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Projekt ČLS 
 

Program IV – Sportovní střediska (SpS) 
období 2010 – 2012 

 
 

I.  
Všeobecná ustanovení 

1. Cílem projektu je podpora: 
a) stávajícího systému sportovních tříd (dále jen „ST“), prostřednictvím 

vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy 
sportovních talentů. Podpora se týká sportovní přípravy žáků na 
základních školách v gesci příslušného sportovního svazu a ve spolupráci 
se sportovním klubem a základní školou, 

b) SpS, která se orientují na sportovní přípravu dětí, zpravidla ve věkové 
kategorii 6 až 15 let, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních 
talentů. 

2. Talentovaná mládež zařazená do SpS se účastní svazových soutěží podle 
věkových kategorií, v nichž startují za příslušné sportovní kluby. 

 
 

II.  
Základní podmínky 

1. SpS zřizuje sportovní svaz s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o 
sportovně talentovanou mládež. MŠMT podporuje tuto činnost finančním 
příspěvkem. 

2. Počet SpS u jednotlivých sportovních odvětví je stanoven podle 
kvalifikovaných kritérií a jejich dislokaci určuje sportovní svaz.  

 
 

III. 
Organizační podmínky 

1. Sportovní svaz 
b) odpovídá za správnou volbu vhodného místa pro činnost SpS  
c) odpovídá za využití státní dotace  
d) provádí kontrolu sportovní přípravy  

2. Sportovní klub/oddíl 
a) provádí nábor a výběr talentované mládeže do SpS 
a) zabezpečuje specializovanou sportovní přípravu mládeže v SpS 

kvalifikovanými trenéry (trenérská kvalifikace minimálně II. třídy) 
b) dbá o řádné vedení tréninkové dokumentace odpovědnými trenéry 
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IV. 
Zařazení do SpS 

 

1. Do SpS jsou zařazeni kluby/oddíly, které zašlou přihlášku do Projektu ČLS – 
SpS. Přihláška obsahuje jmenný seznam zařazených lukostřelců ve věku 6 – 
15 let, jmenný seznam trenérů (min. kvalifikace trenér II. třídy), stručný 
popis prostor a zázemí, kde se bude sportovní příprava provádět. 

2. Přihláška se podává do 15.11. na sekretariát svazu daného kalendářního roku 
na následující kalendářní rok. Počet přihlášených lukostřelců platí po celý 
následující kalendářní rok a z tohoto počtu se bude vycházet pro stanovení 
dotace.  

3. Předsednictvo ČLS následně rozhodne na základě přihlášky o zařazení do SpS. 
4. Do SpS může být zařazen trenér, který není evidován v Projektu ČOV 3.3.4. – 

trenéři mládeže.  
 

V. 
Ekonomické podmínky 

1. ČLS stanoví výši dotace pro zajištění specializované sportovní přípravy. 
Dotace z MŠMT bude rozdělena dle celkového počtu zařazených lukostřelců do 
všech schválených SpS. 

2. ČLS poskytuje na základě smlouvy dotaci sportovnímu klubu/oddílu na 
činnost SpS, včetně mzdových výdajů. 

3. ČLS uzavírá platné pracovní smlouvy, resp. dohody o provedení práce nebo 
dohody o pracovní činnosti s odpovědnými trenéry sportovní přípravy u 
jednotlivých SpS. Sportovní klub/oddíl poskytuje zdarma sportovní zařízení 
pro tuto sportovní činnost. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. ČLS rozhoduje o konečné výši rozdělení dotací pro jednotlivé SpS.  

2. Realizace, včetně hospodaření, vyúčtování a kontroly státních finančních 
prostředků se řídí platným „Rozhodnutím“ pro hospodaření s neinvestičními 
dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestátních neziskových organizacích 
v oblasti sportu pro příslušný rok. Vzor „Rozhodnutí“ je zveřejňován na 
adrese: www.msmt.cz. 

3. Tyto zásady Projektu ČLS – SpS nabývají účinnosti dnem 18. listopadu 2010. 
 
 
 

 
 
Schváleno P-ČLS dne :  17.9.2010 
 
 
        Ing. Zdeněk Horáček v.r. 
              předseda ČLS 

 


