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 Český atletický svaz vyhlašuje výběrové řízení do systému sportovních center mládeže (dále jen 

SCM) – „Trenér SCM“ na období 1. 6. – 31. 12. 2019. Atletické oddíly a kluby (dále jen oddíly) se mohou 

přihlásit do výběrového řízení pilotního projektu rozšíření systému SCM na podporu mládežnických 

trenérů v oddílech: „Trenér SCM“. 

 Do systému se mohou přihlásit všechny atletické oddíly včetně Sportovních středisek, které 

splňují podmínky vyhlášené ČAS. Přijatým atletickým oddílům do systému SCM, se kterými bude 

podepsána „Smlouva o zajištění činnosti Sportovního centra mládeže“ (dále jen Smlouva) bude zaslána 

finanční úplata na odměny 1 až 4 trenérů SCM různých specializací zajišťujících přípravu mládeže. Návrh 

Smlouvy mezi ČAS a atletickým oddílem je Přílohou č. 1 tohoto výběrového řízení. 

 Platné prováděcí pokyny pro oddíly/kluby vybrané do systému SCM (činnost, řízení, pracovně 

právní vztahy,…) jsou uvedeny v prováděcím pokynu Talentovaná mládež 2017–2020, zde: 

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

 

Podmínky pro přijetí atletického oddílu do systému SCM na období 1. 6. – 31. 12. 2019: 

- Atletický oddíl je členem Českého atletického svazu. 

- Vyplněná elektronická přihláška a doručená přihláška poštou do 30. dubna 2019. 

- Atletický oddíl navrhne trenéry splňující vypsaná kritéria tohoto výběrového řízení. 

 

1. Přihláška: 

- Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky a doručit poštou do 30. dubna 2019. 

- Elektronicky se přihláška vyplňuje v Registru členů a oddílů ČAS: https://registr.atletika.cz/ 

- Tištěnou formu s podpisy a razítky zašlete poštou na sekretariát ČAS (Diskařská 2431/4, Praha 6, 

169 00) do 30. dubna 2019.  Rozhodující je datum uvedené na poštovním razítku při odeslání 

zásilky. 

- Vyplněním a podpisem přihlášky prohlašuje oddíl uváděné údaje v přihlášce za správné a pravdivé.  

- Do přihlášky je nutno uvést / vybrat specializaci trenéra, které se převážně věnuje, a to u trenérů 

všech tří kvalifikačních stupňů (1., 2. i 3. třída). 

- Uvedení nesprávných či nepravdivých údajů v přihlášce je důvodem k vyřazení oddílu z výběrového 

řízení. 

 

2. Průběh výběrového řízení a navazujících úkonů spojených se zahájením činnosti nově zařazeného 

atletického oddílu do systému SpS: 

 

- do 30. 4. 2019 vyplnění elektronického formuláře a doručení vytištěné přihlášky na ČAS 

- 23. 5. 2019 rozhodnutí Předsednictva ČAS o zařazení oddílu do systému SCM 

- 1. 6. 2019 zahájení činnosti SCM (počátek platnosti smlouvy mezi ČAS a oddílem) 
 



 

 

 

 

 

3. Hodnocení oddílů na základě kritérií pro výběr (navržení) trenérů SCM pro rok 2019 

 

Na základě „Výzvy TALENT 2019“ (Č.j.: MSMT-36587/2018-2) zveřejněné MŠMT je podmínkou pro 

využití dotace: „Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra a dalších smluvních 

trenérů je minimálně trenérská kvalifikace druhého nejvyššího stupně (2. třídy)“. 

 

Atletický oddíl navrhne max. 4 trenéry různých specializací splňující následující kritéria ČAS: 
Kritérium Specifikace   

Kvalifikace trenéra 1. třídy - nutno uvést / vybrat specializaci trenéra, které se 
převážně věnuje, a to u trenérů všech tří 
kvalifikačních stupňů (1., 2. i 3. třída) viz. povinná 
položka ve formuláři. 

Kvalifikace trenéra 2. třídy - skoky  
- vrhy a hody  
- sprinty a překážky (možnost navrhnout 1 trenéra, který se 

specializuje na sprinty a zároveň 1 trenéra, který se specializuje na 
překážky) 

- běhy 
- chůze 
- víceboje 
- žactvo 

Kvalifikace trenéra 3. třídy s podmínkou * 
 
V případě, že se v budoucnu nezmění 
podmínky pro využití dotace MŠMT a 
kvalifikační požadavky pro výkon smluvních 
trenérů ze strany MŠMT, nebude pro rok 
2020 umožněno atletickým oddílům/klubům 
navrhnout trenéry s kvalifikací trenéra 3. 
třídy.  

