
Podmínky činnosti spolupracujících Sportovních středisek (SpS)  

 pro sezónu 2017/18 
 

Povinnosti jednotlivých spolupracujících SpS 

  
▪ zabezpečovat sportovní přípravu dětí a mládeže 

▪ hlavní trenér SpS musí mít minimálně trenérskou licenci C 

▪ zajišťovat účast vybraných hráčů SpS v regionálních či celostátních výběrech 

organizovaných ČBF 

▪ souhlas s předáváním vychovaných hráčů do vyššího stupně STM 

▪ při návštěvách prováděných zástupci ČBF je spolupracující SpS povinno spolupracovat a 

zajistit vše potřebné pro bezproblémový průběh návštěv 

▪ zajišťovat všem hráčům, kteří se účastní soutěží ČBF, 1x ročně lékařskou prohlídku u 

obvodního lékaře 

 

 

Doporučení spolupracujícím SpS 

▪ spolupracovat v maximální možné míře se Základními školami v místě svého působení 

(kroužky a sportovní aktivity,..) 

▪ účast všech trenérů spolupracujícího SpS na vybraných vzdělávacích programech a 

poradách organizovaných ČBF, případně i dalších akcí probíhajících v rámci systému SpS 

▪ všichni trenéři by měli mít minimálně licenci C 

▪ uzavřít dohodu o spolupráci SCM - SpS (př. vzor ČBF) 

▪ na Základních školách využívat metodiku HPN 

▪ zajistit dlouhodobou koncepci svého programu 

▪ zajišťovat všem hráčům SpS, kteří se účastní soutěží ČBF, 1x ročně lékařskou 

prohlídku (dokumentace zůstává uložena ve SpS pro případnou kontrolu), v souladu 

s příslušnými předpisy. Lékařská prohlídka každého hráče SpS musí splňovat podmínky 

vyhlášky Sb. zákona 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 

 

 

 

 

Podmínky čerpání dotace na SpS 

 

▪ SpS musí využít dotace ČBF výhradně na odměny trenérům 

▪ dotace musí být vyúčtována v souladu s příslušnými metodickými pokyny MŠMT 2017 a  

čerpání dotace musí korespondovat s účelovým určením podmínek MŠMT pro rok 2017 

▪  nad rámec základní dotace jsou rozdělovány finanční bonusy za první přestupy hráčů 

v rámci systému STM ve výši 15.000 Kč za první přestup jednoho hráče v systému STM. 

Tento bonusový systém prozatím aplikovat na základě individuálních dohod klubů a to na 

základě písemné smlouvy uzavřené mezi spolupracujícími kluby, která bude odpovídat 

vzorové smlouvě systému STM. O tyto bonusy bude navýšena dotace na SpS v novém 

kalendářním roce 2018 a vyplaceny budou s 1. zálohou v roce 2018 

 

Případné nedodržování či neplnění podmínek činnosti SpS bude sankcionováno srážkami 

z dotace na základě rozhodnutí KVBCH. 


