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SMĚRNICE ČSMG Č. 10 
 
   

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Na základě ustanovení § 6b odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “zákon o podpoře sportu”), dle „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ 

(dále jen Koncepce Sport 2025), a dále dle vyhlášení dotačního neinvestičního programu státní podpory 

pro sportovně talentovanou mládež na příslušné roční období a dalších souvisejících dokumentů, upravuje 

tato směrnice strukturu a podmínky podpory sportovně talentované mládeže v moderní gymnastice. 

 

Český svaz moderní gymnastiky (dále jen „ČSMG“) za tímto účelem zřizuje sportovní centra mládeže 

(dále jen “SCM”) a sportovní střediska mládeže (dále jen “SpS”), Sportovní akademie (dále jen “SA”) pro 

zajištění přípravy talentovaných gymnastek zpravidla ve věku od 6 do 23 let.  

 

Oblastní komise, příp. oddíly/kluby MG mohou zřídit pro rozvoj talentů ve svém regionu tzv. krajská 

centra mládeže, krajské akademie, krajská střediska a jiné krajské instituce. 

 

Specifickým článkem systému péče o sportovně talentovanou mládež jsou Sportovní gymnázia („SG“). 

 

  

2. SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE A SPORTOVNÍ STŘEDISKO 

 

1. Vymezení pojmů Sportovní centrum mládeže a Sportovní středisko  
 
Sportovní centra mládeže (dále jen “SCM”) jsou určená pro moderní gymnastky ve věku 13 až 23 let, 

které jsou zařazeny ve výběru juniorské či seniorské státní reprezentace nebo svojí přípravou k zařazení  

směřují. 

Sportovní střediska (dále jen “SpS”) jsou určena pro talentované moderní gymnastky ve věku 9 až 15 let a 

jejich posláním je vytvoření podmínek pro systematickou a dlouhodobou sportovní přípravu k přechodu 

do SCM a juniorské/ seniorské reprezentace. 

 

 

2. Zřizování, organizace a řízení centra 

 

SCM/ SpS je zřizováno na základě rozhodnutí Předsednictva ČSMG (dále jen “P-ČSMG) a 

může být zřízeno u registrovaného oddílu/klubu MG, splňuje-li všechny podmínky pro jeho 

zřízení.  

 

Mezi ČSMG a oddílem/ klubem MG se na příslušný kalendářní rok uzavírá smlouva upravující 

podmínky činnosti a financování SCM/ SpS.  

 

Za činnost SCM /SpS je zodpovědný vedoucí trenér, kterého jmenuje P-ČSMG na základě vlastních 

kritérií stanovených ve svazové koncepci. Na přípravě gymnastek zařazených v SCM/ SpS se dále 

odborně podílí smluvní a osobní trenéři. 

 

Vedoucí trenér a smluvní trenér splňuje požadavek morální a mravní bezúhonnosti a musí být 

evidovaným členem svazu s členstvím u kolektivního člena, kde je SCM/ SpS zřízeno.  
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Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra a dalších smluvních trenérů je 

trenérská kvalifikace minimálně druhého stupně (licence B, II. třída). 

 

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

které jsou základem žádosti o zřízení či pokračování SCM/ SpS. Roční plán je žadatelem o zřízení 

nového či pokračování stávajícího SCM/ SpS předkládán k projednání Oponentní komisi.  

 

Výsledky a závěry oponentního řízení Oponentní komise, složená z předsedy (předsedkyně) STM, členů 

komise STM a předsedy (předsedkyně) TMK, předkládá P-ČSMG. 
 
 

3. Výběr a zařazení gymnastek do SCM/ SpS 

 

 počet zařazených gymnastek a kritéria jejich výběru schvaluje každoročně P-ČSMG, na základě 

návrhu komise STM

 návrh gymnastek pro zařazení do SCM / SpS předkládá vedoucí trenér předsedkyni komise STM 

 

