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Zásady
PROGRAMU II. - Sportovní centra mládeže
pro čtyřletý cyklus

Článek I - Všeobecná ustanovení
1. Podpora oblasti výchovy sportovních talentů vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů a z usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 14. července
1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému
výchovy sportovních talentů.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) stanovuje postup,
kterým se určují podmínky pro poskytování, čerpání a vyhodnocování Programu II
„Sportovní centra mládeže“, určeného nestátním neziskovým organizacím (dále jen
„NNO“), zejména občanským sdružením v oblasti sportu pro všechny, působícím podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, dotovaných
ze státního rozpočtu České republiky.
3. Program je veřejně vyhlašován v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, s usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o „Zásadách vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy“.
4. MŠMT poskytuje finanční prostředky na oblast výchovy sportovních talentů na základě
vyhlášených „Programů státní podpory sportu“ schválených poradou vedení MŠMT (dále
jen „PV MŠMT“) k příslušnému období (www.msmt.cz/sport).
5. Dotace je účelová a může být použita na krytí nákladů podle podmínek, které stanoví
MŠMT a realizuje se na základě „Rozhodnutí o poskytování neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR v oblasti sportu“ pro příslušný rok (dále jen „Rozhodnutí“).
6. Dotace ze státního rozpočtu je jen finančním příspěvkem, jehož výše i způsob rozdělení
vychází z možností státního rozpočtu a z potřeb státu diferenciovaně zabezpečit úspěšnou
sportovní reprezentaci České republiky a rozvíjet partnerské vztahy s občanskými
sdruženími.

Článek II – Účelové vymezení
1. 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“).
2. Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých
talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie podle platných
mezinárodních pravidel sportovního odvětví, 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 MŠMT
s ohledem na specifiku daného sportovního odvětví na základě svazového projektu.
3. Sportovní centrum Českého paralympijského výboru (dále jen „ČPV“) zabezpečuje
sportovní přípravu bez ohledu na věkovou kategorii sportovců.
1

Ministerstvo, školství
mládeže a tělovýchovy

Zásady Programu II.
č.j. 20 578/2007-501

4. Sdružené sportovní svazy žádají o státní dotaci cestou svého zastřešujícího občanského
sdružení, dle vyhlášeného programu na příslušný kalendářní rok.
5. Sportovní svaz předkládá projekt na čtyřleté období:
¾
¾

v roce 2008 bude zachován stávající stav dobíhajícího čtyřletého období
nové čtyřleté období bude zahájeno od roku 2009 do 2012

6. Sportovní svaz musí splňovat následující podmínky:
a) má vlastní právní subjektivitu,
b) v daném sportovním odvětví je jediným uznaným zástupcem České republiky
v příslušné mezinárodní federaci, Mezinárodním olympijském výboru,
c) je členem mezinárodní sportovní federace s minimálním počtem dvaceti řádných
členských zemí,
d) svoji činnost vyvíjí nejméně v 10 krajích, členskou základnu tvoří nejméně 800
členů a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže – tato podmínka není
závazná pro disciplíny zařazené do olympijského programu nejbližších
olympijských her,
e) je členem ČOV, u oblasti zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“) pak
členem Českého paralympijského výboru.
7. Sportovní svaz může dotaci použít pouze na:
a) sportovní přípravu sportovců, včetně zahraniční (náklady na soustředění
a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní
zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné
prostor pro zabezpečení sportovní přípravy),
b) zabezpečení trenérů a členů realizačního týmu (mzdové náklady, včetně povinných
odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, víza,
náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na
zkvalitnění stravy) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné
náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu,
c) mzdové náklady zaměstnanců – členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd
a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 60 % celkového
objemu schválené státní dotace na program II. 1), s výjimkou ZPS,
d) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí na domácích a mezinárodních
soutěžích zdravotně postižených sportovců.

Článek III – Organizační podmínky
1. Zřizování SCM

1)

a)

SCM jsou zřizována v působnosti jednotlivých sportovních svazů na základě
předloženého projektu.

b)

Projekt obsahuje zejména: počet a dislokaci SCM, personální zajištění, počet
zařazených členů, finanční rozvahu, výběrová a hodnotící kritéria. Současně
musí být zpracován roční plán činnosti SCM.

c)

Na základě vyhodnocení činnosti SCM sportovním svazem může být SCM, po
schválení MŠMT, přeloženo do jiné lokality.

o výjimku NNO žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu.
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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. Návrh na
zřízení detašovaného pracoviště schvaluje MŠMT.

