při kterém je „SpS“ zřízeno, musí být schopen pro činnost „SpS“ zajistit 

minimálně jednu žíněnku o rozměrech alespoň 11 x 11 metrů, která je „postavená“ na 

stálo a která je pro fungování „SpS“ volně přístupná nepřetržitě od pondělí do pátku 

v čase od 8.00 do 18.00, přičemž souběh jiných tréninkových skupin je možný pouze 

v případě, že nenarušuje tréninkový proces „SpS“, 

7.1.1.4 Klub či oddíl, při kterém je „SpS“ zřízeno, musí být, v rámci zajištění maximální kvality 

přípravy „SpS“, schopen zajistit volný přístup na speciální sportoviště (posilovna, atletický 

stadion, přírodní terén pro krosové běhy), přičemž tato speciální sportoviště musí být 

v dosahu maximálně do 3 km od sportoviště, ve které probíhá zápasnická příprava „SpS“, 

7.1.1.5 Klub či oddíl, při kterém je „SpS“ zřízeno, musí být schopen „VV SZČR“ reálně prokázat 

vlastní ekonomickou soběstačnost, umožňující spolufinancování systému „SpS“. 
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7.1.1.6 „VV SZČR“ stanovuje předepsanou dokumentaci „SpS“, kterou musí jednotlivá „SpS“ 

v uvedeném rozsahu vést a uchovávat: 

7.1.1.6.1 Evidenční karta sportovce zařazeného do systému „SpS“(viz Příloha č. 2), 

7.1.1.6.2 Souhrnný roční přehled výsledků sportovců zařazených do systému „SpS“ na 

sportovních soutěžích (viz Příloha č. 4), 

7.1.1.7 „VV SZČR“ stanovuje závazné povinnosti, které musí jednotlivá „SpS“ v uvedeném rozsahu 

průběžně splňovat: 

7.1.1.7.1 „SpS“ je povinno zabezpečit účast jeho sportovců zařazených do systému „SpS“ 

na maximálním množství turnajů jednotlivců sportovcem preferovaného stylu, 

kterých se sportovec zařazený do systému „SpS“, v souladu s jeho věkem, 

může zúčastnit, 

7.1.1.7.2 „SpS“ je povinno zabezpečit účast jeho sportovců zařazených do systému „SpS“ 

na maximálním množství turnajů družstev sportovcem preferovaného stylu, 

kterých se sportovec zařazený do systému „SpS“, v souladu s jeho věkem, 

může zúčastnit, 

7.1.1.7.3 „SpS“ je povinno zabezpečit účast jeho sportovců zařazených do systému „SpS“ 

na všech „Garantovaných turnajích SpS“ sportovcem preferovaného stylu, 

kterých se sportovec zařazený do systému „SpS“, v souladu s jeho věkem, 

může zúčastnit, 

7.1.1.7.4 Klub či oddíl, při kterém je „SpS“ zřízeno, je povinen uspořádat každý rok 

nejméně 1 „Garantovaný turnaj SpS“ věkové kategorie žáků, 

7.1.1.7.5 „SpS“ je povinno zabezpečit předávání jeho sportovců zařazených do systému 

„SpS“ do systému „SCM“. 

7.2 Personální zabezpečení „SpS“: 

7.2.1 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce „Vedoucího trenéra“ je nejvyšší trenérská kvalifikace 

(I. třída),  

7.2.2 Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce „Smluvního trenéra“ je nejméně II. trenérská třída a 

ve zvláštních případech lze uznat i III. trenérskou třídu ve spojení s odbornou praxí v trvání 

minimálně 10 let. 

7.2.3 „Vedoucí trenér“ jako součást hlavního pracovního úvazku „Vedoucího trenéra“ vykonává funkci 

reprezentačního trenéra a to v roli hlavního trenéra nebo asistenta hlavního trenéra“, přičemž 

výjimku z tohoto pravidla smí na základě návrhu „KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“. 