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

 české státní občanství

 věk 13 až 23 let / 9 – 15 let

 jsou registrovány jako evidovaní členové svazu s členstvím u kolektivního řádného nebo 

kolektivního přidruženého člena

 pokud se jedná o gymnastku mladší 18 let, předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných 

zástupců se zařazením do SCM

 předloží platný písemný posudek od sportovního lékaře o zdravotní způsobilosti k 

vykonávání vrcholového sportu v plném rozsahu

 umístily se v první polovině startujících závodnic na MČR v kategoriích seniorky A, 
juniorky A, naděje starší A (které v příslušném roce přecházejí do juniorské kategorie) a 
naděje mladší A

 přednostně jsou zařazovány členky juniorského nebo seniorského reprezentačního 
družstva, a to bez ohledu na jejich umístění na MČR.

 pokud je gymnastka registrována za jiný oddíl/klub MG, než při kterém je SCM zřízeno, 

předloží písemný souhlas mateřského oddílu/klubu MG se zařazením do SCM

 aktivně se účastní testování a tréninků SCM



 

4. Vyřazování členek z SCM/ SpS 
 

 Návrh na vyřazení gymnastky z SCM / SpS, a objektivní důvod(y) vedoucí k tomuto 

rozhodnutí, předkládá vedoucí trenér předsedovi (předsedkyni) komise STM, která jej 

předloží k projednání na nejbližší nadcházející schůzi P-ČSMG.

 V případě, že gymnastka ukončí sportovní činnost v průběhu daného kalendářního roku, 

oznámí vedoucí trenér tuto skutečnost písemně, nejpozději do 14 dnů, předsedovi 

(předsedkyni) komise STM a P-ČSMG.

 

5. Vedoucí trenér 

 

Vedoucí trenér zodpovídá za: 

 činnost SCM / SpS

 zpracování obsahu, plnění a vyhodnocení ročního tréninkového a finančního plánu SCM/ SpS
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 optimální výběr gymnastek do SCM/ SpS

 průběžné testování zařazených gymnastek, za účelem kontroly všech složek sportovního tréninku 

a aktuální výkonnosti 

 účelné využití finančních prostředků

 spolupráci a poskytování odborné pomoci osobním trenérům gymnastek zařazených do SCM/ SpS

 

Vedoucí trenér dále: 

 v případě SCM vede trénink v rozsahu nejméně 20 hodin týdně

 v případě SpS vede trénink v rozsahu nejméně 15 hodin týdně

 zastupuje SCM/ SpS ve všech otázkách sportovní přípravy jeho členů a má nárok na 

odpovídající finanční odměnu.

 průběžně udržuje a rozvíjí své odborné kompetence

 vede tréninkovou dokumentaci (tréninkové plány, evidenci docházky, hodnocení soutěží, výsledky 

testování a další), kterou předkládá minimálně jedenkrát za rok předsedovi (předsedkyni) komise 

STM k evidenci.

 

Výplata odměn vedoucím trenérům:  
 výši finanční odměny vedoucího trenéra hrazené z finančních prostředků poskytnutých ČSMG 

prostřednictvím dotace Národní sportovní agentury (dále jen “NSA”) určí P-ČSMG v souladu s 

platnou Výzvou NSA a rozpočtem ČSMG. 

 finanční odměna bude vyplácena ČSMG  dle uzavřené smlouvy, a to na základě faktury a 

pracovního výkazu zaslaných vedoucím trenérem (Osoba samostatně výdělečně činná – dále 

jen “OSVČ”). 





6. Smluvní a osobní trenér 

 

Smluvní trenér: 

 je podřízený vedoucímu trenérovi

 vede sportovní přípravu svěřených gymnastek

 podílí se na zpracování obsahu, plnění a vyhodnocení ročního tréninkového a finančního plánu 

SCM/ SpS

 finanční odměna smluvnímu trenérovi bude vyplácena ČSMG dle uzavřené smlouvy s příslušným 

SCM/ SpS.
 

Osobní trenér:

 zodpovídá za plánování a plnění obsahu sportovní přípravy gymnastky/gymnastek ve svém 

mateřském oddíle/ klubu MG

 spolupracuje s vedoucím a smluvním trenérem SCM/ SpS na vypracování, plnění a 

vyhodnocování tréninkových plánů
 

 

 

7. Kontrolní činnost 
 

Kontrolní činnost v rámci SCM a SpS provádí:  
 komise STM 
 předseda/ předsedkyně TMK 
 P-ČSMG 

 

 
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 

 

 


 



SMĚRNICE ČSMG Č. 10 

 

3. SPORTOVNÍ AKADEMIE 

 

1.   Vymezení pojmu sportovní akademie  
 

Sportovní akademie (dále jen „SA“) je určena pro talentované moderní gymnastky ve věku 6 až 12 let. 

