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Z á s a d y  
PROGRAMU II  -  Sportovn ě talentovaná mládež 

 
 
 

Článek I  -  Všeobecná ustanovení 
1. Podpora oblasti „Sportovní reprezentace ČR“ vychází ze zákona č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 
2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice. 

2. 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 ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy. 

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) stanovuje postup, 
kterým se určují podmínky pro poskytování, čerpání a vyhodnocování Programu II 
„Sportovně talentovaná mládež“, určeného občanským sdružením v oblasti sportu, 
působících podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně subjektů s detašovanou pravomocí. 

4. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských 
sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně 
je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“ (dále 
jen „ODM“). 

5. Dotace ze státního rozpočtu je finančním příspěvkem, jehož výše i způsob rozdělení 
vychází z možností státního rozpočtu a z potřeb státu diferenciovaně zabezpečit úspěšnou 
sportovní reprezentaci České republiky.  

6. Dotace je určena sportovním svazům, organizacím, asociacím a federacím (dále jen 
„svaz“), které jsou členy mezinárodních sportovních federací, které žádají o státní dotaci 
dle podmínek stanovených pří veřejném vyhlášení „Státní podpory sportu“ pro příslušný 
kalendářní rok. 

7. V oblasti prevence úrazů je třeba se zaměřit na plnění usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 
2007 č. 926 o Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017. 

8. Dotace se realizuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro příslušný kalendářní rok (dále jen 
„Rozhodnutí“).    

9. MŠMT může využít poradních orgánů pro oblast sportu k řešení mimořádných 
záležitostí.  

 
 

Článek II  –  Účelové vymezení 
1. Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve 

které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Za organizační strukturu a obsahové 
zaměření zodpovídá příslušný sportovní svaz. 
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2. Obsahové zaměření: 

a) Sportovní centra mládeže – SCM 
Podpora je určena na sportovní přípravu talentovaných sportovců dorostenecké  
a juniorské kategorie od 15 do 19 až do 23 let (pokud mezinárodní pravidla nebo 
MŠMT nestanoví jinak), prostřednictvím olympijských sportovních svazů. SCM jsou 
vytvářena, dle koncepčních plánů systému přípravy sportovních talentů.  

V oblasti zdravotně postižených sportovců jsou stávající SCM podporovány 
prostřednictvím Českého paralympijského výboru (ČPV) a České federace Spastic 
handicap, kde jsou spojeny věkové kategorie juniorů a seniorů.    

b) Sportovní střediska – SpS 
� Podpora je určena na sportovní přípravu talentů věkové kategorie od 6 až do 15 let, 

prostřednictvím vybraných olympijských sportovních svazů. SpS jsou vytvářena, 
dle koncepčních plánů systému přípravy sportovních talentů.  

� Doplnění základní sportovní přípravy dětí, zpravidla věkové kategorii od 6 let, 
které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů, v souladu 
s obsahovým záměrem svazu. Podporu sportovní činnosti lze realizovat ve 
spolupráci s řediteli základních škol s využitím potenciálu těchto zařízení. 

c) Příprava ostatních sportovních talentů  
� Podpora je určena na sportovní přípravu talentů věkové kategorie od 6 do 19 až do 

23 let ve sportech, které nejsou zařazeny do programu Olympijských her. 
Organizační strukturu si svaz vytváří dle vlastních koncepčních plánů a může 
využít obdobně systém SCM a SpS. 

� Podpora je určena na činnost zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“). 
Organizační strukturu zabezpečuje sportovní svaz druhu lokomotorických a 
smyslových postižení handicapovaných sportovců (dále jen „HS“), případně 
národní sportovní svaz zabezpečující činnost ZPS, sportů zařazených na program 
Paralympijských a Deaflympijských her (dále jen „PH“ a „DH“). 

� Podpora je určena na finále celostátního projektu „ODM“. 

3. Posláním systému sportovně talentované mládeže je plnění úkolů souvisejících 
s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců dorostenecké a 
juniorské kategorie ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních 
pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu 
olympijských her (zpravidla ve věku 15 až 23 let).  
Součástí systému je navazující základní a sportovní výkonnostní činnost mládeže, 
zpravidla ve věku 6 až 15 let.  

