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1. Základní ustanovení 

Český atletický svaz vyhlašuje výběrové řízení (VŘ) do systému Sportovních středisek 
(SpS) na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024.  

Systém SpS je součástí koncepce ČAS „Talentovaná mládež“, zaměřené na podporu 
mládežnické atletiky v ČR. SpS podporují kategorie U16 (starší žactvo, mladší žactvo, 
přípravky), a to především prostřednictvím finančního zabezpečení kvalifikovaných 
trenérů ve spolupráci AO/AK napříč ČR a metodickým ukotvením práce s mládeží.  

SpS se řídí dokumentací Článků péče o talentovanou mládež, kterou schvaluje 
Předsednictvo ČAS. Jedná se zejména o následující dokumenty: Zásady ČPTM 2021–
2024 (schválené 18. 6. 2020), Směrnice ČAS o ČPTM, a prováděcí pokyn pro SpS. 

Cílem VŘ je vybrat až 75 AO/AK, které zřídí a zajistí činnost SpS, a to na základě 
smlouvy o zřízení SpS (dále jen Smlouva) s ČAS. Přijatým atletickým oddílům do 
systému SpS bude zaslána finanční úplata na zajištění SpS. 

Program SpS bude financován a zajištěn podle ustanovení programu Národní 
sportovní agentury pro sportovní střediska nebo podporu talentované mládeže. 

2. Průběh výběrového řízení 

Výběrové řízení navazuje na činnost systému SpS v letech 2017–2020 a je 
organizované dvoukolově. Do VŘ se mohou přihlásit všechny AO/AK, které jsou 
členem ČAS a v době podání přihlášky do VŘ mají splněny všechny členské povinnosti 
podle podmínek ČAS. 

První kolo (24. 8. – 7.9. 2020) 

Do prvního kola se mohou přihlásit AO/AK, které: 

a) byly zařazeny do systému SpS v letech období 2017–2020 a dosáhly minimálně 

25 bodů v Hodnocení SpS 2017–2019. 

Druhé kolo (24.8. – 14. 9. 2020) 

Do druhého kola se mohou přihlásit AO/AK, které: 

a) byly zařazeny do systému SpS v letech 2017–2020, a dosáhly méně než 25 

bodů v Hodnocení SpS 2017–2019, 

b) AO/AK, které v období 2017–2020 nebyly zařazeny v systému SpS. 

ČAS bude obsazovat pozice SpS prioritně podle pořadí ve VŘ. Po ukončení 1. kola 
VŘ a obsazení pozic SpS v I. a II. pásmu zveřejní Oddělení mládeže ČAS zbývající 
počet míst pro 2. kolo VŘ ve II. a III. pásmu.   

ČAS si vyhrazuje právo obsadit počet SpS v jednotlivých pásmech podle aktuální výše 
přidělené dotace a nastavení programu NSA zaměřeného pro podporu sportovních 
středisek. Pořadí z výběrového řízení určuje prioritu ze strany ČAS na přidělení SpS 

https://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/17/16770/hodnoceni_sps_2017-2019_web.xlsx
https://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/17/16770/hodnoceni_sps_2017-2019_web.xlsx


 
 

 
 

k danému AO/AK, nikoliv nárok na přidělení SpS. Konečný výběr SpS podává Komise 
mládeže v návrh ke schválení Předsednictvu ČAS. 

3. Přihláška a povinné přílohy VŘ 

AO/AK musí v rámci přihlášky do VŘ odevzdat: 

a) Přihlašovací formulář do SpS (vyplňují AO/AK elektronicky v registru ČAS), 

b) Výkaz zisku a ztrát za rok 2019 a ekonomickou rozvahu za rok 2019, 

c) Hodnocení SpS 2017–2019 (vyplněnou tabulku odevzdávají pouze AO/AK, 

které nebyly součástí SpS, a to podle pokynů v příloze 1.). 

Vytištěné dokumenty (s výjimkou přílohy c)) s razítkem a podpisem statutárního 
zástupce AO/AK (a předsedy AO v případě, že není současně statutárním zástupcem), 
musí zaslat AO/AK jako originály na sekretariát ČAS (Na Pískách 2583/8, 160 00 
Praha 6) do 14. 9. 2020. 

Vyplněním a podpisem přihlášky prohlašuje AO/AK uváděné údaje v přihlášce a 
přílohách za správné a pravdivé. Uvedení nesprávných či nepravdivých údajů v 
přihlášce je důvodem k vyřazení oddílu z výběrového řízení. 

4. Harmonogram VŘ 

Výběrové řízení bude probíhat podle následujícího harmonogramu. Termíny se mohou 
měnit v závislosti na aktuální situaci: 

1) vyhlášení VŘ na webu www.atletika.cz, 

2) spuštění VŘ (24. srpna 2020), 

3) ukončení přihlášek pro 1. kolo (7. září 2020), 

4) sestavení pořadí a počtu oddílů z 1. kola VŘ (8. září 2020), 

5) ukončení přihlášek pro 2. kolo (14. září 2020), 

6) poskytnutí přihlášek k vyjádření KAS/PAS a VT SCM (září 2020), 

7) sestavení pořadí a počtu oddílů z 2. kola VŘ (do 30. září 2020), 

8) návrh Komise mládeže na obsazení pozic SpS (do 30. září 2020), 

9) schválení vybraných SpS Předsednictvem ČAS (říjen 2020), 

10) smluvní dokumentace (listopad 2020), 

11) 1. 1. 2021 zahájení činnosti SpS (počátek platnosti smlouvy mezi ČAS a 

AO/AK). 