7.2.4 Pracovní náplň „Vedoucího trenéra“ se řídí „Směrnicí“ schválenou „VV SZČR“, která vychází z 

„Programu“. V souladu s podmínkami pracovní náplně „Vedoucí trenér“: 
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7.2.4.1 je povinen, chovat se při trenérské činnosti i v občanském životě podle nejvyšších 

měřítek cti, morálky a sportovního ducha a zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které 

by bylo na újmu zájmům „SZČR“, 

7.2.4.2 odpovídá za efektivní nakládání s finančními prostředky určenými na činnost „SpS“, 

7.2.4.3 při finančním zajišťování chodu „SpS“, stejně jako při pořizování a evidenci majetku, 

spolupracuje se „SZČR“ a klubem či oddílem, při kterém je „SpS“ zřízeno, 

7.2.4.4 zodpovídá za dodržování provozních řádů sportovišť, které využívá k činnosti „SpS“, 

7.2.4.5 se pravidelně zúčastňuje jednání „KVZ“, 

7.2.4.6 předkládá předsedovy „KVZ“ dvakrát ročně k projednání v oponentním řízení „KVZ“ 

návrh sportovců k zařazení do systému „SpS“ (viz Příloha č. 5) a to vždy nejpozději 30. 

červena a 31. prosince daného kalendářního roku, 

7.2.4.7 předkládá jedenkrát ročně, vždy nejpozději k 15. prosinci daného kalendářního roku, 

předsedovi „KVZ“ předepsanou dokumentaci „SpS“ spolu s vyhodnocením činnosti „SpS“ 

za období předešlé, tutéž dokumentaci dále předkládá příslušným kontrolním orgánům 

„SZČR“ a pracovníkům pověřeným „VV SZČR“ při namátkových kontrolách, 

7.2.4.8 řídí sportovní přípravu „SpS“, v rámci pravidelných tréninkových jednotek v klubech či 

oddílech, při kterých je „SpS“ zřízeno, 

7.2.4.9 zabezpečuje předávání informací sportovcům, zařazeným do systému „SpS“, týkajících 

se zákazu použití dopingu v každé formě (za doping se pro účely tohoto ustanovení 

považuje vše, co je za doping považováno dle příslušných norem a předpisů upravujících 

tuto oblast), 

7.2.4.10 se podřizuje rozhodnutím „VV SZČR“, souvisejících s činností „Vedoucího trenéra“, jakož 

i disciplinárním kompetencím „SZČR“ vyplývajících z řádů „SZČR“, 

7.2.4.11 organizačně zabezpečuje pro systém „SpS“ základní vstupní vyšetření a periodickou 

tělovýchovně-lékařskou prohlídku, 

7.2.4.12 organizačně zabezpečuje účast sportovců zařazených do systému „SpS“ na sportovních 

činnostech a sportovní činnost samotnou, 

7.2.4.13 metodicky řídí a vypracovává plány sportovní přípravy „SpS“, 

7.2.4.14 písemně zpracovává hodnotící zprávy o činnosti „SpS“, 

7.2.4.15 spolupracuje s „Vedoucími trenéry“ „SCM“ na předávání sportovců zařazených 

v systému „SpS“ do systému „SCM“, 

7.2.4.16 udržuje kontakty se zákonnými zástupci sportovce zařazeného do systému „SpS“, 

7.2.4.17 udržuje kontakty s vedením školy, ve které si sportovec zařazený do systému „SpS“, plní 

studijní povinnosti, 
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7.2.4.18 ve spolupráci s „TMK“ zabezpečuje v pozici lektora, především pak jako lektora pro 

praktickou výuku, kurzy trenérů, 

7.2.4.19 v pozici hlavního trenéra reprezentace se zúčastňuje všech plánovaných akcí, které jsou 

v souladu s ročním plánem příslušného reprezentačního družstva, přičemž výjimku 

z tohoto pravidla smí na základě návrhu „KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“, 

7.2.4.20 v pozici asistenta hlavního trenéra reprezentace se zúčastňuje všech plánovaných akcí, 

které jsou v souladu s ročním plánem příslušného reprezentačního družstva a na které 

byl hlavním trenérem reprezentace nominován, přičemž výjimku z tohoto pravidla smí 

na základě návrhu „KVZ“ udělit pouze „VV SZČR“. 

7.3 Zařazování sportovců do systému „SpS“: 

7.3.1 Výběrová kritéria pro zařazování, vyřazování a setrvání v systému „SpS“ stanovuje v souladu s 

„Programem“ „VV SZČR“. 

7.3.2 Návrh k zařazení sportovců do systému „SpS“ na příslušný kalendářní respektive tréninkový rok, 

na základě splněných svazových kritérií, předkládá „Vedoucí trenér“ k projednání v oponentním 

řízení „KVZ“, která ho následně předloží ke schválení „VV SZČR“. 

7.3.3 U sportovců zařazených do systému „SpS“ je nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců 

sportovce. 

