
Hodnotící kritéria pro přijetí do systému SpS a podmínky 

k zabezpečení činnosti pro zájemce o přihlášení do systému 

Sportovních středisek atletiky pro období 2019 – 2020 

 

1. Atletický oddíl/klub (dále AO/AK) je členem Českého atletického svazu. 

 

2. Kritéria hodnocení AO/AK pro přijetí do SpS: 
 

Členská základna 50 % 

- počet aktivních atletů žactva * 

- účast družstev mladšího a staršího žactva v soutěžích KPD (MPD, OPD) 

- počet trenérů zajišťujících přípravu u kategorie žactva 

- počet členů atletické přípravky 

 

Výkonnost 30 % 

- účast staršího žactva na MČR  

- účast staršího žactva na MČR v přespolním běhu do 25. místa v celkovém pořadí 

- účast staršího žactva na MČR v chůzi do 6. místa v celkovém pořadí 

- účast mladšího a staršího žactva na MČR ve vícebojích 

- účast na Mistrovství Čech, Mistrovství Moravy a Slezska a MČR družstev 

- předávání do vyšších článků ČPTM (SG a SCM) v roce 2017 a 2018 

 

Pořadatelská činnost 20 %  

- soutěže evidované v oficiální termínové listině ČAS včetně školních (nemistrovských)  

 

 

 

*  Aktivní atleti žactva – definováno pouze pro výběrové řízení do SpS: 

 

Atleti kategorie mladšího žactva, kteří splní 1 víceboj (čtyřboj nebo pětiboj) a minimálně 3 

závody (se startem alespoň v 1 individuální disciplíně a dále podle potřeby ve štafetě) 

evidované v systému ČAS (atletická kancelář – databáze ČAS). 

 

Atleti kategorie staršího žactva, kteří splní minimálně 6 závodů (se startem alespoň v 1 

individuální disciplíně a dále podle potřeby ve štafetě) evidované v systému ČAS (atletická 

kancelář – databáze ČAS). 

 

  



3. Zřízení SpS: 
SpS jsou zřízena u jednoho konkrétního AO/AK, který personálně zabezpečí sportovní přípravu 

atletů SpS kvalifikovanými trenéry podle požadavků ČAS a má vhodné sportovní prostory a 

zázemí pro sportovní trénink.  

 

Žádost o zřízení nového SpS podává příslušný AO/AK dle požadavků ČAS (prostřednictvím 

elektronického formuláře na WEBu ČAS www.atletika.cz, a jeho tištené verze s podpisy a 

razítky předsedy, klubu a vyjádření příslušného KAS /PAS. 

 

4. Činnost SpS: 
Činnost SpS se řídí platnými prováděcími pokyny Talentovaná mládež 2017-2020 a uzavřenou 

smlouvu mezi AO/AK a ČAS.  

 

Prováděcí pokyny naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-

2017-2020/  

 

5. Personální zabezpečení a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce trenérů SpS:  

• Vedoucí trenér SpS  
- kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra je trenérská kvalifikace 
1. třídy nebo kvalifikace 2. třídy s 5letou praxí.  
 

• Smluvní trenéři SpS  
- trenér atletiky s platnou trenérskou kvalifikací 2. třídy.  
Smluvním trenérům SpS s nižšími kvalifikačními stupni se doporučuje získat v co 
nejkratším čase vyšší kvalifikace, tj. trenér 2. třídy - specializace žactvo. 
  

• Vedoucí trenér AP 
- trenérem atletiky s platnou kvalifikací min. trenér žactva. 
 

• Smluvní trenéři AP 
- trenér atletiky s platnou kvalifikací min. trenér atletických přípravek. 

 

6. Finanční náklady: 
Příspěvek ČAS tvoří 70 % celkových mzdových nákladů trenérů a nákladů na výcvikové tábory.  

Tuto částku (dle zařazení do finančního pásma) je AO/AK povinen navýšit o minimálně 30 % 

z vlastních zdrojů - spoluúčast. Takto sdružené finanční prostředky ze strany ČAS a AO/AK jsou 

určeny výhradně na mzdové náklady VT SpS, smluvní trenéry a výcvikové tábory. Součet 

finančních prostředků vynaložených na zabezpečení VT použitých z příspěvku nesmí 

přesáhnout 1/30 z celkového poskytnutého příspěvku na ostatní smluvní trenéry. 

  

http://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-2017-2020/
http://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-2017-2020/


Pracovní úvazek vedoucího trenéra SpS: 

 

1. pásmo – 1.0 úvazku  

2. pásmo – 0.66 úvazku 

3. pásmo – 0.33 úvazku 

Přijatý AO/AK do systému SpS uzavře s vedoucím trenérem pracovní smlouvu. Není možné 

uzavřít s trenérem DPP, DPČ nebo působení vedoucího trenéra jako OSVČ – faktura. Ostatní 

smluvní trenéři mohou mít uzavřenou pracovní smlouvu, DPP, DPČ, nebo působit při oddíle 

jako OSVČ – faktura. 

 

Finanční příspěvek a spoluúčast: 

1. pásmo – zařazení AO/AK dle hodnotících kritérií - příspěvek 506 520 Kč  

2. pásmo – zařazení AO/AK dle hodnotících kritérií - příspěvek 334 296 Kč 

3. pásmo – zařazení AO/AK dle hodnotících kritérií - příspěvek 167 148 Kč 

 

1. pásmo: 

VT SpS Ostatní trenéři  
a výcvikové tábory 

Celkem 

Příspěvek ČAS 
(2/3) 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

Příspěvek ČAS 
(1/3) 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

Příspěvek ČAS 
70 % 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

337 680 Kč 144 720 Kč 168 840 Kč 72 360 Kč 506 520 Kč 217 080 Kč 

 

2. pásmo: 

VT SpS Ostatní trenéři  
a výcvikové tábory 

Celkem 

Příspěvek ČAS 
(2/3) 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

Příspěvek ČAS 
(1/3) 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

Příspěvek ČAS 
70 % 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

222 869 Kč 95 515 Kč 111 427 Kč 47 754 Kč 334 296 Kč 143 269 Kč 

 

3. pásmo: 

VT SpS Ostatní trenéři  
a výcvikové tábory 

Celkem 

Příspěvek ČAS 
(2/3) 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

Příspěvek ČAS 
(1/3) 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

Příspěvek ČAS 
70 % 

Spoluúčast 
AO/AK min 30 % 

111 434 Kč 47 757 Kč 55 714 Kč 23 877 Kč 167 148 Kč 71 634 Kč 

 

 

         

Dne 14. 9. 2018 v Praze 

oddělení mládeže ČAS 

 

 

 

 


