SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Číslo předpisu 8/2016

Účinnost od 1. ledna 2017

Směrnice ČAS
ze dne 15. prosince 2016

o článcích péče o talentovanou mládež
Předsednictvo Českého atletického svazu (dále jen
„ČAS“) se usneslo na této směrnici ČAS:

Čl. 2
Vedoucí trenér VSCM

ČÁST PRVNÍ
Vrcholové sportovní centrum mládeže

(1) Vedoucí trenér VSCM je v pracovněprávním
vztahu k ČAS. Pro výkon funkce vedoucího
trenéra VSCM je požadována platná trenérská
kvalifikace 1. třídy. Ve výjimečných případech lze
uznat i platnou trenérskou kvalifikaci 2. třídy ve
spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 5 let.
(2) Vedoucí trenér VSCM je podřízen
šéftrenérovi ČAS a vedoucímu oddělení mládeže
ČAS.
(3) Vedoucí trenér VSCM je z titulu své funkce
členem trenérské rady ČAS.
(4) Vedoucí trenér VSCM je nadřízen pro účely
činnosti VSCM osobním trenérům sportovců
zařazených do VSCM, pokud vykonávají svoji
činnost v pracovněprávním či obdobném vztahu
k ČAS.
(5) Vedoucí trenér VSCM ve své působnosti
zejména:
a) zpracovává a připravuje veškeré podklady
o činnosti VSCM podle požadavků ČAS
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „MŠMT“),
b) odpovídá za plnění podmínek stanovených
pro VSCM ze strany MŠMT,
c) navrhuje zařazení, setrvání či vyřazení
sportovců do/v/z VSCM, vede evidenci sportovců

Čl. 1
(1) ČAS zřizuje Vrcholové sportovní centrum
mládeže (dále jen „VSCM“) jako nejvýše
postavený článek péče o talentovanou mládež
s působností pro celou Českou republiku (dále jen
„ČR“).
(2) Cílem VSCM je dosažení vysoké sportovní
výkonnosti zařazených sportovců. VSCM za tím
účelem organizačně, metodicky, materiálně
a finančně podporuje sportovní přípravu
zařazených sportovců.
(3) Při své činnosti je VSCM vázáno obecně
závaznými právními předpisy, stanovami ČAS,
rozhodnutími orgánů ČAS učiněnými v jejich
působnosti a schváleným rozpočtem ČAS na daný
kalendářní rok.
(4) Činnost VSCM je řízena vedoucím trenérem
VSCM.
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zařazených do VSCM, sleduje jejich sportovní
výkonnost a kontroluje jejich sportovní přípravu,
d) navrhuje uzavření pracovněprávního či
obdobného vztahu podle čl. 4 odst. 2 s osobními
trenéry a vede jejich evidenci,
e) předkládá požadavky na finanční krytí
činnosti VSCM šéftrenérovi ČAS,
f) schvaluje čerpání přidělených finančních
prostředků VSCM sportovci či osobními trenéry,
g) informuje sportovce zařazené do VSCM
a jejich osobní trenéry o činnosti VSCM,
h) spolupracuje s vedoucími trenéry sekcí
disciplín Sportovních center mládeže (dále jen
„SCM“), vedoucími trenéry SCM, osobními
a rezortními trenéry,
ch) navrhuje
šéftrenérovi
ČAS
výběrová
a hodnotící kritéria VSCM,
i) zpracovává hodnocení činnosti VSCM za
uplynulý kalendářní rok a předává ho trenérské
radě ČAS.
Čl. 3
Sportovci
(1) Do péče VSCM může být zařazen sportovec,
který:
a) splňuje výběrová kritéria ČAS,
b) dosáhne v zařazovacím období věku
20 až 23 let.
2) Sportovce zařazuje do péče VSCM šéftrenér
ČAS na návrh vedoucího trenéra VSCM
a se souhlasem trenérské rady ČAS.
(3) Zařazený sportovec je povinen:
a) dodržovat tréninkovou kázeň,
b) řídit se pokyny osobního trenéra,
c) každoročně absolvovat zdravotní prohlídku,
d) v případě nominace reprezentovat ČR na
mezinárodních soutěžích,
e) účastnit se mistrovství ČR.
Čl. 4
Osobní trenéři
(1) Osobní trenér sportovce zařazeného do
VSCM může být jen trenér s platnou trenérskou
kvalifikací podle příslušné směrnice ČAS.
(2) ČAS může v mezích schváleného rozpočtu
a po předchozím návrhu vedoucího trenéra VSCM
uzavřít s osobním trenérem pracovněprávní či
obdobný vztah na dobu určitou, nejdéle však na
dobu, po kterou jsou jím vedení sportovci zařazeni
do péče VSCM.
(3) Osobní trenér zpracovává tréninkový plán
sportovce na roční tréninkový cyklus (dále jen
„RTC“) a na vyžádání ho předkládá vedoucímu