4. SCM a SpS je možné diferencovat dle sportovní výkonnosti s rozdílným označením 
jednotlivých celků. Národní sportovní svaz musí vést evidenci počtu vytvořených SCM a 
SpS, včetně seznamu sportovních talentů, trenérů a poskytnutých mzdových prostředků. 

5. Činnost center a středisek mládeže je zpravidla zabezpečována prostřednictvím 
sportovních klubů nebo sportovních oddílů s právní subjektivitou (dále jen „SK“). Na 
základě schváleného projektu může tato činnost být také zabezpečována přímo svazem. 

6. Podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích je zaměřena 
především na pravidelnou tréninkovou činnost, dále na výcvikové tábory, soustředění, 
tréninkové srazy, na testování sportovců, na kontrolní sportovní srazy, na sportovní 
materiál a mzdy trenérů.  
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Článek III  –  Organizační podmínky 
 
1. Zřizování organizační struktury 

a) Systém sportovně talentované mládeže je v působnosti jednotlivých svazů a je 
realizován na základě projektu na čtyřleté období tj. období olympijského cyklu. 

b) Obsahový plán je přehodnocován po dvouletém období. Případné změny jsou 
projednávány při oponentním řízení státní sportovní reprezentace. MŠMT si 
vyhrazuje právo na přehodnocení státní podpory ve vztahu k předloženému 
předběžného rozpočtu.  

 
c) Svaz je povinen zaslat na MŠMT přehled všech center a středisek, které jsou 

financovány ze státního rozpočtu. Přehled se zasílá na oficiálních formulářích 
MŠMT. Změny je nutné zapracovat do přehledu a zaslat na MŠMT v období před 
každoročním oponentním řízením sportovní reprezentace. Projednání skutečného 
stavu probíhá při oponentním řízení s případnými požadavky MŠMT na doplnění. 

 
d) Svaz musí splňovat následující podmínky: 

� má vlastní právní subjektivitu, 

� v daném sportovním odvětví je jediným uznaným zástupcem České republiky 
v příslušné mezinárodní federaci, Mezinárodním olympijském výboru, u oblasti 
ZPS: Mezinárodním paralympijským anebo Deaflympijským výborem, 

� je členem mezinárodní sportovní federace s minimálním počtem dvaceti řádných 
členských zemí, 

� u svazu jsou organizovány alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže – tato 
podmínka není závazná pro nové disciplíny zařazené do programu nejbližších 
olympijských her (dále jen „OH“), 

� je členem Českého olympijského výboru (dále jen „ČOV“), Českého 
paralympijského výboru (dále jen „ČPV“). 

e) Projekt musí obsahovat zejména:  

� počet a dislokaci jednotlivých center a středisek,  

� personální zajištění - rozpis mzdových prostředků, kvalifikace trenérů, 

� počet zařazených členů, vč. věkové kategorie, 

� předběžnou kalkulaci poměru finančních nákladů na sportovní přípravu u 
jednotlivých částí SCM a SpS, 

� výběrová a hodnotící kritéria pro zařazení, setrvání a postupnost v systému. 

f) Na základě vyhodnocení činnosti a návrhu svazu může být uskutečněna změna 
dislokace. Změna je projednána při oponentním řízení a schválena MŠMT. 

g) Sportovní kluby nebo oddíly, u kterých jsou centra a střediska smluvně zřízena, jsou 
za určitých stanovených podmínek a se souhlasem svazu oprávněny zřizovat 
detašovaná pracoviště u jiných klubů nebo oddílů. Návrh na zřízení detašovaného 
pracoviště schvaluje MŠMT. 