Jejím posláním je: 

 vytvoření podmínek pro rozvoj moderní gymnastiky v dané oblasti 

 systematická a dlouhodobá sportovní příprava gymnastek na přechod do SpS 

 

 

2.    Zřizování, organizace a řízení SA 

 

SA jsou zřizovány a řízeny ČSMG. Mezi ČSMG a oddílem/klubem MG se na příslušný kalendářní 

rok uzavírá smlouva upravující další podmínky činnosti a financování SA. 

 

Za činnost SA je zodpovědný vedoucí trenér, kterého jmenuje P-ČSMG na základě vlastních kritérií 

stanovených ve svazové koncepci. Vedoucí trenér SA splňuje požadavek morální a mravní bezúhonnosti a 

musí být evidovaným členem svazu s členstvím u kolektivního člena, kde je SA zřízena. Kvalifikačním 

požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra a dalších smluvních trenérů SA je trenérská kvalifikace 

minimálně druhého stupně (II. Třída). 

 

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

jsou základem žádosti o zřízení či pokračování SA. Roční plán je předkládán žadatelem o zřízení nové 

či pokračování stávající SA k projednání Oponentní komisi.  

 

Výsledky a závěry oponentního řízení předkládá Oponentní komise složená z předsedy (předsedkyně) 

STM, členů komise STM a předsedy (předsedkyně) TMK předsednictvu ČSMG. 

 

 

3. Výběr a zařazení gymnastek do SA 
 

 počet zařazených gymnastek a kritéria jejich výběru schvaluje každoročně P-ČSMG, na základě 

návrhu komise STM

 návrh gymnastek pro zařazení do SA předkládá vedoucí trenér SA předsedkyni komise STM  

 

Do SA mohou být zařazeny gymnastky, které splňují tato kritéria:  
 české státní občanství nebo podaná žádost o něj (musí být doloženo).
 věk 6 až 12 let

 jsou registrovány jako evidovaní členové svazu s členstvím u kolektivního řádného nebo 

kolektivního přidruženého člena

 předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců se zařazením do SA

 předloží platný písemný posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti ke sportu

 pokud je gymnastka registrována za jiný oddíl/klub MG, než při kterém je SA zřízena, 

předloží písemný souhlas mateřského oddílu/klubu MG se zařazením do SA.

 účast na MČR v kategoriích naděje starší A, naděje mladší A 

 umístily se v první polovině startujících závodnic na oblastních přeborech nadějí 

nejmladších
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4.   Vyřazování členek z SA 



 Návrh na vyřazení z SA, a objektivní důvod(y) vedoucí k tomuto rozhodnutí, předkládá 

vedoucí trenér předsedovi/ předsedkyni komise STM, která jej předloží k projednání na 

nejbližší nadcházející schůzi P-ČSMG.

 V případě, že gymnastka ukončí sportovní činnost v průběhu daného kalendářního roku, 

oznámí vedoucí trenér tuto skutečnost písemně, nejpozději do 14 dnů, předsedovi 

(předsedkyni) komise STM a P-ČSMG.





5.   Vedoucí trenér SA 

 

Vedoucí trenér zodpovídá za:  
 činnost SA

 zpracování obsahu, plnění a vyhodnocení ročního tréninkového a finančního plánu SA

 optimální výběr gymnastek do SA 

 průběžnou kontrolu všech složek sportovního tréninku a aktuální výkonnosti 

 účelné využití finančních prostředků SA

 spolupráci a poskytování odborné pomoci osobním trenérům gymnastek zařazených do SA

 

Vedoucí trenér dále:  
 vede trénink v rozsahu nejméně 10 hodin týdně 

 zastupuje SA ve všech otázkách sportovní přípravy členů SA a má nárok na odpovídající finanční 

odměnu

 průběžně udržuje a rozvíjí své odborné kompetence

 vede tréninkovou dokumentaci (tréninkové plány, evidenci docházky, hodnocení soutěží, výsledky 

testování a další), kterou předkládá minimálně jedenkrát za rok předsedovi/ předsedkyni komise 

STM k evidenci.

