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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

 Na základě zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a dle 

Koncepce podpory sportu 2016 – 2025, vyhlášení Dotačního neinvestičního programu státní podpory 

Sportovně talentovaná mládež na období roku 2018 TALENT (č.j. MSMT- 31970/2017) a dalších 

souvisejících dokumentů, dochází ke změně struktury podpory sportovně talentované mládeže. 

 ČSMG  zřizuje sportovní střediska pro talentované gymnastky ve věku od 9 do 19 let (případně do 

23 let).  Sportovní centrum mládeže (SCM), Sportovní středisko (SpS). Po svazové linii tento systém 

doplňuje družstvo nadějí (DN) a Rozvojové středisko mládeže (RsM). 

 Oblastní komise MG mohou vytvořit pro rozvoj talentů ve svém regionu tzv. Krajské centrum 

mládeže (KCM). 

 Účelem směrnice je vymezení podmínek činnosti sportovního centra mládeže v rámci programu 

MŠMT Sportovně talentovaná mládež. 
 

2.SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 

 

1. Vymezení pojmu Sportovní centrum mládeže  

 Sportovní centra mládeže (dále jen SCM) jsou výhradně určená pro moderní gymnastky ve věku 

14 až 19 let, které jsou zařazeny ve výběru státní reprezentace nebo se do jejího zařazení připravují. 

 

2. Zřizování, organizace a řízení centra 

 Sportovní centrum mládeže je zřizováno na základě rozhodnutí P- ČSMG a může být zřízeno u 

registrovaného oddílu MG nebo přímo při ČSMG, splňuje-li všechny podmínky pro jeho zřízení.                     

SCM vzniká na základě smluvního ujednání mezi ČSMG a oddílem MG do 28. 2. aktuálního roku.       

Neplatí v případě, je–li středisko zřízeno u ČSMG. SCM může být pověřeno přípravou na vrcholnou 

světovou a evropskou soutěž. K zabezpečení této přípravy je možné i účelově zřídit dislokované 

pracoviště na dobu přechodnou po dobu trvání přípravy. Na základě předchozí jmenované možnosti, 

schválilo v roce 2017 PČSMG „ Novou koncepci reprezentační přípravy pro rok 2018 - 2020“. /Viz 

příloha č.1./  

 Základním zřizovacím dokumentem SCM je ,,smlouva o poskytování dotace ze státního rozpočtu 

na zabezpečení činnosti sportovního centra“.  Za činnost SCM je zodpovědný vedoucí trenér SCM, který 

musí splňovat kvalifikační požadavky uvedené v materiálu Vyhlášení dotačního neinvestičního programu 

státní podpory Sportovně talentovaná mládež na období roku 2018 TALENT čl. 1. Specifikace programu, 

odst. 1.7.3. Na přípravě gymnastek zařazených v SCM se dále podílejí pedagogičtí pracovníci a smluvní 

trenéři, kteří splňují požadavky na jejich kvalifikaci, která je uvedená v materiálu Vyhlášení dotačního 

neinvestičního programu státní podpory Sportovně talentovaná mládež na období roku 2018 TALENT čl. 

1. Specifikace programu, odst. 1.7.3. 

 Činnost SCM vychází z dlouhodobého plánu činnosti a ročního plánu pro aktuální kalendářní rok, 

které jsou základem žádosti o zřízení či pokračování střediska. Roční plán je předkládán k projednání při 

oponentním řízení žadatelem o zřízení střediska i vedoucím trenérem SCM s žádostí o pokračování 

stávajícího střediska.                                                                                                                                             

 Výsledky a závěry oponentního řízení předkládá Oponentní komise SpS a SCM ke schválení P 

ČSMG.   