7.3.4 Seznam členů „SpS“ předkládá „Vedoucí trenér“ v oponentním řízení „KVZ“ podléhajícím 

schválení „VV SZČR“ 2 x ročně a to vždy v termínu 30. června a 31. prosince daného kalendářního 

roku. 

7.3.5 Specifikace kritérií pro zařazení sportovců do systému „SpS“: 

7.3.5.1 věk sportovce od 6 do 15 let (bráno ročníkově). 

7.3.5.2 souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. 

7.3.5.3 absolvování základního vstupního vyšetření. 

7.3.5.4 řádná registrace závodníka ke „SZČR“. 

7.3.5.5 tělesné, pohybové, zdravotní a psychologické předpoklady k tělesné a sportovní přípravě. 

7.3.5.6 pravidelná účast sportovce na sportovních činnostech a aktivní sportovní činnost 

samotná. 

7.3.5.7 účast sportovce nejméně na 4 turnajích, zařazených do kalendáře „SZČR“, případně 

turnajích mezinárodních. 

7.3.6 Specifikace kritérií pro setrvání sportovců v systému „SpS“: 

7.3.6.1 kritéria jsou stejná jako kritéria pro zařazení sportovců do systému „SpS“. 
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7.3.7 Specifikace kritérií pro vyřazení sportovců v systému „SpS“: 

7.3.7.1 nesplnění kritérií pro zařazení nebo setrvání sportovců do systému „SpS“. 

7.3.7.2 nedání souhlasu rodičů nebo jeho zákonných zástupců se zařazením do systému „SpS“. 

7.3.7.3 zařazení sportovce do systému „SCM“ nebo „RSC“. 

7.4  Zdravotní zajištění: 

7.4.1 „SZČR“ prostřednictvím „Vedoucích trenérů“ v rámci lékařsko-pedagogickém sledování zajišťuje 

pro systém „SpS“ základní vstupní vyšetření. 

7.4.2 „SZČR“ prostřednictvím „Vedoucích trenérů“ zajišťuje sportovcům zařazeným do systému „SpS“ 

periodickou tělovýchovně-lékařskou prohlídku. 

7.4.3 Prostřednictvím „SZČR“ mohou sportovci zařazení do systému „SpS“ využívat systém 

zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, dle dohody mezi „MŠMT“ a ČOV ke 

sportovní reprezentaci. 

7.5  Ekonomické podmínky fungování „SpS“ 

7.5.1 Základní ustanovení: 

7.5.1.1 Finanční prostředky pro jednotlivá „„SpS“ stanovuje „VV SZČR“, dle interní koncepce 

„SZČR“ pro čtyřleté období 

7.5.1.2 Využití finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu „SZČR“ je kontrolováno 

„VV SZČR“, příslušnými kontrolními orgány „SZČR“ a pověřenými pracovníky „MŠMT“. 

7.5.1.3 „SZČR“ je povinen použít dotaci v souladu s „Programem“ a k účelům uvedeným 

v „Rozhodnutí“ pro daný kalendářní rok, dále pak zodpovídá za hospodárné a účelné 

využití rozpočtových prostředků na účel „Programu“. 

7.5.2 Účelové zaměření: 

7.5.2.1 Podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6 – 15 let, prostřednictvím „SZČR“. 

7.5.2.2 Klíč pro dělení dotace z „Programu“ na „SpS“: 

7.5.2.2.1 na hrubý plat „Vedoucích trenérů“ vyčlení „VV SZČR“ maximálně 70 % 

z celkové dotace schválené „VV SZČR“ pro daný kalendářní rok na systémy 

„SCM“, „SpS“, kterou podělí rovným dílem mezi jednotlivé „Vedoucí trenéry“, 

7.5.2.2.2 na základě návrhu „KVZ“ a schválení „VV SZČR“ bude „SZČR“ minimálně 30 % 

z celkové dotace schválené „VV SZČR“ pro daný kalendářní rok na systémy 

„VSCM“, „SCM“, „SpS“, uvolňovat jednotlivým „SpS“, ve formě účelové dotace. 
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Příloha č. 1 

 

EVIDENČNÍ KARTA SPORTOVCE ZAŘAZENÉHO DO SYSTÉMU „SCM“, „VSCM“ 

 

 

Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Telefonní kontakt sportovce zařazeného do systému „SCM“ / zákonného zástupce: ……………………………………………… 

 

 