2. Organizace a činnost SCM
a)

Za organizaci, činnost a řízení SCM zodpovídá příslušný sportovní svaz.

b)

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.

c)

SCM zřízená při klubech, smluvně spojených s resortními sportovními centry,
mohou využívat sportovní zařízení a služby resortu za výhodných ekonomických
podmínek.

d)

Statutární zástupci tělovýchovných jednot, klubů nebo oddílů u kterých jsou
SCM smluvně zřízena, případně statutární zástupci svazu přímo zřizujícího 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.

e)

Sportovní svaz zasílá na MŠMT (v elektronické podobě) roční hodnocení
činnosti SCM a plán nadcházejícího ročního tréninkového cyklu
nejpozději 1 měsíc po jeho schválení sportovním svazem. MŠMT přijímá
uvedené materiály v průběhu celého roku (s ohledem na specifičnost sportu a
s rozlišením na zimní a letní sporty).
Součástí plánu nadcházejícího ročního tréninkového cyklu je jmenný seznam
sportovců a trenérů zařazených do SCM.

f)

MŠMT vyhodnocuje, obvykle v návaznosti na olympijský cyklus, činnost SCM
zpravidla formou oponentního řízení.

g)

MŠMT může na základě nedostatečné výkonnosti zařazených sportovců, vždy
však po dvouletém období činnosti SCM, upravit dotaci na činnost SCM.

h)

V případě zjištění MŠMT o nedostatečném personálním, materiálně technickém
zabezpečení a zařazení členů, kteří nesplňují parametry sportovního talentu
stanovené sportovním svazem, lze SCM, po projednání se sportovním svazem,
zastavit poskytnutí dotace kdykoliv v průběhu čtyřletého cyklu.

i)

K těmto zásadám jsou sportovní svazy povinny vydat své prováděcí pokyny.

3. Personální zabezpečení SCM
a)

Za činnost SCM je zodpovědný vedoucí trenér, kterého jmenuje sportovní svaz
na základě návrhu tělovýchovné jednoty, klubu či oddílu, u kterého je centrum
zřízeno.

b)

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. Jeho další pracovní úvazky jsou možné pouze
v případě, kdy nenarušují výkon funkce vedoucího trenéra SCM. Ostatní trenéři
jsou ve smluvním vztahu.
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c)

Výši státního příspěvku na mzdu vedoucího trenéra SCM v hlavním pracovním
poměru schvaluje MŠMT v rámci předloženého projektu na čtyřleté období.

d)

Kvalifikačním požadavkem 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.

4. Zařazování sportovců do SCM
a)

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.

b)

Do SCM nemohou být zařazeni sportovci, kteří jsou členy resortních sportovních
center MO, MV, MŠMT. Členové SCM mohou být zároveň studenty
sportovních gymnázií.

c)

U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do SCM nezbytný souhlas rodičů
nebo zákonných zástupců sportovce. U sportovců se doporučuje uzavřít
smlouvu upravující práva a povinnosti sportovce.

d)

Výběrová kritéria pro zařazování do SCM vydává sportovní svaz a zejména
obsahují: věkové kategorie (biologické hledisko), zdravotní způsobilost
(zdravotní hledisko), pohybové předpoklady (motorické hledisko), dynamika
speciální sportovní výkonnosti (predikce výkonnosti), psychické předpoklady.

e)

V opodstatněných případech může vedoucí trenér, se souhlasem svazu, vyřadit
sportovce z péče SCM s okamžitou platností.

5. Zdravotní zajištění členů SCM
a)

SCM v rámci lékařsko–pedagogickém sledování zajišťuje funkční fyziologické
vyšetření.

b)

SCM zajišťuje zařazeným sportovcům periodickou tělovýchovně–lékařskou
prohlídku.

c)

Členové SCM mohou využívat činnost Centra zdravotnického zabezpečení
sportovní reprezentace (dále jen „CZZSR) se sídlem U vojenské nemocnice
1200, Praha 6. CZZSR působí v prostorách Ústřední vojenské nemocnice –
Praha 6.

d)