 

3.  Ekonomické zabezpečení činnosti 

 Činnost SCM je ekonomicky zabezpečena z dotace ze státního rozpočtu v rámci programu MŠMT 

Sportovně talentovaná mládež, vlastních zdrojů subjektu, u něhož je centrum zřízeno a vlastních zdrojů  

mailto:info@csmg.cz
http://www.csmg.cz/


 
 

 

 

SMĚRNICE ČSMG Č. 10 

 
Český svaz moderní gymnastiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 // Tel/fax: (+420) 603 105 686 //                            
E-mail: info@csmg.cz // www.csmg.cz // DIČ: CZ 00540480/ IČO: 00540480// Číslo účtu: 1722205-504/0600 

 

 

subjektů, jehož členové jsou do SCM zařazeni. Celkový objem finančních prostředků pro SCM vychází 

z ustanovení v bodě 5. Zásady rozdělení státní dotace pro činnost SCM.                                                                                                            

 ČSMG poskytuje účelovou státní dotaci z prostředků MŠMT na zabezpečení nadstandartní 

sportovní přípravy talentovaných gymnastek. Poskytnutá státní dotace je vyplácena zálohově a je 

zúčtovatelná vždy k 31. 12. každého kalendářního roku dle pokynů MŠMT. Osnova vyúčtování státní 

dotace je uvedena ve smlouvě mezi ČSMG a příslušným subjektem. Za správné vyúčtování poskytnutých 

finančních prostředků v souladu s platnou legislativou a za účetní dokumentaci zodpovídá subjekt, při 

kterém je SCM zřízeno. 

 

4. Pravidla pro použití finančních prostředků 

Finanční prostředky jsou používány podle následujících pravidel: 

- na sportovní přípravu gymnastek zařazených do SCM (výcvikové tábory/VT/, trenérské, 

metodické, zdravotní a psychologické zabezpečení, účast na soutěžích, vybavení tréninkovými 

potřebami, nájemné tréninkových prostor a energií) 

- na sociální zabezpečení gymnastek, jejich trenérů a členů realizačních týmů (mzdy, náhrady 

mezd, sociální, zdravotní a majetkové pojištění, ubytování) 

Používání státních dotací se řídí Rozhodnutím MŠMT pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního 

rozpočtu ČR zapsaným spolkům v tělovýchově (neinvestiční prostředky), který je každý rok MŠMT 

novelizován a vydáván. 

 

5. Zásady rozdělení státní dotace na činnost SCM 

 Celkový objem finančních prostředků se rozděluje podle předem stanoveného klíče, schváleného 

P – ČSMG. Poměr mezi jednotlivými položkami na dané SCM, zohledňuje snahu pro vytvoření základny 

pro dlouhodobou úspěšnost, materiální náročnost, trenérské zabezpečení, účast na vrcholných 

mezinárodních soutěžích. SCM obdrží příspěvek, který může čerpat dle bodu 5. této směrnice. 

 

6. Výběr a zařazení gymnastek do SCM 

Do SCM mohou být zařazeny gymnastky, které splňují tato kritéria: 

- české státní občanství 

- věk 14 až 19 let (možnost rozšíření do 23 let) 

- musí být registrovány jako individuální členové svazu s oddílovou příslušností 

- členky reprezentačních družstev (juniorské, seniorské) nebo gymnastky, které svojí výkonností 

směřují k reprezentaci 

- počet zařazených gymnastek je každoročně upřesňován v plánu RTC 

- výběr gymnastek do SCM provádí vedoucí trenér SCM 

- gymnastka může být zařazena do SCM, i když je registrována za jinou TJ/SK, než při které je 

středisko zřízeno 

- písemný souhlas zákonného zástupce a TJ /SK, kde je gymnastka registrována 

7. Vyřazování členek z SCM 

a) Návrh na vyřazení z péče SCM předkládá vedoucí trenérka v termínu 30.6.  předsedkyni komise 

mezinárodních vztahů a reprezentace (MV a R),která jej projedná na schůzi PČSMG a v termínu 

15.12., kdy je součástí hodnocení SCM za RTC. 

b) V případě, že gymnastka ukončí sportovní činnost v průběhu RTC, oznámí tuto skutečnost 

vedoucí trenérka do 14 dnů písemně předsedovi komise MV a R 

c) Neplnění tréninkové evidence 
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8. Vedoucí trenér 

 Vedoucí trenér SCM je jmenován na základě rozhodnutí P -ČSMG. Musí splňovat 

požadavek morální a mravní bezúhonnosti a požadavek kvalifikace pro výkon funkce, tj. Nejvyšší 

kvalifikace dle Kvalifikačního řádu ČSMG – trenér I.třídy. 