 

2. Organizace a činnost  

a) Za organizaci, činnost a řízení systému sportovně talentované mládeže 
zodpovídá příslušný národní sportovní svaz. 
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b) Svazy, kluby nebo oddíly, u kterých jsou centra a střediska smluvně zřízena, 
vytvářejí pro talentovanou mládež odpovídající tréninkové a organizační 
podmínky; zodpovědným trenérům 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. Návrh sportovního svazu schvaluje a eviduje MŠMT. 

d) Statutární zástupci svazů, klubů nebo oddílů, u kterých jsou centra a střediska 
smluvně zřízena, zodpovídají za dodržování pracovní kázně a vedení osobní 
dokumentace všech pracovníků odměňovaných z prostředků na jejich činnost. 
Kontrolní funkci plní kontrolní volené orgány svazu a další pověření zástupci 
svazů. 

e) Svaz zpracovává roční hodnocení činnosti a plán nadcházejícího ročního 
tréninkového cyklu. Svaz zasílá na MŠMT (pouze v elektronické podobě) 
hodnocení po ukončení čtyřletého cyklu a s přehodnocením po dvou letech. 
MŠMT přijímá uvedené materiály po dvou a čtyřletém období v průběhu celého 
roku (s ohledem na specifičnost sportu a s rozlišením na zimní a letní sporty). 

f) Při změně podmínek svaz zasílá na MŠMT (v elektronické podobě) stanovené 
formuláře s ročním jmenným seznamem sportovců a trenérů zařazených do 
center a středisek. MŠMT je vyhodnocuje, obvykle v návaznosti na olympijský 
cyklus, činnost center a středisek zpravidla formou oponentního řízení. 

g) MŠMT může na základě nedostatečné výkonnosti zařazených sportovců, vždy 
však po dvouletém období činnosti center a středisek, upravit dotaci na jejich 
činnost. Obdobně může MŠMT upravit dotaci při zjištění nedostatků v 
personálním, materiálně technickém zabezpečení jednotlivých center a středisek. 

h) K tomuto systému péče o sportovně talentovanou mládež jsou svazy povinny 
vydat koncepčně programový projekt, včetně prováděcích pokynů a zveřejnit jej 
na internetových stránkách. 

i) Oblast zdravotně postižených sportovců je řešena uceleně jako tzv. 
předzávorková záležitost, na základě podkladů předložených ČPV a sportovními 
svazy jednotlivých druhů HS a národními sportovními svazy zabezpečující 
činnost HS.  

j) Oblast ostatních sportovních svazů nezařazených do olympijského programu je 
řešena dle jejich návrhu s vymezením věkových a výkonnostních kategorií, 
včetně jejich označení, které může být shodné se systémem SCM a SpS.. 

 
3. Personální zabezpečení  

a) Za činnost jednotlivých center a středisek je zodpovědný vedoucí trenér, kterého 
jmenuje svaz na základě návrhu klubu či oddílu, u kterého je centrum, středisko 
zřízeno. 

b) Vedoucí trenér je zpravidla na plný úvazek a je v hlavním pracovním poměru se 
svazem, případně s klubem či oddílem, u nichž je centrum, středisko zřízeno. 
Jeho další pracovní úvazky jsou možné pouze v případě, kdy nenarušují výkon 
funkce vedoucího trenéra. Ostatní trenéři jsou ve smluvním vztahu, dle návrhu 
vedoucího trenéra. 
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c) Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra 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. Svaz 
organizuje další odborné vzdělávání trenérů působících v systému sportovně 
talentované mládeže. 

 
4. Zařazování sportovců  

a) Návrh k zařazení sportovců do SCM a SpS 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, které jsou 
vyčleněny na tuto činnost. 

b) Zařazení sportovců zejména do SCM, kteří jsou současně smluvními sportovci 
resortních sportovních center Ministerstva obrany (dále jen vnitra „MO“), 
Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a MŠMT, mohou být pouze při návrhu 
sportovního svazu a schválení MŠMT. Při nedodržení této podmínky může 
MŠMT upravit finanční podporu jak sportovnímu svazu, tak i resortnímu 
sportovnímu centru. Obdobně bude řešena i případná situace se souběhem 
sportovní činnosti u sportovních gymnázií, kde bude podpora řešena ze státního 
rozpočtu.   

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

d) Výběrová kritéria pro zařazování do center a středisek vydává svaz. Obsahují 
zejména: 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 sportovně talentované mládeže s okamžitou platností.   

