
 

 

Výběrové řízení Trenér SCM 
Úvod 
Český atletický svaz vyhlašuje výběrové řízení do systému sportovních center mládeže (dále jen „SCM“) programu 

„Trenér SCM“ na období 1. 1. – 31. 12. 2021 na podporu mládežnických trenérů v oddílech. 

Základní podmínky 
Do výběrového řízení se může přihlásit AO/AK, který je členem Českého atletického svazu a navrhne trenéry splňující 

vypsaná kritéria tohoto výběrového řízení.  

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 3 trenérů SCM 

zajišťujících přípravu mládeže. 

Platné prováděcí pokyny pro oddíly/kluby vybrané do systému SCM (činnost, řízení, pracovně právní vztahy, a další) 

jsou uvedeny na webu ČAS: https://www.atletika.cz/clenska-sekce/mladez/ 

Program Trenér SCM zajišťuje minimálně 80 míst ve dvou úrovních:  

- úroveň A: 40 míst 

o minimální roční odměna: 96 000,- Kč (roční spoluúčast ČAS ve výši 75 % a AO/AK ve výši 25 %). 

 

- úroveň B: 40 míst 

o minimální roční odměna: 60 000,- Kč (roční spoluúčast ČAS ve výši 75 % a AO/AK ve výši 25 %). 

Jeden AO/AK může získat maximálně jednoho trenéra úrovně A, a zároveň maximálně tři trenéry celkově. 

Podání přihlášky 
Přihláška se podává a vyplňuje elektronicky v Registru členů a oddílů ČAS: https://registr.atletika.cz/, a to 

nejpozději do 30. 1. 2021 (23:59). Tištěnou formu s podpisy a razítky doručí AO/AK poštou nebo osobně na 

sekretariát ČAS (Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6) nejpozději týden po ukončení elektronického formuláře. 

Elektronický formulář bude spuštěn nejpozději 25. 1. 2021. 

Vyplněním a podpisem (uložením přihlášky v registru ČAS) prohlašuje oddíl uváděné údaje v přihlášce za správné 

a pravdivé ke dni 30. 1. 2021.  

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

AO/AK může do výběrového řízení navrhnout maximálně 4 trenéry. U každého navrženého trenéra uvádí AO/AK:  

- atlety ročníků (1999–2005) a daného AO/AK, kteří se připravují s trenérem (tento trenér musí být uveden 

v kartě daného atleta v registru ČAS jako „Trenér 1“), 

- trenérskou kvalifikační třídu, 

- trenérskou specializaci. 

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/mladez/
https://registr.atletika.cz/¨


 

 

Kritéria pro výběr trenérů 
Kritéria pro úroveň A 
Do výběrového řízení pro úroveň A mohou být zařazeni trenéři, kteří splňují minimálně následující kritéria: 

- minimálně 2. trenérská třída, 

- trenér má minimálně 5 aktivních atletů ročníků 2001–2005 (kategorie junioři, dorostenci a poslední rok 

starší žáci z roku 2020), kteří v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 absolvovali minimálně 6 závodů 

evidovaných ČAS, 

- mají minimálně 2 aktivní atlety ročníků 2001–2005, který se účastnil MČR (žactva, dorostu, juniorů) v letech 

2019 nebo 2020 (bez započtení výsledků „DNS“), 

- má minimálně 1 atleta zařazeného v SCM nebo VSCM pro rok 2021; anebo v posledních čtyřech letech 

pravidelně spolupracoval v rámci sekce SCM (viz doplňková kritéria), 

- neodmítli zařazení atletů do SCM, pokud byli navrženi. 

Doplňková kritéria jsou následující: 

- doporučení vedoucího trenéra SCM (podle krajské příslušnosti) a doporučení reprezentačního trenéra 

mládeže (pode sekční příslušnosti), kteří hodnotí zejména: 

o spolupráci trenéra s SCM (zařazování atletů, aktivita na krajské úrovni, spolupráce v rámci sekce), 

o doporučení na základě oponentur z roku 2020 (byl-li navržený trenér v systému Trenér SCM v roce 

2020), 

- doporučení KAS. 

 

Kritéria pro úroveň B 
Do výběrového řízení pro úroveň B mohou být zařazeni trenéři, kteří splňují minimálně následující kritéria: 

- minimálně 2. trenérská třída, 

- trenér má minimálně 3 aktivní atlety ročníků 2001–2005 (kategorie junioři, dorostenci a poslední rok starší 

žáci z roku 2020), kteří v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 absolvovali minimálně 6 závodů evidovaných 

ČAS, 

- mají minimálně 1 aktivního atleta ročníků 2001–2005, který se účastnil MČR (žactva, dorostu, juniorů) 

v letech 2019 nebo 2020 (bez započtení výsledků „DNS“), 

- neodmítli zařazení atletů do SCM, pokud byli navrženi. 

