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1.

Východiska, úkoly, cíle a závazné podmínky pro zabezpečení

sportovní přípravy talentované mládeže a činnost SpS a SCM
Podpora oblasti Sportovních center mládeže (dále jen SCM) a Sportovních středisek
(dále jen SpS) vychází ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon o podpoře sportu”), a dle dokumentů Národní sportovní agentury
(dále jen NSA), která se určuje podmínky pro poskytování, čerpání a vyhodnocování
činnosti SpS a SCM. Základními články systému jsou tréninková centra a střediska
(Sportovní centra mládeže - SCM a Sportovní střediska - SpS). Posláním tréninkových
center a středisek v shotokan karate je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní
přípravy talentovaných sportovců ve věku 9-23 let.
Úkolem a základní činností SCM a SpS je vybrat podle stanovených kritérií skupinu
nadaných sportovců ve věku od 9 do 23 let, kteří mají předpoklady být
konkurenceschopní na mezinárodní úrovni a vytvořit ekonomicko-organizační podmínky
pro zabezpečení sportovní přípravy nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddílu či
klubu. Dále zajistit kvalitní odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj talentovaných
sportovců a diferencovat podporu sportovců zařazených do SpS a SCM s přihlédnutím k
míře jejich předpokladů a dosaženým sportovním výsledkům.
Podmínkou pro činnost SpS a SCM je uzavření smlouvy mezi Českou unií shotokan
karate z.s. (dále jen ČUSK) na straně jedné a příslušnou „TJ“ nebo „SK“, které/kterému
bylo SpS či SCM přiděleno, na straně druhé.

2. Organizační členění a personální zajištění
Systém sportovně talentované mládeže je v působnosti ČUSK a je realizován na
základě předloženého projektu na aktuální rok. Statutární zástupci „TJ“ nebo „SK“, u
kterého je SpS, SCM smluvně zřízeno, zodpovídají za dodržování pracovní kázně a
vedení osobní dokumentace všech pracovníků odměňovaných z prostředků na jejich
činnost.
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Za činnost Sps a SCM“ je zodpovědný předseda klubu u kterého je SpS a SCM“
zřízeno. U každého Sps a SCM je zřízena pozice vedoucího trenéra, který zodpovídá za
obsah, kvalitu sportovní přípravy a dodržování náplně smluv uzavřených s ČUSK.
Všechny vedoucí jednotlivých SpS a SCM schvaluje VV ČUSK. Jejich pracovně-právní
vztahy jsou vymezeny smluvně buď přímo s ČUSK nebo s oddílem, při němž je centrum
či středisko zřízeno. Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra je
nejvyšší trenérská licence I. Třídy. Ve zvláštních případech a se souhlasem ČUSK lze
uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 8 let.
Předseda klubu, u kterého je SpS a SCM smluvně zřízeno, odpovídá za efektivní
nakládání s finančními prostředky určenými na činnost SpS a SCM.
Vedoucí trenér“ zodpovídá za dodržování provozních řádů sportovišť, které využívá k
činnosti SpS a SCM.
Vedoucí trenér“ organizačně zajišťuje zejména:
•

pravidelnou sportovní přípravu

•

periodické tělovýchovně-lékařské prohlídky všech členů SpS a SCM

•

účast členů SpS a SCM na sportovních činnostech a sportovní činnost
samotnou

•

metodické řízení a vypracování plánů sportovní přípravy SpS a SCM

•

písemné zpracování hodnotící zprávy o činnosti SpS a SCM

•

kontakt se zástupci ČUSK

3. Kritéria pro zařazování, vyřazování, setrvání v SpS a SCM
Kritéria pro zařazování „Členů“ do SpS a SCM:
•

Věk 9 až 23 let

•

U členů mladších 18 let souhlas rodičů nebo jeho zákonných zástupců,

•

U členů starších 18 let souhlas člena,

•

Sportovní výkonnost
-

Umístění na MČR žáků do 5. místa včetně

-

Umístění na MČR kadetů do 5. místa včetně

-

Umístění na MČR juniorů do 5. místa včetně

-

Umístění na MČR seniorů do 5. místa včetně

ČESKÁ UNIE SHOTOKAN KARATE z.s.

TM – ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

•

Absolvování komplexního funkčního fyziologického vyšetření, prokazující
zdravotní způsobilost.

Kritéria pro setrvání v SpS a SCM:
•

Podmínky jsou stejné jako kritéria pro zařazování členů do SpS a SCM

•

Odpovídající nárůst sportovní výkonnosti

Kritéria pro vyřazení z SpS a SCM:
•

Nesplnění podmínek pro zařazení a setrvání člena v SpS a SCM

4. Počet SpS a SCM“ a smluvně přidělených „TJ“ nebo „SK“
Počet SpS a SCM stanovuje Výkonný výbor ČUSK

5. Ekonomické podmínky fungování SpS a SCM
Nájemné tréninkových prostor lze zpravidla hradit v případě, že se jedná o tréninkové
prostory mimo „TJ“ či „SK“, které/kterému bylo SpS a SCM přiděleno. Neinvestiční
majetek pořízený z prostředků na sportovní činnost je majetkem tělovýchovné jednoty,
klubu, oddílu, případně svazu po celou dobu trvání činnosti centra a střediska. Evidován
je na evidenčních kartách a zapůjčován výhradně jejich členům.
Materiální zabezpečení sportovní přípravy:
Materiálním zabezpečením člena, trenéra a servisních pracovníků SpS a SCM se
rozumí sportovní výstroj, výzbroj, nářadí a náčiní, odpovídající charakteru sportovního
odvětví karate a to vždy v množství, odpovídajícímu množství členů, trenérů a servisních
pracovníků.
Materiál je určen výhradně osobám uvedeným v organizačním členění SpS a SCM,
kterým je zapůjčen. Vedoucí trenér odpovídá za oprávněné a diferencované přidělování
pořízeného materiálu. Za efektivní a hospodárné používání přiděleného materiálu
odpovídá ten, komu byl materiál přidělen. Materiál je možno zapůjčit rovněž nezbytnému
doprovodu na dobu potřebnou k zajištění sportovní akce. Zaniknou-li podmínky pro
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materiální vybavení, musí tento materiál každý, komu byl přidělen, vrátit vedoucímu
trenérovi SCM ve stavu, který odpovídá době používání.
Tato směrnice je schválena Výkonným výborem České unie shotokan karate z.s. s
platností od 1.1.2022
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