* Pouze trenér 3. třídy s minimální délkou praxe 
5 let a je přihlášen a splňuje podmínky pro přijetí 
na Školení trenérů 2. třídy v termínu 12. – 16. 8. 
2019 nebo 19. – 23. 8. 2019. V případě, že 
navržený trenér úspěšně neukončí studium 
trenéra 2. třídy a nezíská odpovídající kvalifikaci 
do konce roku 2019, bude povinen oddíl dle 
smlouvy vrátit částku, která mu byla poskytnuta, 
a to v plné výši. 

Navržený trenér má minimálně 5 aktivních 
atletů, tj. svěřenců, kategorie dorostu nebo 
juniorů v období 1. 1. 2018 až 30. 4. 2019 

Aktivní atlet = atlet absolvoval minimálně 6 
závodů v období 1. 1. 2018 až 30. 4. 2019. 

Účast minimálně jednoho svěřence 
kategorie dorostu nebo juniorů na MČR 
v období 1. 1. 2018 až 30. 4. 2019 

Atlet byl účastníkem MČR (žáků/dorostu/ 
juniorů) v roce 2018 nebo MČR (dorostu/ 
juniorů) v roce 2019. (nepočítá se DNS) 

 

Do přihlášky ve výběrovém řízení nemohou být navrhováni následující trenéři: 

a) Krajský vedoucí trenér SCM 

b) Sekční vedoucí trenér SCM 

c) Trenér s úvazkem v RSC 

 

d) Trenér s úvazkem na SG 

e) Vedoucí trenér SpS 

 



 

 

4. Finanční zabezpečení 

Přijatý atletický oddíl do systému SCM se bude podílet na minimální výši odměny pro Trenéra SCM. 

Podmínky finančního zabezpečení jsou specifikovány v návrhu smlouvy – Příloha č. 1.  
 

 

- Počet přijatých oddílů do projektu v roce 2019 je omezen výší dotace z MŠMT.  
 

5. Postup přidělování finančních prostředků (zpracovávání přihlášek)  

 

Finanční prostředky budou po uzavření výběrového řízení následně přidělovány podle 

následujícího postupu: 

 

- Každému oddílu (splňujícímu podmínky výběrového řízení) do systému SCM bude poskytnuta 

finanční úplata na 1 Trenéra SCM (splňujícího kritéria), kterého navrhne v přihlášce jako 1. v pořadí 

s označenou prioritu 1 („nejvyšší“). 

 

- Následně bude poskytnuta finanční úplata všem výše uvedeným oddílům na 2. Trenéra SCM 

s prioritou 2 až do vyčerpání dotace z MŠMT / všech trenérů splňujících kritéria výběrového řízení. 

 

- Následně bude poskytnuta finanční úplata všem výše uvedeným oddílům na 3. Trenéra SCM 

s prioritou 3 (splňujícího kritéria) až do vyčerpání dotace z MŠMT / všech trenérů splňujících 

kritéria výběrového řízení. 

 

- Následně bude poskytnuta finanční úplata všem výše uvedeným oddílům na 4. Trenéra SCM 

s prioritou 4 (splňujícího kritéria) až do vyčerpání dotace z MŠMT / všech trenérů splňujících 

kritéria výběrového řízení. 
 

 Pásma finanční podpory pro rok 2019: 

SCM 
Počet trenérů 

splňujících 
kritéria 

Celková 
finanční úplata 

ČAS 

Celková 
spoluúčast 

AO/AK  

1. pásmo 4 trenéři 210 000 Kč 70 000 Kč 

2. pásmo 3 trenéři 157 500 Kč 52 500 Kč 

3. pásmo 2 trenéři 105 000 Kč 35 000 Kč 

4. pásmo 1 trenér 52 500 Kč 17 500 Kč 

 

 

 Pro další rok bude vypsáno opětovně výběrové řízení pouze v případě, že Český atletický svaz 

získá dotaci od MŠMT v dostatečné výši pro zajištění činnosti Trenérů SCM v roce 2020. 

 

 



 

 

6. V případě jakýchkoliv dotazů k výběrovému řízení prosím kontaktuje: 

 

vedoucí oddělení mládeže 

Vít Rus 

Tel.: 233 014 411 

Mobil: 727 973 109 
E-mail: vrus@atletika.cz 

referent pro SCM a VSCM 

Tomáš Purman 

Mobil: 725 112 568 

E-mail: tpurman@atletika.cz 

referent pro SpS 

Petra Helešicová 

Tel.: 233 014 421 

Mobil: 702 062 499 

E-mail: sps@atletika.cz
 

 