trenérovi VSCM ke schválení do jím stanoveného
data.
(4) Osobní trenér na vyžádání předkládá po
skončení RTC vyhodnocení sportovní přípravy
a sportovní výkonnosti sportovce vedoucímu
trenérovi VSCM.
(5) Osobní trenér je zodpovědný za účelné
využívání finančních prostředků poskytnutých
sportovci v rámci péče VSCM na sportovní
přípravu.
ČÁST DRUHÁ
Sportovní centra mládeže
Čl. 5
(1) ČAS zřizuje SCM jako jeden ze svých článků
péče o talentovanou mládež.
(2) Činnost jednotlivých SCM je řízena vedoucím
trenérem SCM.
(3) Předsednictvo ČAS na společný návrh komise
mládeže ČAS, ředitele ČAS a KAS/PAS
schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu
s vedoucím trenérem SCM.
(4) SCM slouží k výběru talentovaných sportovců
věku 15 až 19 let a péči o jejich sportovní
přípravu a výkonnost.
(5) SCM spolupracuje s KAS/PAS, atletickými
kluby a oddíly, osobními trenéry a zákonnými
zástupci zařazených sportovců. V případě
zařazených sportovců, kteří jsou studenty
sportovních
gymnázií
(dále
jen
„SG“)
spolupracuje SCM s příslušným SG.
(6) ČAS každoročně vyčlení z rozpočtu ČAS na
činnost SCM finanční prostředky, které jsou
čerpány v souladu s tímto rozpočtem a podle
předpisů MŠMT pro oblast SCM. Celkovou
částku a kritéria pro rozdělení schvaluje na návrh
komise mládeže ČAS předsednictvo ČAS.
(7) Atletický klub nebo v případě oddílu
tělovýchovná jednota či sportovní klub, u kterých
působí vedoucí trenéři sekcí disciplín SCM
a vedoucí trenéři SCM, vytvářejí těmto trenérům
pracovní podmínky a za tím účelem uzavírají
smlouvu s ČAS.
Čl. 6
Sekce disciplín SCM
(1) ČAS zřizuje sekce disciplín SCM.
(2) Činnost jednotlivých sekcí disciplín SCM je
řízena vedoucím trenérem sekce disciplín SCM.
(3) Předsednictvo ČAS na společný návrh komise
mládeže ČAS, ředitele ČAS a KAS/PAS
schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu
s vedoucím trenérem sekce disciplín SCM.
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(4) Sekce disciplín SCM slouží ke sledování
a rozvoji talentovaných sportovců věku
15 až 19 let a péči o jejich sportovní přípravu
a výkonnost.
Čl. 7
Vedoucí trenér sekce disciplín SCM
(1) Vedoucí trenér sekce disciplín SCM je
v pracovněprávním vztahu k ČAS. Pro výkon
funkce vedoucího trenéra sekce disciplín SCM je
požadována platná trenérská kvalifikace 1. třídy.
Ve výjimečných případech lze uznat i platnou
trenérskou kvalifikaci 2. třídy ve spojení
s odbornou praxí v trvání minimálně 5 let.
(2) Vedoucí trenér sekce disciplín SCM je
podřízen šéftrenérovi ČAS a vedoucímu oddělení
mládeže ČAS.
(3) Vedoucí trenér sekce disciplín SCM je z titulu
své funkce členem trenérské rady ČAS.
(4) Vedoucí trenér sekce disciplín SCM ve své
působnosti zejména:
a) zpracovává a připravuje veškeré podklady
o činnosti sekce disciplín SCM podle požadavků
ČAS a MŠMT,
b) odpovídá za plnění podmínek stanovených
pro SCM ze strany MŠMT,
c) navrhuje uzavření dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr podle zákoníku práce
s osobními trenéry, kteří se podílejí na organizaci
výcvikových táborů a testovacích srazů sekcí
disciplín SCM, a vede jejich evidenci,
d) předkládá požadavky na finanční krytí
činnosti sekce disciplín SCM šéftrenérovi ČAS,
e) schvaluje čerpání přidělených finančních
prostředků sekcemi disciplín SCM i sportovci či
osobními trenéry,
f) informuje sportovce zařazené do SCM a jejich
osobní trenéry o činnosti sekce disciplín SCM,
g) spolupracuje s vedoucím trenérem VSCM,
vedoucími trenéry SCM, osobními, rezortními
a reprezentačními trenéry ČAS,
h) navrhuje
šéftrenérovi
ČAS
výběrová
a hodnotící kritéria SCM,
ch) zpracovává hodnocení činnosti sekce disciplín
SCM za uplynulý kalendářní rok a předává ho
trenérské radě ČAS.
Čl. 8
Vedoucí trenér SCM
(1) Vedoucí trenér SCM řídí činnost SCM.
(2) Vedoucí trenér SCM je v pracovněprávním
vztahu k ČAS. Pro výkon funkce vedoucího
trenéra SCM je požadována platná trenérská
kvalifikace 1. třídy. Ve výjimečných případech lze