Vedoucí trenér zodpovídá za: 

- činnost SCM 

- zpracování, plnění a vyhodnocení tréninkového a finančního plánu SCM 

- optimální výběr gymnastek do SCM 

- účelné využití finančních prostředků SCM 

- řízení a kontrolu osobních trenérů gymnastek zařazených do SCM 

Vedoucí trenér také: 

- vede trénink v rozsahu nejméně 25 hodin týdně 

- předkládá návrhy na vyřazení a nové zařazení gymnastek do SCM 

- zastupuje SCM ve všech otázkách sportovní přípravy členů SCM a má nárok na odpovídající 

finanční ocenění 

- průběžně udržuje své odborné kompetence v rámci celoživotního vzdělávání 

- podílí se na odborném růstu trenérů pečujících nejen o talentované gymnastky zařazených do 

SCM 

- zodpovídá za vedení tréninkové dokumentace gymnastkami, pravidelně ji kontroluje a 

vyhodnocuje 

Výplata odměn vedoucím trenérkám 

- výši platu / odměny vedoucí trenérky hrazené z finančních prostředků SCM a SpS určí  

 P-ČSMG 

- na základě hodnocení činnosti / úspěšnosti, má P-ČSMG právo upravovat výši platu / odměny, 

vyplácené z prostředků SCM 

- plat / odměna vedoucí trenérce bude poskytována svazem ve smyslu uzavřené smlouvy, a to na 

základě faktury a pracovního výkazu zaslané trenérkou ( OSVČ ) 

9. Osobní trenér 

      -    minimální odborná kvalifikace – trenér II. třídy dle Kvalifikačního řádu ČSMG 

      -    je podřízený vedoucí trenérce SCM 

     Zodpovídá: 

- za plánování a obsah sportovní přípravy svěřených gymnastek  

- vede sportovní přípravu svěřených gymnastek  

- spolupracuje s vedoucí trenérkou SCM na zpracování a vyhodnocování tréninkových plánů 

- za svůj odborný a kvalifikační růst 

- podílí se na účelném a efektivním využívání finančních prostředků 

10. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v rámci SCM provádí: 

- předsedkyně  ČSMG nebo pověřený pracovník 

- předsedkyně komise MV a R 
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3. SPORTOVNÍ STŘEDISKO 

 

1. Vymezení pojmu sportovní středisko 

 Sportovní středisko je určeno pro talentované sportovce a jeho posláním je vytvoření podmínek 

pro systematickou a dlouhodobou sportovní přípravu pro přechod do SCM a výkonnostního sportu 

juniorské kategorie. 

 

2. Organizace a řízení  

 Základním zřizovacím dokumentem je „ Smlouva o činnosti SpS ´´, která se uzavírá na 1 rok mezi 

statutárními zástupci svazu a spolupracující TJ / SK. Základním, závazným materiálem je tato směrnice. 

Na úrovni svazu řídí a za činnost SpS zodpovídá předseda komise STM. SpS řídí a za jeho činnost 

zodpovídá vedoucí trenér. Vedoucí trenér musí splňovat kvalifikační požadavky uvedené v materiálu 

Vyhlášení dotačního neinvestičního programu státní podpory Sportovně talentovaná mládež na období 

roku 2018 TALENT v čl.1 Specifikace programu ods.1.7.3. a v souvisejících dokumentech a do funkce je 

potvrzen na základě rozhodnutí P-ČSMG.                           

 Na zabezpečení sportovní přípravy a související činností SpS se dále podílejí pedagogičtí 

pracovníci a smluvní trenéři, kteří plní požadavky na jejich kvalifikaci, která je uvedená v materiálu 

TALENT v čl. 1 „Činnost SpS vychází z dlouhodobé koncepce činnosti a aktuálního ročního plánu, které 

jsou základem žádosti o zřízení či pokračování střediska.  Roční plán činnosti předkládá TJ /SK u které 

má být středisko zřízeno, nebo má pokračovat, k projednání při oponentním řízení. 

 Výsledky a závěry oponentního řízení předkládá Oponentní komise SpS a SCM ke schválení        

P-ČSMG. P-ČSMG každoročně hodnotí činnost SpS. Podklady pro hodnocení včetně návrhů na opatření, 

zpracovává předseda komise STM. Výsledkem hodnocení je stanovení finančního ohodnocení vedoucí 

trenérky a závazné pokyny pro příští rok. V krajních případech má P-ČSMG právo přistoupit 

k personálním změnám či změně v dislokaci SpS. 

