
 
 

Podmínky činnosti Vrcholových sportovních center mládeže 
(VSCM A) 

 Sezóna 2019/20 
 
1. VSCM jsou povinna zabezpečit pro hráče věkové kategorie od 15 do 23 let: 

 
• soutěžní podmínky – NBL, 1.liga, extraliga U19, extraliga U17 
• tréninkový proces – minimálně 5 tréninkových jednotek týdně v délce min 1,5 

hodin pro každou tréninkovou skupinu U17 a U19, navíc minimálně 3 tréninkové 
jednotky týdně zaměřené na individuální rozvoj hráče v délce min 45 minut 

• zajištění basketbalové kondiční přípravy rozdělené pro jednotlivé skupiny pod 
individuálním dohledem smluvního basketbalového kondičního trenéra 

• spolupráce se sportovním gymnáziem případně jiným typem střední školy 
v místě činnosti klubu 

• systematická lékařská péče – lékařské prohlídky, preventivní návštěvy lékaře i 
v průběhu roku, zodpovědnost smluvního lékaře nebo lékařského zařízení 

• zajištění a kontrola systematické regenerace a fyzioterapeutické péče, 
zodpovědnost smluvního fyzioterapeuta 

• zodpovědnost za výběr talentovaných hráčů v dané lokalitě – databáze 
talentovaných hráčů (minimálně U15-U17) 

• omezení startu zahraničních hráčů v klubech VSCM – v zápise o utkání mohou 
být uvedeni maximálně 2 zahraniční hráči. Nedodržení tohoto bodu bude 
řešeno sankcí v rámci dotace ve výši 10.000,- Kč za soutěžní zápas za každého 
zahraničního hráče navíc 

• hlavní trenér VSCM, ostatní trenéři a realizační tým se musí zúčastňovat 
vybraných vzdělávacích programů pořádaných ČBF 

• povinnost hlavních trenérů absolvovat stáže v zahraničí vybrané ÚTMCH 
• zajistit koncepční práci svého programu 
• VSCM musí splňovat podmínky SpS (viz. Podmínky SpS pod SCM) 
• aktivně podporovat činnost a rozvoj spolupracujících SpS, jejichž maximální 

počet může být 5 (slovy pět) 
- výpomoc s organizační i hráčskou strukturou spolupracujících SpS 
- metodické ovlivňování trenérů ve spolupracujících SpS – trenérské 

semináře (minimálně 3x ročně) a návštěvy u spolupracujích SpS 
(minimálně 1x ročně u každého SpS). Další formy spolupráce 
(konzultace, vzorové tréninky apod.) jsou vítané a doporučované, jejich 
definice a realizace jsou plně v režii hlavního trenéra VSCM a 
sportovního manažera, který o nich na konci každé sezóny připraví 
stručnou prezentaci. 

- pravidelná analýza spolupracujících SpS pro svou potřebu (vyhodnocení 
spolupráce – např. počet posunutých hráčů v STM) a pro potřeby ČBF  

 

 

 



 
 

2. Další povinnosti VSCM: 

• Spolupracovat s tělovýchovným lékařstvím a zajistit sportovní lékařskou 
prohlídku hráčů VSCM 1x za rok (protokoly zakládat). Lékařská prohlídka 
každého hráče musí splňovat podmínky vyhlášky Sb. zákona 391/2013 o 
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 
- hráči kategorie A (reprezentant) a B (talent) – kompletní prohlídka na TV 

lékařství v max. rozsahu.  
- hráči kategorie C (člen) – jednodušší forma prohlídky na TV lékařství 

• Provádět pravidelné testování hráčů (nejméně 1x ročně) s využitím vlastních 
testovacích baterií. Pokud KVBCH dodá požadavky na testovací baterie, VSCM 
je povinno je provést a evidovat 

• Při návštěvách prováděných zástupci ČBF je VSCM povinno spolupracovat a 
zajistit vše potřebné pro bezproblémový průběh návštěv 

• Plně využívat program „XPS – Sidelinesports“ 
- vyplňovat seznamy družstev, docházku a rámcový popis tréninkových 

jednotek u kategorií U17, U19 a I. liga (doporučení vyplňovat i U15) 
- aktualizovat program 
- roční plány přípravy pro kategorie U17 a U19 
- využívat a případně i doplňovat knihovnu cvičení (nepovinné) 
- evidovat přípravu a obsah tréninků (nepovinné) 

 
§ Při změně čísla účtu, na který jsou dotace odesílány, je povinností VSCM nahlásit 

změnu na sekretariát ČBF, jinak budou platby automaticky odesílány na stávající 
uvedená čísla účtů 

Doporučuje se uzavřít dohodu o spolupráci se spolupracujícími SpS (př. Vzor ČBF) 
 
3. Hráči VSCM 
 
VSCM musí evidovat seznam hráčů zařazených do VSCM v jednotlivých ročnících 
kategoriích kadetů a juniorů.   
Do VSCM musí být zařazeno minimálně 20 hráčů věkové kategorie U17 a U19 
(minimálně 5 hráčů každého ročníku). 
Do VSCM musí být zařazeni min. 4 hráči z vlastního týmu NBL. 
VSCM A hrají 1. ligu na licenci ČBF, v jejímž rámci mají věkový limit 23 let pro všechny 
hráče na soupisce na sezónu. 