uznat i platnou trenérskou kvalifikaci 2. třídy ve
spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 5 let.
(3) Vedoucí trenér SCM je podřízen vedoucímu
oddělení mládeže ČAS.
(4) Vedoucí trenér SCM zejména:
a) přímo trenérsky působí v atletickém klubu
nebo oddílu, jehož je členem,
b) ve spolupráci s vedoucími trenéry sekcí
disciplín SCM a osobními trenéry zpracovává
plán činnosti SCM pro RTC a předkládá ho ke
schválení KAS/PAS,
c) ve spolupráci s vedoucími trenéry sekcí
disciplín SCM a osobními trenéry zpracovává
hodnocení činnosti SCM za uplynulý RTC
a předkládá ho ke schválení KAS/PAS,
d) vede evidenci sportovců zařazených do SCM,
sleduje jejich sportovní výkonnost a kontroluje
jejich sportovní přípravu,
e) ve spolupráci s vedoucími trenéry sekcí
disciplín SCM a osobními trenéry zajišťuje
výcvikové tábory a testovací srazy SCM,
f) eviduje zdravotní prohlídky sportovců
zařazených do SCM,
g) spolupracuje
s
výborem
příslušného
KAS/PAS, zejména pak navrhuje výboru
KAS/PAS nominace sportovců, vedení výpravy
a doprovodu krajských výběrů pro mezikrajová
utkání, Letní olympiádu dětí a mládeže a jiné
soutěže, kterých se krajské výběry zúčastňují.
Čl. 9
Sportovci
(1) Sportovec je do SCM zařazen šéftrenérem
ČAS na návrh příslušného vedoucího trenéra
SCM.
(2) Do péče SCM může být zařazen sportovec,
který:
a) v příslušném kalendářním roce dosahuje věku
15 až 19 let, ve výjimečných případech i věku
14 let,
b) má sportovní výkonnost na úrovni
výběrových kritérií,
c) je registrován v atletickém klubu nebo oddílu
se sídlem na území příslušného KAS/PAS.
(3) Sportovce mladšího 18 let lze zařadit jen se
souhlasem jeho zákonného zástupce.
(4) Sportovec zařazený do SCM nemůže být
současně zařazen do resortního sportovního
centra.
(5) Sportovec má právo na zajištění sportovní
přípravy finančními prostředky SCM do výše
určené vedoucím sekce disciplín SCM.
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(6) Zařazený sportovec je povinen:
a) dodržovat tréninkovou kázeň,
b) řídit se pokyny osobního trenéra,
c) každoročně absolvovat zdravotní prohlídku,
d) v případě nominace reprezentovat ČR na
mezinárodních soutěžích,
e) účastnit se mistrovství ČR své věkové
kategorie.
Čl. 10
Osobní trenéři
(1) Osobní trenér sportovce zařazeného do SCM
může být jen trenér s platnou trenérskou
kvalifikací podle příslušné směrnice ČAS.
(2) Osobní trenér zpracovává tréninkový plán
sportovce na RTC a předkládá ho vedoucímu
trenérovi SCM ke schválení do jím stanoveného
data.
(3) Osobní trenér rovněž předkládá po skončení
RTC vyhodnocení sportovní přípravy a sportovní
výkonnosti sportovce vedoucímu trenérovi SCM.
ČÁST TŘETÍ
Sportovní střediska
Čl. 11
(1) Sportovní střediska (dále jen „SpS“) jsou
základním článkem péče o talentovanou mládež
a jejich cílem je rozvoj všeobecné sportovní
dovednosti. SpS připravují zařazené sportovce na
přechod do SCM a SG. SpS pečují o talentované
sportovce ve věku 6 až 15 let.
(2) ČAS zřizuje SpS u vybraných atletických
klubů a oddílů. O zřízení či zrušení SpS rozhoduje
předsednictvo ČAS na návrh komise mládeže
ČAS.
(3) Činnost SpS je řízena vedoucím trenérem
SpS. Jmenování vedoucího trenéra SpS do funkce
je podmíněno souhlasem vedoucího oddělení
mládeže ČAS.
(4) Činnost jednotlivých SpS je financována
zčásti příspěvkem z rozpočtu ČAS a ve zbytku
z finančních prostředků atletického klubu nebo
oddílu, u něhož je SpS zřízeno.
(5) Pověřený
pracovník
ČAS
sleduje
a vyhodnocuje činnost jednotlivých SpS.
Shromažďuje
údaje
požadované
MŠMT
a zabezpečuje jejich předložení MŠMT.

