Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

13. Žádost o přeřazení sportovních odvětví zápas, vzpírání, rugby
(muži) z II. skupiny do I. skupiny a žádost o zařazení sportovního
odvětví rugby (ženy) do I. skupiny dle „Metodiky na podporu
vrcholového sportu ve městě Brně“
Anotace
Vedoucí Odboru sportu MMB na minulém zasedání KTVS RMB konaném dne 28. 4. 2022, požádal členy
KTVS RMB o součinnost a sdělení, zda mají členové komise nějaké požadavky související s přesunem
sportovních odvětví v rámci jednotlivých skupin uvedených ve schválené „Metodice na podporu
vrcholového sportu ve městě Brně nebo mají požadavky na zařazení dalších sportovních odvětví. Odbor
sportu MMB obdržel dne 5. 5. 2022 prostřednictvím předsedy spolku žádost TAK Hellas Brno z.s. o
přeřazení sportovních odvětví zápas a vzpírání z II. skupiny do I. skupiny individuálních sportů. Dále
Odbor sportu MMB obdržel dne 28. 3. 2022 a upřesnění dne 11. 5. 2022 prostřednictvím předsedy
spolku žádost Rugby Club Dragon Brno, z.s. o přeřazení sportovního odvětví rugby (muži) z II. skupiny
do I. skupiny kolektivních sportů a zařazení rugby (ženy) do I. skupiny kolektivních sportů.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí

Žádost spolku Rugby Club Dragon Brno, z.s. (vč. podkladových materiálů) o
přeřazení sportovního odvětví rugby (muži) z II. skupiny do I. skupiny
kolektivních sportů a zařazení sportovního odvětví rugby (ženy) do I. skupiny
kolektivních sportů v rámci „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve
městě Brně“
Žádost spolku TAK Hellas Brno z.s. o přeřazení sportovních odvětví zápas a
vzpírání z II. skupiny do I. skupiny individuálních sportů v rámci „Metodiky na
podporu vrcholového sportu ve městě Brně“

2. schvaluje

přeřazení sportovního odvětví zápas do I. skupiny individuálních sportů v rámci
„Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ v tabulce: „Rozdělení
sportů ve městě Brně do skupin I. a II.“

3. schvaluje

přeřazení sportovního odvětví vzpírání do I. skupiny individuálních sportů v rámci
„Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ v tabulce: „Rozdělení
sportů ve městě Brně do skupin I. a II.“

4. schvaluje

přeřazení sportovního odvětví rugby (muži) do I. skupiny kolektivních sportů v
rámci „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ v tabulce:
„Rozdělení sportů ve městě Brně do skupin I. a II.“