 

Výplata odměn vedoucím trenérům:  
 výše finanční odměny vedoucího trenéra SA bude hrazena z finančních prostředků ČSMG. 

 finanční odměna bude vyplácena ČSMG  dle uzavřené smlouvy, a to na základě faktury a 

pracovního výkazu zaslaných vedoucím trenérem (Osoba samostatně výdělečně činná – dále 

jen “OSVČ”). 

 

 
  
6.   Kontrolní činnost 
 

Kontrolní činnost v rámci SA provádí:  
 komise STM 
 předseda/ předsedkyně TMK 
 P-ČSMG 
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4. 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. 

 

 

5. KRAJSKÉ INSTITUCE 
 

Krajská centra mládeže, krajské akademie, krajská střediska a jiné krajské sportovní instituce jsou 

zřizovány příslušnými oblastními komisemi ČSMG anebo oddíly/kluby v dané oblasti, svaz má 

funkci odborného garanta. 

 

6. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
  

 

1. Činnost SCM, SpS a SA je ekonomicky zabezpečena z dotací ze státního rozpočtu v rámci 

příslušných programů NSA, dotací ČOV a vlastního hospodaření ČSMG na základě 

schváleného rozpočtu ČSMG., popř. z přímých příspěvků / dotací jiných subjektů (např. 

regionální dotační programy).  
SCM, SpS, SA jsou financovány dále z vlastních zdrojů subjektu, u něhož jsou zřízeny, a 

vlastních zdrojů zařazených členů a subjektů, jichž jsou členy.  
Celkový objem finančních prostředků poskytnutých ČSMG pro SCM, SpS, SA vychází z 

doporučení a rozhodnutí příslušných komisí a předsednictva ČSMG. Poskytnutý finanční příspěvek 

ČSMG je vyplácen dle aktuálních dotačních podmínek a je zúčtovatelný vždy nejpozději k 31. 12. 

každého kalendářního roku dle pokynů P-ČSMG a v souladu s podmínkami NSA/ČOV, příp. jiného 

poskytovatele příspěvku/dotace. 
 

Osnova a způsob vyúčtování finančního příspěvku je uveden ve smlouvě mezi ČSMG a 

příslušným subjektem.  
Za správné použití a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v souladu s platnou 

legislativou a za účetní dokumentaci zodpovídá subjekt, při kterém je SCM, SpS, SA zřízeno a 

vedoucí trenér. Vyúčtování se řídí příslušnou směrnicí a pokyny P-ČSMG a sekretariátu. 
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2. Krajské instituce jsou financovány zejm. z rozpočtu příslušných krajů/regionů či dotací a 

příspěvků jiných subjektů.  
Krajské instituce jsou dále financovány z vlastních zdrojů subjektu, u něhož jsou zřízeny, a 

vlastních zdrojů zařazených členů a subjektů, jichž jsou členy.  
Za správné použití a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků pro Krajské instituce v souladu s 

platnou legislativou a za účetní dokumentaci zodpovídá subjekt, který o příspěvek/dotaci požádal 

(zejm. oddíl/klub, oblastní komise/oblast ČSMG). 
 

Pokud bude vyžadována spolupráce ČSMG pro získání příspěvků/dotací Krajských institucí, jsou 

subjekty žádající o Krajské instituce povinny zpracovat veškeré podklady, dokumentaci apod., dále 

jsou tyto subjekty povinny písemně požádat P-ČSMG a sekretariát ČSMG o požadovanou 

spolupráci a přiložit podkladovou dokumentaci. I v takovém příp. odpovídá za správné použití a 

vyúčtování poskytnutých prostředků subjekt zastřešující Krajské instituce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizované znění této Směrnice č. 10 nabývá platnosti dne 28. 2. 2021, Směrnice a aktualizace jsou 

účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách ČSMG 
 
 
 
 
 
 

 

Jiří Herian        Kateřina Rezková Kopáčová  
předseda        předsedkyně komise STM 

Českého svazu moderní gymnastiky, z.s.     Českého svazu moderní gymnastiky, z.s. 
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