 
5. Zdravotní zajištění  

a) Svaz pro systém sportovně talentované mládeže v rámci lékařsko-pedagogickém 
sledování zajišťuje funkční fyziologické vyšetření. 

b) Svaz zajišťuje zařazeným sportovcům periodickou tělovýchovně-lékařskou 
prohlídku. 

c) Členové center a středisek 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. Případně mohou využít oblastních center CZZSR v Brně a 
Jilemnici. 

d) Svaz se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci 
s Antidopingovým výborem ČR. 
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Článek IV  –  Ekonomické podmínky 
 
A.  Základní ustanovení  

1. Dotace se poskytuje svazu dle kriterií stanovených MŠMT na základě předložení 
potřebných podkladů, viz výše, k určení výše finančního příspěvku. Nedostatky řeší 
MŠMT pro každý kalendářní rok. 

2. Finanční prostředky pro jednotlivá centra a střediska stanovuje sportovní svaz, dle 
interní koncepce svazu pro čtyřleté období.   

3. Svaz uzavírá s  klubem, oddílem, při kterém je centrum a středisko zřízeno, smlouvu o 
zajištění podmínek pro jejich činnost, 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. 

5. Neinvestiční majetek pořízený z prostředků na sportovní činnost je majetkem klubu, 
oddílu, případně svazu po celou dobu trvání činnosti centra a střediska. Evidován je na 
evidenčních kartách a zapůjčován výhradně jejich členům. 

6. Využití finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu svazům je 
kontrolováno příslušnými kontrolními orgány a pověřenými pracovníky MŠMT. 

7. MŠMT si vyhrazuje právo na úpravu poskytovaných dotací v souvislosti se snížením 
finančního objemu pro oblast sportu státním rozpočtem, resp. mimořádného vázání 
finančních prostředků v příslušném kalendářním roce. 

 
B.  Kritéria a výpočty 
 

1.  Diferencovaná podpora ve čtyřletém období s dvouletým přehodnocením: 

a) Předzávorkové svazy: 

� Oblast zdravotně postižených sportovců (ZPS) je řešena uceleně s ohledem na 
spojení věkových kategorií juniorů a seniorů. Finanční objem je stanoven 
poměrnou částkou k celkovému rozpočtu pro oblast sportovně talentované 
mládeže v rozmezí původního objemu ver výši 2,4 % až nového rozmezí do 
výše 3,5 % celkového objemu pro OH sporty (stejné jako v minulém období). 

� Oblast ostatních sportovních svazů neřazených do olympijského programu je 
řešena výpočtem obdobně jako sporty olympijského programu. Svaz si 
samostatně stanoví poměr a vnitřní diferenciaci podpory sportovně talentované 
mládeže.   

 
b) Celkový finanční objem státní dotace pro svazy se dělí na tři díly podle charakteru: 

� sporty, které jsou na programu OH  ……………………………. cca 88% 
z toho oblast ZPS ………………..  2,4 % až 3,5 % 

� sporty, které nejsou na programu OH  .........................................  cca 10 % 

� rezerva, mimořádné, aktuální záležitosti ......................................  cca     2 % 
 
Poznámka:  

Konečné procentuální rozdělení stanovuje MŠMT, dle možností státního rozpočtu 
pro oblast sportu a aktuálních záležitostí, případně výpočtu finančních objemů. 
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c) Finanční objemy pro jednotlivé sportovní svazy stanovuje MŠMT na základě 

výpočtu bodových hodnot dle kritérií sportovní reprezentace v poměru: 

� sportovní úspěšnost …………………. 40 % 
• hodnota dle kritérií sportovní reprezentace 

� počet mládeže ……………………….. 40 % 
• dle doložených údajů z předchozího kalendářního roku 

� technický koeficient …………………. 20 % 
• stávající počet SCM a SpS 
• materiálně-technická náročnost sportovního výkonu 
• průměr finančních prostředků poskytnutých za 4 leté období 
• hodnocení činnosti sportovního svazu 
 