Období zařazení do 

„SCM“ (pololetí 

kalendářního roku / 

kalendářní rok) 

Název školy / zaměstnavatele 

Název klubu, ve kterém je 

sportovec zařazený do systému 

„SCM“ registrován k „SZČR“ 

Souhlas se zařazením do 

systému „SCM“ - 

sportovec zařazený do 

systému „SCM“ / zákonný 

zástupce 
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Příloha č. 2 

 

EVIDENČNÍ KARTA SPORTOVCE ZAŘAZENÉHO DO SYSTÉMU „SpS“ 

 

 

Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Telefonní kontakt sportovce zařazeného do systému „SpS“ / zákonného zástupce: ……………………………………………… 

 

 

Období zařazení do 

„SpS“ (kalendářní 

rok) 

Název školy 

Název klubu, ve kterém je 

sportovec zařazený do systému 

„SpS“ registrován k „SZČR“ 

Souhlas se zařazením do 

systému „SpS“ - zákonný 

zástupce 
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Příloha č. 3 
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V
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N
A
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O
R
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V

N
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H
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O
U

TĚ
ŽÍ

C
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Jméno, příjmení 

            

Potvrzení státní 
příslušnosti ČR (ano / ne) 

            

Rok narození             

P
o

če
t odtrénovaných dnů             

účastí na soutěžích             

V
ýs

le
d

n
o

st
 n

a 
vy

b
ra

n
ýc

h
 s

o
u

tě
ží

ch
 

MČR žáků ř.ř. – jednotlivci             

MČR žáků v.s. – jednotlivci             

MČR kadetů ř.ř. – jednotlivci             

MČR kadetů v.s. – jednotlivci             

MČR juniorů ř.ř. – jednotlivci             

MČR juniorů v.s. – jednotlivci             

MČR seniorů ř.ř. – jednotlivci             

MČR seniorů v.s. – jednotlivci             

ME kadetů ř.ř.             

ME kadetů v.s.             

MS kadetů ř.ř.             

MS kadetů v.s.             

ME juniorů ř.ř.             

ME juniorů v.s.             

MS juniorů ř.ř.             

MS juniorů v.s.             

ME U23 ř.ř.             

ME U23 v.s.             

MS U23 ř.ř.             

MS U23 v.s.             

ME seniorů ř.ř.             

ME seniorů v.s.             

MS seniorů ř.ř.             

MS seniorů v.s.             

Kalendářní rok předání do „RSC“             
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Příloha č. 4 
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Sp
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A
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R
TO

V
N

ÍC
H
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ŽÍ
C
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Jméno, příjmení 

            

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

            

Rok narození             

Potvrzení státní 
příslušnosti ČR (ano / ne) 

            

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

            

P
o

če
t odtrénovaných dnů             

účastí na soutěžích             

V
ýs

le
d

n
o

st
 n

a 
vy

b
ra

n
ýc

h
 s

o
u

tě
ží

ch
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Kalendářní rok předání do „SCM“             
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 

 

FORMÁT WEBOVÝCH STRÁNEK „SCM“, „VSCM“ 

Aktuality „SCM“, „VSCM 
• Informace o aktuálním sportovním dění v příslušném „SCM“, „VSCM“ 
• Informace o aktuálním technickém a personálním dění v příslušném „SCM“, 

„VSCM“ 

Kde nás najdete 
• Název příslušného „SCM“, „VSCM“ 
• Adresa sportoviště, ve kterém probíhají tréninky příslušného „SCM“, „VSCM“ 

Specifikace „SCM“, 
„VSCM“ 

• Způsob zřízení (specifikace TJ, SK, OS apod., kterému bylo „SCM“, „VSCM“ 
přiděleno) 

Řídící orgány „SCM“, 
„VSCM“ 

• Personální zabezpečení příslušného „SCM“, „VSCM“ 
• Technické zabezpečení příslušného „SCM“, „VSCM“ 

Podmínky členství 
v „SCM“, „VSCM“ 

• Uvedení podmínek pro zařazení, setrvání a vyřazení z „SCM“, „VSCM“ 
v souladu s „Programem“ a „Směrnicí“ 

Nabídka studijních 
programů pro kmenové 
členy „SCM“, „VSCM“ 

• Uvedení učebních, nástavbových a studijních oborů, které je „SCM“ schopno 
v místě dislokace „SCM“, „VSCM“ nabídnout 

