Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
č.j.: 12 200/2004 – 50

Zásady
činnosti Sportovních center mládeže
Článek I
Všeobecná ustanovení
1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze zákona č.115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, usnesení vlády č. 718 ze dne 14. července 1999 k Zásadám
komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy
sportovních talentů a usnesení vlády č.673 ze dne 9.7.2003 Směry státní politiky ve
sportu na léta 2004 až 2006.
2. Činnost Sportovních center mládeže /dále jen SCM/ je zpravidla zabezpečována
prostřednictvím tělovýchovných jednot, sportovních klubů nebo sportovních oddílů
s právní subjektivitou. Na základě schváleného projektu může činnost SCM
zabezpečovat přímo asociace, federace, svaz, unie /dále jen sportovní svaz/.
3. Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých
talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie, zejména ve sportech
zařazených do olympijského programu, /zpravidla ve věku 15 až 19 let/ na státní
sportovní reprezentaci. Výjimečné zařazování sportovců mladší nebo starší věkové
kategorie schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy /dále jen MŠMT/
s ohledem na specifiku daného sportovního odvětví na základě svazového projektu.
4. Sdružené sportovní svazy žádají o státní dotaci cestou svého zastřešujícího
občanského sdružení, dle vyhlášených programů na příslušný kalendářní rok.
5. Sportovní svaz musí splňovat následující podmínky:
• má vlastní právní subjektivitu;
• v daném sportovním odvětví je jediným uznaným zástupcem České republiky
v příslušné mezinárodní federaci, resp. Mezinárodním olympijském výboru;
• mezinárodní sportovní federace musí mít nejméně dvacet řádných členských zemí;
• svoji činnost vyvíjí nejméně v 10 krajích, členskou základnu tvoří nejméně 800 členů
a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže – tato podmínka se považuje za
splněnou u disciplin zařazených do olympijského programu nejbližších olympijských
her.
6. V případě pozitivního dopingového nálezu u sportovce SCM zařazeného do
reprezentačního družstva bude příslušnému sportovnímu svazu stanoven postih dle
platných zásad /Zásady pro snižování státní dotace sportovním svazům při zjištěném
pozitivním dopingovém nálezu reprezentantů č.j.: 16 978/02-50/500/ .

Článek II
Zřizování SCM
1. SCM jsou zřizována v působnosti jednotlivých sportovních svazů na základě
předloženého projektu, vymezeného na celé období olympijského cyklu,
schvalovaného MŠMT. Projekt zejména obsahuje: počet a dislokaci SCM, personální
zajištění, počet zařazených členů, finanční rozvahu, výběrová a hodnotící kritéria. Na
základě vyhodnocení činnosti SCM sportovním svazem může být SCM přeloženo do
jiné lokality, na základě schválení projektu MŠMT.
2. MŠMT může na základě nedostatečné výkonnosti zařazených sportovců, vždy však po
dvouletém období činnosti SCM neposkytnout dotaci na činnost SCM.
3. V případě zjištění MŠMT o nedostatečném personálním, materiálně technickém
zabezpečení a zařazení členů, kteří nesplňují parametry sportovního talentu stanovené
sportovním svazem, lze SCM zastavit poskytnutí dotace kdykoliv v průběhu
olympijského cyklu, po projednání se sportovním svazem.
4. Tělovýchovné jednoty, kluby nebo oddíly u kterých jsou SCM smluvně zřízena, jsou
za určitých stanovených podmínek a se souhlasem sportovního svazu oprávněny
zřizovat detašovaná pracoviště u jiných klubů nebo oddílů. O záměru zřízení
detašovaného pracoviště informuje sportovní svaz MŠMT.

Článek III
Organizace, činnost a řízení SCM
1. Za organizaci, činnost a řízení SCM zodpovídá příslušný sportovní svaz.
2. Tělovýchovné jednoty, kluby nebo oddíly u kterých jsou SCM smluvně zřízena,
vytvářejí pro činnost SCM odpovídající tréninkové a organizační podmínky;
zodpovědným trenérům SCM vytvářejí organizační podmínky pro výkon jejich
funkce.
3. SCM zřízená při klubech, smluvně spojená s resortními sportovními centry, mohou
využívat sportovní zařízení a služby resortu za výhodných ekonomických podmínek
/za ceny nižší než komerční/.
4. Statutární zástupci tělovýchovných jednot, klubů nebo oddílů u kterých jsou SCM
smluvně zřízena, případně statutární zástupci svazu přímo zřizující SCM zodpovídají
za dodržování pracovní kázně a vedení sportovní dokumentace všech pracovníků
odměňovaných z prostředků na činnost SCM. Kontrolní funkci plní kontrolní volené
orgány svazu a další pověření zástupci sportovních svazů.
5. Roční hodnocení činnosti SCM provádí sportovní svaz 1x za kalendářní rok. Součástí
tohoto hodnocení je plán nadcházejícího ročního tréninkového cyklu, včetně
jmenného seznamu sportovců a trenérů zařazených do SCM.
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6. MŠMT vyhodnocuje, obvykle v návaznosti na olympijský cyklus, činnost SCM
zpravidla formou oponentního řízení, které může být součástí oponentur požadavků
na státní sportovní reprezentaci.