5. Kritéria hodnocení VŘ 

Přihlášené AO/AK budou seřazeny podle následujících kritérií: 

https://registr.atletika.cz/


 
 

 
 

a) pořadí na základě Hodnocení SpS 2017–2019 (členská základna, 

výkonnost, pořadatelská činnost, pokračování v atletické činnosti, 

mládež). 

b) sportovní zázemí (venkovní sportoviště, počet drah na atletickém oválu, 

sektory pro technické disciplíny, vnitřní sportoviště a kryté prostory), 

c) navázání AO/AK na vzdělávací zařízení, 

d) ekonomické zabezpečení a stabilita AO/AK, 

e) regionální hledisko při obsazení SpS, 

f) doporučení KAS/PAS a VT SCM. 

Komise mládeže bude zvažovat všechna výše uvedená kritéria pro stanovení pořadí 
přihlášených AO/AK ve VŘ. Podle pořadí z VŘ navrhne Komise mládeže zařazení 
jednotlivých AO/AK do výkonnostních pásem. 

6. Finanční zabezpečení a počet míst podle pásem 

ČAS se na financování výdajů SpS podílí formou ročního finančního zúčtovatelného 
příspěvku nebo úplaty. Výše příspěvků je odstupňována podle zařazení jednotlivých 
SpS do výkonnostních pásem. Spoluúčast AO/AK vždy dosahuje min. 25 % celkové 
úplaty nebo příspěvku ze strany ČAS. Příspěvek ČAS pro AO/AK na zřízení SpS je 
určen na pokrytí nákladů na mzdy a odměny trenérů VT SpS a smluvních trenérů SpS, 
a výdaje na výcvikové tábory. 

Pro období 2021–2024 počítá ČAS s rozdělením SpS do tří výkonnostních pásem a 
následujícími variantami finančního zabezpečení. Variantu pro finančního 
zabezpečení pro I. a II. pásmo si vybrané AO/AK určují až na základě VŘ. 

Počet SpS v 
pásmu 

Varianta VT SpS 
Asistent 
VT Sps  

Smluvní 
trenéři SpS / 
výcvikové 
tábory 

Financování 
ČAS 

Financování 
AO/AK 

I. pásmo 10 
a. 

30 000 
Kč 

- 180 000 Kč 496 260 Kč 165 420 Kč 

b. 
20 000 
Kč 

20 000 Kč 20 000 Kč 496 680 Kč 165 560 Kč 

        

II. pásmo 50 
a. 

20 000 
Kč 

- 120 000 Kč 330 840 Kč 110 280 Kč 

b. 
30 000 
Kč 

- - 361 260 Kč 120 420 Kč 

        

III. 
pásmo 

15 a. 
10 000 
Kč 

- 60 000 Kč 165 420 Kč 55 140 Kč 

 



 
 

 
 

7. Personální obsazení SpS 

V rámci VŘ je třeba uvést personální obsazení pozic v rámci SpS (pro případ varianty 
I. pásma b. uvádějte návrh na Asistenta VT SpS v rámci online formuláře do 
„Zdůvodnění Vaší žádosti“ ve formě jméno, příjmení, ročník narození a trenérská 
kvalifikace), pro které platí následující podmínky: 

Vedoucí trenér SpS a Asistent VT SpS 

VT SpS a AVT SpS jsou zaměstnanci AO/AK s minimální mzdou uvedenou výše. 
Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce VT SpS nebo AVT SpS je trenérská 
kvalifikace 1. třídy nebo 2. třídy.  

Pracovní pozice VT SpS a AVT SpS v 1. pásmu anebo 2. pásmu je neslučitelná 
s následujícími pracovními pozicemi s plným pracovním úvazkem: vedoucí trenér 
SCM, vedoucí trenér sekce SCM nebo reprezentační trenér mládeže, trenér SCM, 
zaměstnanec sekretariátu ČAS, trenér RSC, trenér AA. 

Smluvní trenéři SpS a vedoucí trenér atletické přípravky 

Smluvní trenéři SpS a vedoucí trenér atletické přípravky jsou ve smluvním vztahu 
s AO/AK.  

Smluvní trenéři SpS a vedoucí trenér atletické přípravky financovaní v rámci SpS jsou 
trenéry atletiky s platnou trenérskou kvalifikací min. 2. třídy (nebo podle ustanovení 
NSA). 

Všechny trenérské pozice v rámci SpS mohou být obsazeny pouze trenéry bez 
předchozích prohřešků proti obecně platným pravidlům ČAS nebo nadřazených 
organizací, a to zejména v otázkách anti-dopingových a etických pravidel. Všechny 
trenérské pozice v rámci SpS mohou být obsazeny pouze trenéry, kteří jsou způsobilí 
k práci s mládeží. 

8. Kontakt 

Výběrové řízení SpS organizuje Oddělení mládeže ČAS. Aktuální informace 
k výběrovému řízení najedete na:  

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/mladez/sportovni-strediska/ 

V případě potřeby pro konzultace k výběrovému řízení se obracejte na email: 
sps@atletika.cz nebo níže uvedené kontakty.  

 

Jan Koutník 

vedoucí oddělení mládeže ČAS 
sps@atletika.cz 

+420 721 435 229 
  

 

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/mladez/sportovni-strediska/
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