Aktuální seznam členů 
„SCM“, „VSCM“ 

• Uvedení aktuálního seznamu členů „SCM“, „VSCM“ pro dané období 

Tréninkové časy „SCM“, 
„VSCM“ a specifikace 
tréninkových skupin 
„SCM“, „VSCM“ 

• Uvedení tréninkových časů tréninkové skupiny, trénující v místě dislokace 
„SCM“, „VSCM“ 

• Jmenovité uvedení členů, kteří v tréninkové skupině trénující v místě dislokace 
„SCM“, „VSCM“, trénují 

• Uvedení tréninkových časů tréninkové skupiny, trénující mimo dislokaci „SCM“, 
„VSCM“ 

• Jmenovité uvedení členů, kteří v tréninkové skupině netrénujících v místě 
dislokace „SCM“, „VSCM“, trénují 

Tréninkové plány „SCM“, 
„VSCM“ 

• Roční tréninkový plán příslušného „SCM“, „VSCM“ s uvedením vrcholných 
sportovních akcí, ke kterým příprava příslušného „SCM“, „VSCM“ směřuje  

Výkonnostní cíle členů 
„SCM“, „VSCM“ 

• Uvedení plánovaných sportovních cílů (výsledků) každého člena příslušného 
„SCM“, „VSCM“, pro daný kalendářní rok 

Turnajové výsledky 
„SCM“, „VSCM“ 

• Uvedení turnajových výsledků členů příslušného „SCM“, „VSCM“ 

Co o nás píší 

• Uvedení článků celostátních periodik, vztahujících se k činnosti příslušného 
„SCM“, „VSCM“ 

• Uvedení článků regionálních periodik, vztahujících se k činnosti příslušného 
„SCM“, „VSCM“ 

Archiv • Uložení archivních informací za předchozí kalendářní roky  

Kontakty „SCM“, 
„VSCM“ 

• Uvedení kontaktních údajů „SCM“, „VSCM“ 
• Uvedení kontaktních údajů vedoucího trenéra „SCM“, „VSCM“ 
•  Uvedení kontaktních údajů technických pracovníků „SCM“, „VSCM“ (ekonom 

apod.) 
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Příloha č. 7 

 

DOHODA 
 

o podpoře sportovce zařazeného do systému Sportovního centra talentované mládeže  
  

u z a v ř e n á 
 

mezi 
 

Svazem zápasu České republiky,  
se sídlem P.O. BOX 40, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6,  
IČ: 00538515 
Zastoupen: ………………………………………. Vedoucím trenérem SCM 
 
(dále jen „SZČR“) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
jméno, příjmení sportovce 
nar.  
bydliště 
 
(dále jen „sportovec“) 
 
zastoupen zákonným zástupcem  
nar.  
bydliště 
 
na straně druhé  
 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1) Sportovní centrum mládeže (dále jen „SCM“) a Vrcholové sportovní centrum mládeže (dále jen „VSCM“) je jako 

článek systému výchovy zápasnických talentů určeno pro sportovní přípravu talentovaných sportovců ve věku 14 -
23 let. 
 

2) SCM, „VSCM“ vytváří  SZČR, dle vlastních koncepčních plánů, které jsou součástí systému přípravy sportovních 
talentů. Činnost „SCM“, „VSCM“ organizuje a řídí SZČR, a to na základě smlouvy uzavřené mezi SZČR, vedoucím 
trenérem SCM, „VSCM“ a sportovním klubem, při kterém je „SCM“, „VSCM“ zřízeno. 
 

3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) stanovuje postup, kterým se určují podmínky pro 
poskytování, čerpání a vyhodnocování Programu II - Sportovně talentovaná mládež, určeného právnickým 
osobám působících v oblasti sportu.  
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II. 
PŘEDMĚT DOHODY 

 
1) Předmětem dohody, je stanovení vzájemných práv a povinností stran, při realizaci přípravy sportovce zařazeného 

v „SCM“, „VSCM“a taktéž stanovení podmínek pro zajištění materiálně- technické podpory v přípravě.  
 

2) Pro účely dohody je za sportovní přípravu cílevědomá činnost zaměřená na pravidelnou tréninkovou činnost, dále 
na výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy,  
 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

 
1) Sportovec je povinen aktivně se podílet na udržení (zlepšení) své kondice, důsledně dbát o své zdraví, dodržovat 

zásady denního režimu, životosprávy, hygieny, regenerace a rehabilitace. Pravidelně se účastnit preventivních 
zdravotních prohlídek u specializovaného lékaře, a to na pokyn vedoucího trenéra „SCM“, „VSCM“. 
 