Článek IV
Personální zabezpečení SCM
1. Za činnost SCM je zodpovědný vedoucí trenér, kterého jmenuje sportovní svaz na
základě návrhu tělovýchovné jednoty, klubu či oddílu, u kterého je centrum zřízeno.
2. Vedoucí trenér SCM na plný úvazek je zpravidla v hlavním pracovním poměru se
sportovním svazem, případně s tělovýchovnou jednotou, klubem či oddílem, u nichž je
centrum zřízeno. Pracovní smlouvu vedoucího trenéra SCM na plný úvazek nelze
uzavírat s trenéry, jejichž dalším úvazkem je trenérská činnost ve sportovních třídách,
sportovních gymnáziích, případně resortních sportovních centrech MŠMT,
Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra /dále jen MO, MV/..
Ostatní trenéři jsou ve smluvním vztahu.
3. Výše státního příspěvku na mzdu vedoucího trenéra SCM v hlavním pracovním
poměru může být maximálně 27.000,- Kč /dvacetsedm tisíc korun/ měsíčně/.
4. Kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM je nejvyšší
trenérská kvalifikace /licence A, I.třída/. U smluvních trenérů nejméně trenérská
licence B, II.třída. Ve zvláštních případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve
spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 10 let. Sportovní svaz organizuje další
odborné vzdělávání trenérů působících v centrech.

Článek V
Zařazování sportovců do SCM
1. Návrh k zařazení sportovců do SCM na příslušný kalendářní resp. tréninkový rok, na
základě splněných svazových kritérií, předkládá vedoucí trenér centra ke schválení
příslušnému orgánu svazu. Počet zabezpečovaných sportovců musí být úměrný
poskytovaným finančním prostředkům vyčleněným na činnost SCM.
2. Do SCM nemohou být zařazeni sportovci, kteří jsou členy resortních sportovních
center MO, MV, MŠMT. Členové SCM mohou být zároveň studenty sportovních
gymnázií.
3. U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do SCM nezbytný souhlas rodičů nebo
zákonných zástupců sportovce.
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4. Výběrová kritéria pro zařazování do SCM vydává sportovní svaz v dohodě s MŠMT.
Výběrová kritéria musí obsahovat: věkové kategorie /biologické hledisko/, zdravotní
způsobilost /zdravotní hledisko/, pohybové předpoklady /motorické hledisko/,
dynamika speciální sportovní výkonnosti /predikce výkonnosti/, psychické
předpoklady.
5. V opodstatněných případech může vedoucí trenér, se souhlasem svazu, vyřadit
sportovce z péče SCM s okamžitou platností.

Článek VI
Ekonomické zajištění SCM
1. Příjemcem neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky, je příslušný
sportovní svaz na základě vyhlášených „Programů státní podpory sportu“ pro
příslušný rok. Finanční prostředky se poskytují prostřednictvím „Rozhodnutí
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR“ na příslušný kalendářní
rok.
2. Dotace se poskytuje sportovnímu svazu dle kriterií stanovených MŠMT na základě
jeho žádosti a předložení potřebných podkladů ke určení výše příspěvku. Pokud
sportovní svaz nepožádá o dotaci v termínu, který stanoví MŠMT, včetně předložení
požadované dokumentace, nebude zařazen do dotačního řízení na příslušný kalendářní
rok.
3. Finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené sportovnímu svazu účelově na
činnost SCM rozděluje sportovní svaz jednotlivým schváleným SCM.
4. Sportovní svaz uzavírá s tělovýchovnou jednotou, klubem, oddílem, při kterém je
SCM zřízeno, smlouvu o zajištění podmínek pro činnost SCM, zpravidla na jeden rok,
s možností prodloužení.
5. Finanční prostředky lze použít na následující účely: na sportovní přípravu sportovců
zařazených do SCM /trenérské, metodické, zdravotní a servisní zabezpečení,
soustředění, vybavení tréninkovými potřebami, nájemné tréninkových prostor/; na
sociální zabezpečení sportovců zařazených do SCM, trenérů a členů realizačních týmů
/mzdy, náhrady mezd, sociální a zdravotní pojištění, ubytování/. Státní příspěvek na
mzdové výdaje nesmí přesáhnout 50 % státní dotace poskytnuté jednotlivým SCM.
6. Nájemné tréninkových prostor lze hradit pouze v případě, že se jedná o tréninkové
prostory mimo klub či oddíl, u něhož je SCM zřízeno.
7. Za účelné využívání poskytnutých finančních prostředků zodpovídá MŠMT sportovní
svaz. Hospodaření a využívání dotací stanovuje Metodický pokyn pro hospodaření
s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestátních neziskových
organizacích v oblasti sportu pro příslušný kalendářní rok.
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8. Neinvestiční majetek pořízený z prostředků na činnost SCM je majetkem
tělovýchovné jednoty, klubu, oddílu, po celou dobu trvání činnosti SCM. Evidován je
na evidenčních kartách a zapůjčován výhradně členům centra.
9. Ve dvouletém cyklu budou nově stanoveny finanční objemy pro jednotlivé sportovní
svazy na základě vyhodnocení následujících kriterií: výsledková úspěšnost, počet
sportovců mládežnických kategorií /shodné s kritériem-Sportovní talent/, výsledková
úspěšnost sportovců SCM, účast na mistrovských soutěžích a materiálně technická
náročnost sportovního odvětví. Změna finančního objemu však nesmí přesáhnout 20%
proti dotaci v minulém období.
10. Využití finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu sportovním svazům
je kontrolováno příslušnými kontrolními orgány a pověřenými pracovníky MŠMT.

Článek VII
Zdravotní zajištění členů SCM
1. SCM v rámci lékařsko–pedagogickém sledování zajišťuje funkční fyziologické
vyšetření.
2. SCM zajišťuje
prohlídku.

zařazeným

sportovcům

periodickou

tělovýchovně–lékařskou

3. SCM se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci
s Antidopingovým výborem ČR.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení
1. K uvedeným zásadám jsou sportovní svazy povinny vydat své prováděcí pokyny.
2. Tyto zásady nabývají účinnosti od 1.ledna 2005.

Ing. Karel H r d ý, v. r.
náměstek ministryně
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