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

Článek IV – Ekonomické podmínky
A. Metody rozdělování
1. Dotace se poskytuje sportovnímu svazu dle kriterií stanovených MŠMT na základě
jeho žádosti a předložení potřebných podkladů k určení výše příspěvku. Pokud
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sportovní svaz nepožádá o dotaci v termínu, který stanoví MŠMT, včetně předložení
požadované dokumentace, nebude zařazen do dotačního řízení na příslušný kalendářní
rok.
2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené sportovnímu svazu účelově na
činnost SCM rozděluje sportovní svaz jednotlivým schváleným SCM.
3. 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.
4. Nájemné tréninkových prostor lze zpravidla hradit v případě, že se jedná o tréninkové
prostory mimo klub či oddíl, u něhož je SCM zřízeno.
5. 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.
6. Finanční objemy pro jednotlivé sportovní svazy stanovuje MŠMT
7. Využití finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu sportovním svazům
je kontrolováno příslušnými kontrolními orgány a pověřenými pracovníky MŠMT.
B. Kritéria a výpočty
1. Systém diferencované podpory
a) seznam stávajících sportů s počtem SCM ke dni 31.7. 2007
Sport
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ATLETIKA
BADMINTON
BASEBALL
BASKETBAL
BIATLON
BOX
CURLING
CYKLISTIKA
FOTBAL
GYMNASTIKA
HÁZENÁ
JACHTING
JEZDECTVÍ
JUDO
KANOISTIKA
KARATE
KRASOBRUSLENÍ
LEDNÍ HOKEJ
LUKOSTŘELBA

Počet SCM
ČSTV
ČOS
Ostat.
16
2
2
3
15
3
4
4
1
11
38
3
1
7
1
3
6
8
1
2
2
16
1
5

Počet
členů
638
51
36
495
43
77
25
360
2644
75
220
63
92
140
250
65
26
400
10

Počet
trenérů
16
4
2
18
4
4
1
11
38
7
7
1
3
6
9
1
2
16
1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

LYŽOVÁNÍ
MODER. GYMNAST.
MODERNÍ PĚTIBOJ
MOTOCYKLY
PLAVÁNÍ
POZEMNÍ HOKEJ
RYCHLOBRUSLENÍ
SANĚ
SOFTBALL
STOLNÍ TENIS
STŘELECTVÍ
ŠERM
TAEKWONDO WTF
TANEČNÍ SPORT
TENIS
TRIATLON
VESLOVÁNÍ
VODNÍ POLO
VOLEJBAL
VZPÍRÁNÍ
ZÁPAS
ZDRAV. POSTIŽENÍ
CELKEM
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10
5
4

1

116
59
35
47
305
151
28
8
119
56
133
34
25
26
37
71
88
60
513
60
63
222

14
4
4
4
16
8
1
1
3
5
9
2
1
1
3
5
23
2
19
4
4
18

19

7 966

301

4
11
4
1
1
4
4
9
2
1
1
3
5
1
2
18
4
4

1

223

8
250

2. Vymezení podpory na činnost SCM pro rok 2008:
a) zachován stávající počet SCM, včetně stávajících finančních objemů, tzn. objem
roku 2007.
3. Podpora činnosti SCM v novém čtyřletém období od roku 2009 do roku 2012:
a) Celkový finanční objem státní dotace pro sportovní svazy se rozdělí na tři díly
podle charakteru:
¾

sporty, které jsou na programu Olympijských her,
včetně oblasti ZPS

……………

…..%

¾

sporty, které nejsou na programu Olympijských her …………

..…%

¾

rezerva, aktuální záležitosti ………………………………….…

.….%
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b) Finanční objemy pro jednotlivé sportovní svazy stanovuje MŠMT na základě
vyhodnocení následujících hledisek:


výsledková úspěšnost sportovního svazu



celkový počet sportovců mládežnických kategorií



počet jejich startů na mistrovských soutěžích



materiálně-technická náročnost sportovního výkonu

c) Rozdíl výpočtu dotace sportovnímu svazu mezi původním a novým finančním
objemem na SCM nesmí přesáhnout:
¾ navýšení o 10%
¾ snížení o 30%

Článek V - Závěrečná ustanovení
1. MŠMT rozhoduje o konečné výši rozdělení dotací pro jednotlivá občanská sdružení a
zveřejní je pro potřeby žadatelů z oblasti sportu na adrese: www.msmt.cz.
2. Realizace, včetně hospodaření, vyúčtování a kontroly státních finančních prostředků
stanovených na základě vypočtených bodových hodnot se řídí platným „Rozhodnutím“
pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestátních
neziskových organizacích v oblasti sportu pro příslušný rok. Vzor „Rozhodnutí“ je
zveřejňován na adrese: www.msmt.cz.
3. Tyto zásady byly aktualizovány a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2008.
V Praze dne 11. září 2007

Jan Kocourek, v.r.
náměstek ministryně
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