2) Povinností sportovce je vyvarovat se použití dopingu, a to v jakékoli jeho formě a podobě. V případě porušení 
antidopingových pravidel, v jehož důsledku bude zahájeno disciplinární řízení, ponese veškeré náklady spojené 
s testováním a vedením disciplinárního řízení, jakož i výdaje vzniklé v důsledku rozhodnutí v předmětném řízení, 
sportovec. 
 

3) V případě zdravotních problémů, které ovlivní tréninkovou činnost, závodní výkonnost nebo účast na významných 
sportovních akcích, nahlásí sportovec tuto skutečnost bezodkladně vedoucímu trenérovi „SCM“, „VSCM“.  
 

4) Povinností sportovce, je účastnit se sportovní přípravy dle tréninkových plánů a programů pod vedením 
vedoucího trenéra. Taktéž se účastnit výběrových srazů reprezentace ČR (na něž byl nominován) a plánovaných 
akcí organizovaných SZČR nebo sportovním klubem. 
 

5) Sportovec je povinen plnit úkoly a výkonnostní cíle svého sportovního plánu, stále zlepšovat své fyzické a 
psychické, jakož i jiné sportovní schopnosti. Při výkonu sportovní činnosti, jakož i v občanském životě se chovat 
podle nejvyšších měřítek cti, morálky a sportovního ducha a čestně soutěžit v souladu se soutěžními pravidly a 
řády. 
 

6) SZČR sám, nebo prostřednictvím sportovního klub, je povinen zajistit pro přípravu sportovce vhodné zázemí, jakož 
i zajistit materiální zabezpečení, tedy sportovní výstroj a výzbroj. Sportovec je povinen se o svěřené věci starat a o 
využívané sportoviště pečovat. Sportovní klub dbá na vytvoření základních podmínek sportovní přípravy, tedy pro 
trénink, regeneraci, rehabilitaci a potřebný režim sportovce. 
 

7) Pro případ jednání sportovce, které bude směřovat k jeho přestupu do jiného vrcholového centra, kterým je po 
účely této dohody především Resortní sportovní centrum, je sportovec vázán povinností setrvání v „SCM“, 
„VSCM“ vždy buď do konce kalendářního měsíce června nebo kalendářního měsíce prosince. Sportovní klub si 
vyhrazuje právo započítávat do vyhodnocení sportovních výsledků výsledky sportovce za období jeho zařazení 
v „SCM“, „VSCM“. 

 
8) Přeřazení sportovce do jiného sportovního centra je možné pouze se souhlasem obou center, popřípadě SZČR. 

 
9) SZČR je povinen zajistit vhodné využití finančních prostředků schválených pro „SCM“, „VSCM“, a to v souladu s 

obecnými zásadami hospodárnosti a účelnosti.  
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10) Finanční prostředky k zabezpečení sportovní přípravy je SZČR oprávněn poskytnout především na: 

 
a) úhradu nákladů za soustředění a tréninkové kempy (včetně zahraničních), 
b) výdaje spojené s rehabilitací, regenerací a pořízení ortopedických pomůcek, 
c) nákup výživových doplňků, 
d) nákup zápasnické obuvi, dresů 
e) pořízení nářadí a náčiní. 

 
V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1) Součástí dohody stran je uzavření smlouvy o výpůjčce mezi vedoucím trenérem a sportovcem, která stanoví 
podmínky pro bezplatné užívání svěřených věcí sportovcem.    

 
2) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou a to od 1.1.20…. do 31.12.20…., přičemž strany jsou vázáni vzájemnými 

právy a povinnostmi po celou dobu jejího trvání a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 

3) Platnost dohody končí buď uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo přeřazením sportovcem „RSC“, 
v souladu s článkem III., odstavce 7) nebo okamžikem nesplnění kritérií pro zařazení sportovce v „SCM“, „VSCM“.  
   

4) Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemně a jen na základě vzájemné dohody stran.  
 

5) Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. 
 

7) Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a prohlašují, že žádné ustanovení nepovažují 
za nesrozumitelné nebo nejasné.  
        
 
 

V ……………………. dne 1. ….. 20….. 
 
 
 
 
 
Za sportovní klub:         Sportovec: 
 
 
………………………………………………….                               ………………..……………………………… 
 
 
 
……………….…………………………………  
 

 

 