Čl. 12
Vedoucí trenér SpS
(1) Vedoucí trenér SpS je v pracovněprávním
vztahu k atletickému klubu nebo v případě oddílu
k tělovýchovné jednotě či sportovnímu klubu,
u něhož je SpS zřízeno. Pro výkon funkce
vedoucího trenéra SpS je požadována platná
trenérská kvalifikace 1. třídy. Ve výjimečných
případech lze uznat i platnou trenérskou
kvalifikaci 2. třídy ve spojení s odbornou praxí
v trvání minimálně 5 let.
(2) Vedoucí trenér SpS je povinen se zúčastňovat
seminářů za účelem zvyšování vzdělání
a semináře vedoucích trenérů SpS.
(3) Vedoucí trenér SpS zejména:
a) organizuje sportovní přípravu sportovců
zařazených do SpS a vede o ní dokumentaci,
b) řídí činnost smluvních trenérů SpS
a vedoucího trenéra atletické přípravky,
c) organizuje výcvikové tábory SpS,
d) organizuje výběrové řízení pro zařazení
talentovaných sportovců do SpS,
e) spolupracuje s pověřeným pracovníkem ČAS,
vedoucím
trenérem
příslušného
SCM
a zodpovědným trenérem atletiky příslušného SG,
f) zpracovává plán činnosti SpS a hodnocení
činnosti SpS,
g) vede seznam sportovců zařazených do SpS
a členů atletické přípravky.
Čl. 13
Atletický klub, oddíl
Atletický klub nebo oddíl, u něhož je zřízeno SpS:
a) uzavírá sám nebo v případě oddílu
prostřednictvím
tělovýchovné
jednoty
či
sportovního klubu pracovní smlouvu s vedoucím
trenérem SpS, popřípadě uzavírá pracovní
smlouvy či dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr podle zákoníku práce se
smluvními trenéry SpS, vedoucím trenérem
atletické přípravky a smluvními trenéry atletické
přípravky,
b) zabezpečuje sportovní přípravu sportovců
zařazených do SpS prostřednictvím smluvních
trenérů SpS a vytváří podmínky nezbytné pro
činnost SpS,
c) zřizuje atletickou přípravku.
Čl. 14
Sportovci
(1) Sportovce do SpS zařazuje vedoucí trenér SpS
ve spolupráci s výborem atletického klubu nebo
oddílu, u něhož je SpS zřízeno.
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(2) Do SpS může být zařazen sportovec, který:
a) v průběhu zařazovacího období, ve kterém je
členem SpS, dosahuje věku 6 až 15 let,
b) má platnou zdravotní prohlídku,
c) je registrován v atletickém klubu nebo oddílu,
u něhož je SpS zřízeno,
d) je „aktivním členem“ podle platných kritérií
hodnocení atletických klubů nebo oddílů, resp.
SpS, která navrhuje vedoucí oddělení mládeže
ČAS a schvaluje komise mládeže ČAS.
Čl. 15
Trenéři SpS
(1) Trenéry SpS jsou vedoucí trenér SpS, smluvní
trenéři SpS, vedoucí trenér atletické přípravky
a smluvní trenéři atletické přípravky.
(2) Smluvní trenér SpS a vedoucí trenér atletické
přípravky musí mít platnou trenérskou kvalifikaci
minimálně trenér žactva. Smluvní trenér atletické
přípravky musí mít platnou trenérskou kvalifikaci
minimálně trenér atletických přípravek.
(3) Vedoucí trenér atletické přípravky řídí činnost
smluvních trenérů atletické přípravky.
(4) Trenéři SpS přímo trenérsky vedou jim
svěřené sportovce zařazené do SpS a vedou
dokumentaci o jejich sportovní přípravě.
(5) Podrobná úprava náplně práce trenérů SpS je
vymezena v pracovní smlouvě či dohodě
o pracích konaných mimo pracovní poměr podle
zákoníku práce uzavřené mezi trenérem SpS
a atletickým klubem nebo v případě oddílu
tělovýchovnou jednotou či sportovním klubem,
u něhož je SpS zřízeno, podle čl. 13 písm. a).
Čl. 16
Atletické přípravky
(1) Atletická přípravka provozovaná atletickým
klubem nebo oddílem, u něhož je zřízeno SpS,
zabezpečuje přípravu nejmladšího žactva. Výběr
sportovců do atletické přípravky provádí vedoucí
trenér atletické přípravky.
(2) Činnost atletické přípravky je řízena
vedoucím trenérem atletické přípravky.
(3) Atletický klub nebo oddíl, u něhož je zřízeno
SpS, zveřejňuje jednou ročně informaci o činnosti
atletické přípravky způsobem a formou
stanovenými komisí mládeže ČAS.
(4) Hodnocení činnosti atletické přípravky je
součástí hodnocení SpS.

