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Směrnice stanovuje pravidla pro zřizování a provoz sportovních center mládeže.
1. Všeobecná ustanovení
Zásady pro činnost Sportovních center mládeže (SCM) vycházejí ze zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, usnesení vlády č. 718 ze dne 14.7.1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní
sportovní reprezentace včetně systému výchovy sportovních talentů.
Činnost sportovních center mládeže je v ČSVLW zabezpečována prostřednictvím jeho členů –
klubů/oddílů.
Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných
sportovců.
V případě pozitivního dopingového nálezu u sportovce SCM zařazeného do reprezentačního družstva
bude příslušné TJ/SK stanoven postih vycházející s platných pravidel pro tyto postihy.
2. Zřizování Sportovních center mládeže
O zřízení sportovního centra mládeže rozhoduje VV ČSVLW svým usnesením.
SCM jsou zřizována pro 5 až 12 sportovců do 19 let v rámci TJ/SK na základě předloženého projektu
pro celé období provozu SCM v daném roce.
Projekt zejména obsahuje:
-

Umístění SCM
Zajištění služeb pro provoz SCM (ubytování , strava, řidiči/operátoři, údržba)
Personální zajištění tréninku (trenér, pomocníci)
Vybavení pro přípravu ve vodním lyžování/wakeboardingu
Vybavení pro ostatní komplexní průpravu – kondiční příprava, regenerace
Způsob zabezpečení ubytování a stravování sportovců a dalšího personálu SCM
Počet sportovců zařazených v SCM a jejich seznam
Rozpočet nákladů pro jednoho sportovce na jeden tréninkový týden obsahující:
o Ubytování neděle–pátek
o Stravování neděle večeře – pátek oběd
o Trénink: 5 x 30 minut VL / 5 tréninkových dní WB

Žadatel o SCM musí zabezpečit minimálně
-

Provoz centra od 1.4. do 15.10. v daném roce
Provoz člunu/vleku minimálně 8 hodin denně
Trenéra (s uzavřenou smlouvou) nejméně na 4 měsíce
Ubytování a stravování sportovců v blízkosti SCM
Vybavení pro sportovní přípravu na suchu i na vodě
Videozáznam jízd a možnost rozboru jízd pořízených dle požadavků trenéra nebo VV ČSVLW
Zabezpečení mimosportovní činnosti sportovců (v případě nepříznivého počasí)
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VV ČSVLW bude sledovat provoz SCM a v případě zjištění nedostatečného personálního nebo
technického vybaven vyzve provozovatele k odstranění nedostatků do stanovené lhůty. Pokud
nebudou nedostatky odstraněny, může VV ČSVLW zastavit provoz SCM.
3. Organizace, činnost a řízení SCM
Za organizaci, činnost a řízení SCM zodpovídá TJ/SK u které je SCM zřízeno a vytváří pro něj
odpovídající materiální, technické a personální podmínky na základě smlouvy uzavřené s ČSVLW.
Statutární zástupce TJ/SK provozující SCM odpovídají za dodržování pracovní kázně trenéra
odměňovaného z prostředků na činnost SCM a vedení předepsané sportovní dokumentace. Kontrolní
funkci plní Kontrolní komise ČSVLW a pověřený zástupce VV ČSVLW.
SCM zabezpečí evidenci přítomnosti sportovců a evidenci tréninků po jednotlivých disciplínách.
Evidence bude měsíčně uzavírána a souhrnné hlášení o činnosti podepsané trenérem a statutárním
zástupcem TJ/SK bude zasláno na sekretariát ČSVLW do 10. dne nadcházejícího měsíce.
Provozovatel kteréhokoli SCM umožní manažerovi reprezentace provést fyzické testy jednou na
začátku sezóny a jednou po jejím skončení. Testů se účastní sportovci zařazení do všech SCM.
Hodnocení činnosti SCM provádí VV ČSVLW jedenkrát ročně. Zprávu o činnosti SCM zpracovává
manažer reprezentace příslušného sportovního odvětví a předkládá ji na listopadovém jednání VV
ČSVLW k projednání. Součástí tohoto hodnocení je schválení projektů SCM na další tréninkový rok.
V případě volné tréninkové kapacity, která nebude využita sportovci zařazenými do SCM, bude
umožněno její využití dalšími zájemci z řad reprezentace.
SCM poskytne kapacitu pro soustředění reprezentantů před klíčovými titulárními závody (ME,MEJ)
v rozsahu maximálně jednoho tréninkového týdne.
4. Personální zabezpečení SCM
Za každodenní chod SCM je zodpovědný vedoucí SCM, kterého jmenuje ČSVLW na základě návrhu
TJ/SK u kterého je centrum zřízeno.
V provozní době je trvale přítomen vedoucí SCM, trenér a řidič člunu, případně stanovení zástupci.
Hlavní trenér může být nepřítomen (a zastupován) pouze ze závažných důvodů (účast na
mezinárodním závodě s reprezentací). V takovém případě musí být zastoupen jiným trenérem.
Hlavní trenér SCM musí být zajištěn nějakou formou pracovně-právního vztahu (pracovní poměr, DPČ
atd.). Ostatní trenéři nemusí být v pracovně-právním vztahu s TJ/SK ale musí být zajištěna jejich
dostupnost v případě potřeby.

2/3

SMĚRNICE
7.5. Zřizování a provoz sport.
center mládeže
Garant: Jan Danihelka

Vodní lyžování

Wakeboarding

Datum
účinnosti
Číslo / Verze
7.5. / 3
Schváleno VH
2021

5. Zařazování sportovců do SCM
Návrh na zařazení sportovců do SCM pro příslušný tréninkový rok předkládá manažer reprezentace
příslušného sportovního odvětví. Návrh schvaluje VV ČSVLW svým usnesením.
Počet sportovců zařazených do SCM musí být odpovídající podmínkám SCM a projektu.
U sportovců mladších 18ti let je pro zařazení do SCM nutný souhlas zákonných zástupců.
Ze závažných důvodů může hlavní trenér po dohodě s manažerem reprezentace vyloučit sportovce ze
SCM s okamžitou platností.
6. Ekonomické a materiální zajištění SCM
VV ČSVLW poskytne podporu SCM v maximálním rozsahu podle aktuálního stavu financování
(zejména přiznaných dotací MŠMT).
Základní rozsah podpory:
-

-

Příspěvek 20 000 Kč na mzdu trenéra
Příspěvek za odtrénované minuty/kola všech sportovců do 19ti let bez ohledu na splnění
výkonnostních limitů (viz. Směrnice 7.2 – Pravidla financování, odst. 3.2.1)
Technické vybavení (člun, vlek, zařízení závodiště) – přiděluje ČSVLW podle aktuálních
finančních možností, SCM
Opravy a údržba zařízení SCM, včetně náhradních dílů – schvaluje VV ČSVLW na základě
žádosti vedoucího SCM. Předem neschválený požadavek na údržbu nemusí být zpětně
proplacen.
Materiál pro sportovní činnost (lyže atd.) jsou přidělovány podle možností ČSVLW .
Neupotřebitelné volné zásoby budou přednostně použity pro trénink v SCM.

Vybavení poskytnuté SCM se po 10ti letech jeho používání v rámci SCM převede bezúplatně do jeho
majetku na žádosti TJ/SK, která SCM provozuje.
7. Zdravotní zajištění členů SCM
Všichni sportovci zařazení do SCM musí nejpozději do 30.4. běžného roku doložit osvědčení o
zdravotním stavu od sportovním lékaře.
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