Doplňková kritéria jsou následující: 
- doporučení vedoucího trenéra SCM (podle krajské příslušnosti) a doporučení reprezentačního trenéra 

mládeže (pode sekční příslušnosti), kteří hodnotí zejména: 

o spolupráci trenéra s SCM (zařazování atletů, aktivita na krajské úrovni, spolupráce v rámci sekce), 

o doporučení na základě oponentur z roku 2020 (byl-li navržený trenér v systému Trenér SCM v roce 

2020), 

- doporučení KAS. 

V případě záporného stanoviska vyplývajícího z doplňkových kritérií zváží oddělení mládeže 

ponechání/vyřazení/posunutí v pořadí navrženého trenéra z výběrového řízení, a to po konzultaci s AO/AK, daným 

trenérem, a příslušným KAS/vedoucím trenérem SCM/reprezentačním trenérem mládeže.  



 

 

Omezení pro trenéry z dalších programů 
Do přihlášky ve výběrovém řízení nemohou být navrhováni následující trenéři:  

- Vedoucí trenér SCM  

- Reprezentační trenér mládeže  

- Trenér s úvazkem v RSC  

- Trenér s úvazkem na SG  

- Vedoucí trenér SpS 

- Trenér atletické akademie 

Určení pořadí výběrového řízení 
Pořadí ve výběrovém řízení bude určeno podle následujících priorit: 

1. minimálně 1 aktivní atlet (2002–2005) zařazený v SCM pro rok 2021, 

2. celkový počet aktivních atletů (2002–2005) zařazených v SCM, 

3. celkový počet aktivních atletů s účastí na MČR, 

4. minimálně 1 aktivní atlet (1999–2001) zařazený ve VSCM pro rok 2021, 

5. celkový počet aktivních atletů (1999–2005). 

Průběh výběrového řízení a zahájení činnosti pracoviště SCM 
 

- Do 30. 1. 2021 vyplnění elektronického formuláře, 

- doručení vytištěné přihlášky na ČAS, 

- zveřejnění přihlášek, 

- do 4. 2. 2021 předložení přihlášených k vyjádření KAS a VT SCM, 

- do 5. 2. 2021 předložení výsledků výběrového řízení Komisi mládeže ČAS, 

- 23. 2. 2021 rozhodnutí Předsednictva ČAS o zařazení oddílů do systému SCM, 

- do 28. 2. 2021 podepsání smlouvy mezi AO/AK a ČAS. 

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

Rozpočet ČAS alokovaný na program Trenér SCM je ve výši: 4 700 000,- Kč. 

Postup přidělování finančních prostředků   
Finanční prostředky budou po uzavření výběrového řízení následně přidělovány podle následujícího postupu:  

- podle redukovaného pořadí přihlášených trenérů dle výše uvedených kritérií do úrovně A (maximální počet 

jednoho trenéra úrovně A na jeden AO/AK), 

- podle následujícího pořadí přihlášených trenérů do úrovně B, 

- obsazení trenérských pozic podle pořadí do vyčerpání pozic, anebo trenérů splňujících kritéria výběrového 

řízení, 

- oddělení mládeže může navrhnout snížení nebo navýšení míst v úrovních A/B podle výsledků výběrového 

řízení a v souladu s rozpočtem do jeho vyčerpání. 

 



 

 

Varianty finanční podpory pro rok 2021: 

Roční rozpočet dle pásem 

Varianta Trenér úrovně A Trenér úrovně B Celkem ročně ČAS spoluúčast AO/AK spoluúčast 

I. 
1x 2x    

96 000,00 Kč 120 000,00 Kč 216 000,00 Kč 162 000,00 Kč 54 000,00 Kč 

II. 
 3x    

 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 135 000,00 Kč 45 000,00 Kč 

III. 
1x 1x    

96 000,00 Kč 60 000,00 Kč 156 000,00 Kč 117 000,00 Kč 39 000,00 Kč 

IV. 
 2x    

 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 90 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

V. 
1x     

96 000,00 Kč  96 000,00 Kč 72 000,00 Kč 24 000,00 Kč 

VI. 
 1x    

 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 45 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů k výběrovému řízení prosím kontaktuje:  

vedoucí oddělení mládeže 

Jan Koutník 

Mobil: +420 721 435 229 

Email: jkoutnik@atletika.cz  
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