Poznámka: konečný procentuální poměr bude stanoven materiálem „Rozdělení 
finančních prostředků“ při předložení na jednání porady vedení 
MŠMT.  

 
d) Snížení rizika při výkyvech poskytovaných státních dotací při stanovených 

přepočtech v dvouletém a čtyřletém cyklu. Rozdíl výpočtu dotace svazu mezi 
původním a novým objemem finančních prostředků na oblast sportovně 
talentovaná mládež nesmí přesáhnout: 

� navýšení o 10% 

� snížení    o 20% 

 

e) Výjimkou je výpočet pro nový čtyřletý cyklus, kdy dochází k nastavení 
finančního objemu pro nadcházející období na základě dosažené úspěšnosti svazu. 

 
f) Změna kategorie: zařazení - vyřazení v programu OH bude řešena samostatně 

s ohledem na informace ČOV. Při přesunu do neolympijských sportů bude 
zachována podpora po dobu 2 let ve výši max. do 65 % původního objemu 
finančních prostředků.  

 

2. Hodnocení a oponentní řízení 

a) Hodnocení se uskuteční v návaznosti na ukončený čtyřletý cyklus. Na základě 
výše uvedených kritérií a v souladu s dodanými podkladovými údaji bude státní 
podpora přehodnocena a projednána se zástupci sportovních svazů v oponentním 
řízení. 

b) Svaz zašle na MŠMT ucelenou hodnotící zprávu celého čtyřletého cyklu se státní 
podporou. Termín pro závěrečnou zprávu je stanoven na 4 měsíce po uzavření 
výsledkové části Zimních či Letních OH.  

c) Při ukončení celého čtyřletého cyklu svaz předkládá nový projekt na další období 
v termínu před zahájením další období. 

d) Kontrolní hodnocení se uskuteční po dvouleté činnosti při oponentním řízení 
sportovní reprezentace. 
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Článek V  -  Specifický systém sportovních talentů 
 

Od roku 2013 v souvislosti s navýšením státní podpory pro oblast péče o talentovanou 
mládež nad plánovaný objem bude realizován nový systém podpory talentů ve věkové 
kategorii 6 až 23 let. 

V první fázi se jedná o diferencovanou podporu vytipovaných olympijských sportů, 
zejména v TOP 12. 

Podpora se uskuteční při plném zabezpečení nejen provozních záležitostí, potřeb 
sportovní přípravy, ale zejména plné zabezpečení mzdových prostředků vedoucích trenérů 
center, včetně zákonných odvodů. 

Odbor sportu MŠMT bude spolupracovat se sportovním svazem na stanovení systému 
sledovaných SCM/SpS a bude evidovat jak trenéry, tak sportovce členy těchto nových center.  

Systém bude stanoven na období olympijského cyklu s přehodnocením po dvouletém 
období. 

 
Postup: 

1. MŠMT připraví navýšení finančních prostředků v rozmezí od 200 mil. Kč do 300 
mil. Kč a stanoví podle kritéria úspěšnosti finanční objem pro příslušný svaz. 

2. Při individuálním oponentní jednání se zástupci sportovního svazu bude projednán 
návrh svazu na obsahové zaměření systému, počet a složení SCM/SpS. 

3. Konečný návrh bude projednán na gremiální poradě náměstka skupiny 5 a následně 
realizován, včetně přesné evidence činnosti, složení a čerpání finančních prostředků. 

 
 
 
 

Článek VI  -  Závěrečná ustanovení 
 

1. MŠMT rozhoduje o konečné výši rozdělení dotací pro jednotlivá občanská sdružení 
a zveřejňuje je na adrese: www.msmt.cz. 

2. Realizace, vymezení účelového využití finančních prostředků, včetně hospodaření, 
vyúčtování a kontroly státních finančních prostředků stanovených na základě 
vypočtených bodových hodnot se řídí platným „Rozhodnutím o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu“ pro 
příslušný rok. Vzor „Rozhodnutí“ je zveřejněn na adrese: www.msmt.cz. 

3. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013. 
 
 
V Praze dne 9. července 2012 
 
 
 
 

Jan Kocourek 
náměstek ministra 

 
 