Klub je povinen vést seznamy hráčů ve VSCM pro daný kalendářní čí tréninkový rok a 
při zařazování hráčů ve věku do 18 let do systému STM je nezbytný souhlas rodičů. 
Tyto seznamy zůstávají v klubu a ČBF si je při kontrole může vyžádat k nahlédnutí. 
 
Klasifikace hráčů VSCM na hráče, jejichž: 
a) původním mateřským klubem je VSCM (před vstupem do kategorie kadetů 

nepůsobili v jiném klubu, resp. v žákovské kategorii působili v SpS v rámci 
příslušného VSCM) 

b) původním mateřským klubem je spolupracující SpS, do VSCM jsou zařazeni 
v rámci systému STM 



 
 

c) původním mateřským klubem byl jiný klub mimo systém STM, ze kterého hráč 
přestoupil do VSCM v souladu s Přestupním řádem ČBF  

Statut stálého hráče, hostování či mimořádný start nejsou parametry zařazení 
hráče do VSCM, hlavním parametrem je působení hráče v programu sportovní 
přípravy. Pro evidenci a přehled hráčů, kteří jsou součástí tréninkového procesu 
daného VSCM, slouží program XPS.  

4. Personální obsazení VSCM A: 

Všichni spolupracovníci VSCM musí mít smlouvu, která jasně definuje podmínky a 
požadavky obou stran. 

• Hlavní trenér VSCM je hlavním trenérem jednoho z týmů U19 nebo U17, 
jedním z trenérů týmu 1.ligy a je zodpovědný za fungování VSCM. Musí mít 
platnou trenérskou licence Profi T a TB III. a trenérskou praxi min 3 roky při 
vedení družstva v celostátní soutěži 

• Druhý trenér VSCM je hlavním trenérem jednoho z týmů U17 nebo U19 a 
musí mít platnou trenérskou licenci TB III 

• Basketbalový kondiční trenér VSCM schválený po konzultaci s kondičním 
oddělením ČBF 

• Smluvní fyzioterapeut VSCM 
• Smluvní lékař VSCM 

 
Hlavního trenéra VSCM jmenuje V ČBF na základě návrhu VSCM prostřednictvím 
ÚTMCH. Mezi jeho zodpovědnosti patří: 

• celkové fungování VSCM – plnění jednotlivých cílů a úkolů (viz povinnosti 
VSCM) 

• sestavení trenérského a realizačního týmu VSCM 
• hlavní trenér U19 nebo U17, jeden z trenérů týmu 1.ligy 
• vedení tréninkového procesu v rozsahu dvou týmů – 1. liga a U19 nebo U17 
• výběr talentovaných hráčů a vedení databáze jednotlivých ročníků v dané 

lokalitě 
• spolupráce se SpS (seznam SpS), návštěvy spolupracujících klubů, metodické 

vedení a profilování, vzorové tréninky 
• zajistit koncepční práci svého programu 

  



 
 

5. Rozdělení dotace z Programu TALENT 
 
VSCM musí dodržet využití dotace od ČBF na odměny jednotlivým trenérům a 
pracovníkům podle následující struktury: 
 

Struktura obligatorních výdajů VSCM A 

    

Personální zajištění, organizační struktura 1 360 000 

A. TRENÉŘI 1 020 000 
Hlavní trenér VSCM (12x 40 000,-), trenér U19 nebo U17, 1.liga 480 000 
Druhý trenér VSCM (12x 17 500,-), trenér U17 nebo U19 210 000 
Hlavní trenér 1.ligy (asistent KNBL) (12x 12 500,-) 150 000 
Basketbalový kondiční trenér VSCM (12x 15 000,-) 180 000 
B. LÉKAŘSKÝ SERVIS 340 000 
Smluvní fyzioterapeut VSCM (12x 20 000,-) 240 000 
Smluvní lékař VSCM (1x 100 000,-) 100 000 

 
VSCM musí využít příspěvku ČBF dle podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy 
mezi klubem a ČBF. Výše uvedené částky jsou počítané na celý kalendářní rok a 
budou tak adekvátně upraveny s ohledem na omezenou délku trvání těchto podmínek. 
 

Nad rámec základního příspěvku 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. V rámci jednoho období může VSCM uskutečnit 4 přestupy a čerpat 
pro spolupracující kluby finanční bonusy za 4 hráče. V příslušeném hracím období lze 
tento bonusový systém aplikovat na základě individuálních dohod klubů, a to na 
základě písemné smlouvy uzavřené mezi spolupracujícími kluby, která bude odpovídat 
vzorové smlouvě systému STM. 

Do výdajů na lékařskou péči lze zahrnout odměnu smluvnímu lékaři, dále náklady na 
lékařské prohlídky hráčů, a to včetně zátěžových testů. 

Případné nedodržování či neplnění podmínek činnosti VSCM bude 
sankcionováno srážkami z dotace na základě rozhodnutí KVBCH. 
 