 

3. Ekonomické zabezpečení 

 Činnost SpS je ekonomicky zabezpečena z dotace státního rozpočtu v rámci programu MŠMT 

Sportovně talentovaná mládež, vlastních zdrojů subjektu, u něhož je středisko zřízeno a vlastních zdrojů 

subjektů, jehož členové jsou do SpS zařazeni. 

 

4. Výběr a zařazování sportovců 

a) Výběr a zařazování se provádí zpravidla jedenkrát ročně na základě výběrového řízení 

organizovaného SpS a na základě výsledků MČR NML NST. Seznam gymnastek navržených 

k zařazení do SpS, resp. vyřazení, je součásti hodnocení ročního plánu. Změna v seznamu 

zařazených gymnastek může být provedena ze závažných důvodů po schválení P-ČSMG, 

nejpozději 14 dnů před oblastní přebornickou soutěží a k 30.6. 

b) Podmínkou pro navržení k zařazení do SpS je splnění výběrových kritérií, souhlas zákonného 

zástupce a lékaře. 

c) Věk gymnastek zařazených do SpS :  9 – 14 let, musí být registrovány jako individuální členové 

svazu s oddílovou příslušností. 

d) České státní občanství nebo podaná žádost o něj (musí být doloženo).  

e) Start na mistrovských soutěží ve volném programu. 

 

5. Vedoucí trenér SpS 

 -     zabezpečuje sportovní přípravu zařazených gymnastek, ve spolupráci s TJ / SK a za tuto             

             činnost je odměňován z prostředků SpS 

- zpracovává roční plán SpS a hodnocení za uplynulý rok do 15.12 
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- vede trénink v rozsahu 21 hodin týdně 

- zastupuje SpS ve všech otázkách sportovní přípravy 

- zodpovídá za řízení a kontrolu osobních trenérů zařazených gymnastek 

6. Osobní trenér 

      -    je podřízen vedoucímu trenérovi SpS 

      -    zodpovídá za plánování a obsah sportovní přípravy svěřených gymnastek a vede jejich  

           sportovní přípravu 

      -    spolupracuje s vedoucím trenérem SpS při zpracování a vyhodnocení tréninkových plánů 

 

7. Kontrolní činnost 

     Kontrolní činnost v rámci SpS provádí předseda ČSMG, STM nebo pověřený pracovník. 
 

 

4. ROZVOJOVÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 

 

 Rozvojová střediska mládeže jsou zřizována a řízena ČSMG . 
 

5. SPORTOVNÍ GYMNÁZIA 

 

 Sportovní gymnázia (SG) jsou specifickým článkem systému péče o sportovně talentovanou     

 mládež, zaměřeným zejména na optimalizaci denního režimu a zabezpečení sportovní  

 přípravy gymnastek na vyšší výkonnostní úroveň. 

 Jsou řízeny a financovány přímo MŠMT, svaz má funkci odborného garanta. Zabezpečení   

 Činnosti SG je upraveno smlouvou mezi svazem, SG a spolupracující TJ/SK, resp. dvoustrannými  

 smlouvami. 
 

 

6. KRAJSKÁ CENTRA MLÁDEŽE 

 

 Krajská centra mládeže (KCM) jsou zřizována příslušnými oblastními komisemi ČSMG a 

schvalována P-ČSMG. Řízením KCM je pověřen vybraný oddíl dané oblasti. 

 Výběr gymnastek do KCM provádí pověřený oddíl MG s cílem rozšířit a zkvalitnit práci 

s mládežnickou kategorií a v rámci oblasti poskytnout možnost celoroční koncepční práce se širším 

výběrem talentů.  

 Za činnost KCM  a jeho ekonomiku zodpovídá pověřený oddíl MG. Činnost KCM je financována 

z rozpočtu Krajských organizací ČUS. 

 Minimální požadovaná kvalifikace vedoucí trenérky je II. třída. 
 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Výklad registračního řádu je oprávněn provádět předseda komise MV a R 

2. Směrnice nabývá platnosti dne: 23. 2. 2018 
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