ČÁST ČTVRTÁ
Sportovní gymnázia
Čl. 17
(1) SG jsou dalším nedílným článkem péče
o talentovanou mládež v ČAS. Hlavním cílem SG
je koordinace sportovní přípravy se studiem.
(2) Zodpovědný
trenér
atletiky na
SG
vypracovává hodnocení činnosti SG za uplynulý
RTC podle požadavků ČAS a plán na další RTC.
(3) ČAS sleduje sportovní výkonnost žáků SG
v průběhu RTC.
(4) ČAS v rámci oponentního řízení (jednou
ročně v podzimním termínu) vyhodnocuje činnost
SG za uplynulý RTC, schvaluje a potvrzuje roční
tréninkové plány pro další RTC.
(5) SG, atletický klub nebo oddíl a ČAS uzavírají
dohodu o vzájemné spolupráci.
ČÁST PÁTÁ
Oponentury
Čl. 18
(1) Hodnocení
činnosti
článků
péče
o talentovanou mládež provádí ČAS jednou ročně
formou oponentur.
(2) Oponentura probíhá vždy samostatně pro
každý KAS/PAS.
(3) Oponenturu VSCM provádí pro celé území
ČR trenérská rada ČAS.
(4) Účastníky oponentur jsou:
a) vedoucí trenéři jednotlivých článků péče
o talentovanou mládež (VSCM, SCM, SpS, SG),
b) zástupci atletických klubů nebo oddílů,
u nichž působí vedoucí trenér SCM nebo
u kterých jsou zřízena SpS,
c) zástupce příslušného KAS/PAS,
d) zástupce komise mládeže ČAS,
e) zástupce trenérské rady ČAS,
f) zástupci SG.
(5) Obsahem oponentury je:
a) shrnutí činnosti jednotlivých článků péče
o talentovanou mládež za uplynulé období,
b) plnění hodnotících kritérií,
c) vyhodnocení spolupráce jednotlivých článků
péče o talentovanou mládež.

5

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna
2017.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 19
(1) Dnem účinnosti této směrnice se ruší předpis
ČAS č. 3/2015 - Směrnice ČAS o článcích péče
o talentovanou mládež ze dne 8. dubna 2015.

PaedDr. Libor Varhaník, v. r.
předseda ČAS
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