5. schvaluje

rozšíření sportovních odvětví uvedených v „Metodice na podporu vrcholového sportu
ve městě Brně“ v tabulce: „Rozdělení sportů ve městě Brně do skupin I. a II.“ o
sportovní odvětví rugby (ženy) do I. skupiny kolektivních sportů.
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Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
13.6.2022 v 14:39
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 14:16
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Důvodová zpráva
Vedoucí Odboru sportu MMB na minulém zasedání KTVS RMB konaném dne 28. 4. 2022,
požádal členy KTVS RMB o součinnost a sdělení, zda mají členové komise nějaké požadavky
související s přesunem sportovních odvětví v rámci jednotlivých skupin uvedených ve
schválené „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně nebo mají požadavky
na zařazení dalších sportovních odvětví.
Odbor sportu MMB obdržel dne 5. 5. 2022 prostřednictvím předsedy spolku žádost TAK Hellas
Brno z.s. o přeřazení sportovních odvětví zápas a vzpírání z II. skupiny do I. skupiny
individuálních sportů. Celková členská základna je tvořena 214 členy z toho 74 do 18 let.
Sportovci klubu jsou dlouhodobě úspěšní na soutěžích v ČR a také v zahraničí. Klub letos
oslaví již 125 výročí vzniku, jedná se o jeden z nejstarší sportovní klub v ČR.
Oddíl zápasu dlouhodobě pracuje s mládeží patří k největším a nejúspěšnějším zápasnickým
klubům v ČR. Každoročně získávají závodníci klubu tituly MČR a nejlepší členové se účastní
vrcholných evropských a světových soutěží. Účastní se také soutěže družstev, družstvo mužů
úspěšně startuje v I. lize volného stylu, v roce 2021 se umístilo v celkovém pořadí na 2. místě.
5 sportovců z klubu je zařazeno do reprezentace ČR, mezi nejúspěšnější patří
(účast OH 2016, ME 2019-2. místo, ME 2020–3.místo).
Oddíl vzpírání patří také mezi nejúspěšnější klubům v ČR. Muži startují v I. lize, kde jim patří
4. místo, družstvo žen úspěšně startuje v I. lize již několik let v soutěž jsou na 1. místě.
Závodnice
dlouhodobě patří mezi reprezentantky ČR a účastní se také
evropských a světových soutěží. Členky klubu získaly na ME U23 7. a 9. místo.
Dále Odbor sportu MMB obdržel dne 28. 3. 2022 a upřesnění dne 11. 5. 2022 prostřednictvím
předsedy spolku žádost Rugby Club Dragon Brno, z.s. o přeřazení sportovního odvětví rugby
(muži) z II. skupiny do I. skupiny kolektivních sportů a zařazení rugby (ženy) do I. skupiny
kolektivních sportů. Členská základna je tvořena 208 členy z toho 129 do 18 let.
Družstvo mužů Rugby Clubu Dragon Brno, z.s. hrají dlouhodobě nejvyšší soutěž v rugby
tj. extraligu, v minulé sezóně se umístili na 6. místě. 2-3 členové klubu jsou stabilně
v reprezentaci ČR. Ženy se prozatím účastní druhé ligy, některé hráčky přestoupily za lepšími
podmínkami do jiných klubů. V klubu je zřízeno Českou ragbyovou unií Sportovní centrum
mládeže.
Bližší informace jsou uvedeny v přiložených žádostech, které jsou součástí předkládaného
materiálu.
Systém podpory vrcholového sportu ve městě Brně je nastolen od roku 2003 na základě
postupně aktualizovaných a Zastupitelstvem města Brna schvalovaných dokumentů.
V současné době je platná „Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“, která
byla schválená Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/19 konaného dne 8. 9. 2020
a ve znění dle úprav, schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/28 konaného
dne 22. 6. 2021 a na zasedání č. Z8/31 konaného dne 7. 9. 2021.
Odbor sportu MMB vypisuje na základě jednotlivých položek schválených v rozpočtu města
Brna na daný rok dotační programy - výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu
města Brna v jednotlivých programech, včetně oblasti vrcholového sportu. V případě schválení
přeřazení a rozšíření sportovních odvětví vyhlásí Odbor sportu MMB v souladu s výsledkem
projednání v orgánech města Brna dotační program v oblasti vrcholového sportu na
následující rok.
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Pro informaci uvádíme:
Ve schválené Koncepci sportu města Brna na léta 2018-2030 ve Strategické části do roku
2030 na str. 77 jsou uvedena prioritní sportovní odvětví:
✓ v oblasti kolektivních sportů−fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, florbal
a baseball
✓ v oblasti individuálních sportů – atletika, plavecké sporty, cyklistika, triatlon, moderní
a sportovní gymnastika, krasobruslení, sportovní střelba, beachvolejbal, veslování,
jachting, kanoistika a orientační sporty.
Odbor sportu MMB souhlasí s navrhovaným přeřazením sportovních odvětví zápas, vzpírání
a rugby (muži) do 1. skupiny v rámci „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“,
vzhledem k dlouhodobé reprezentaci města Brna v daných sportovních odvětví a jedná se
o olympijská sportovní odvětví Dále souhlasí se zařazením sportovního odvětví rugby (ženy).
V případě schválení materiálu, by se změna aktuálně týkala TAK Hellas Brno z.s. a Rugby
Club Dragon Brno, z.s.
Uvádíme stávající sportovní odvětví zařazená do podpory vrcholového sportu dle platné
„Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“.
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Kritéria pro rozdělení sportů do jednotlivých skupin
I.

skupina: zejména sporty uvedené jako prioritní ve schválené Koncepci sportu města
Brna na léta 2018 - 2030

II.

skupina: sporty s pravidelnou účastí na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, ostatní
sporty začleněné do mezinárodních evropských a světových federací

Tabulka: Rozdělení sportů ve městě Brně do skupin I. a II.
A) Kolektivní sporty
B) Individuální sporty
I. skupina Fotbal – ženy, muži
Atletika
Basketbal - ženy, muži
Plavecké sporty
Volejbal - ženy, muži
Cyklistika (silniční, dráhová, BMX, MTB)
(šestkový)
sálová: kolová, krasojízda, cyklokros)
Lední hokej - muži
Triatlon
Baseball - muži
Gymnastika (moderní, sportovní)
Házená - ženy, muži
Krasobruslení
Florbal - ženy, muži
(jednotlivci a synchronizované bruslení)
Sportovní střelba
Futsal - muži
Beach volejbal
Veslování
Jachting
Kanoistika
Orientační sporty
Sportovní lezení
Judo
Squash
II. skupina Malá kopaná - muži
Badminton
Rugby - muži
Tenis
Softball - ženy
Stolní tenis
Curling - ženy, muži
Box
Vodní pólo - ženy, muži
Zápas
Americký fotbal – ženy, muži
Jezdectví
Kuželky
Karate
Aerobik (sportovní)
Auto moto sporty
Taekwon-do
Rychlobruslení
Vzpírání
Biatlon
Golf
Taneční sport (disciplíny organizované
Českým svazem tanečního sportu)
Šerm (sportovní)
Šachy
Sportovní odvětví, která nejsou jmenovitě uvedena v platné „Metodice na podporu vrcholového
sportu ve městě Brně“ v Tabulce: Rozdělení sportů ve městě Brně do skupin I. a II. jsou
podporována v případě, že jsou splněny podmínky pro poskytnutí dotací z rozpočtu města
Brna dle platných „Dotačních pravidel“ v jiných dotačních programech pro oblast tělovýchovy
a sportu.
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Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 7. 6. 2022.
Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila materiál schválit jako celek.
KTVS doporučuje Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna
vzít na vědomí
• Žádost spolku Rugby Club Dragon Brno, z.s. (vč. podkladových materiálů) o přeřazení
sportovního odvětví rugby (muži) z II. skupiny do I. skupiny kolektivních sportů a zařazení
sportovního odvětví rugby (ženy) do I. skupiny kolektivních sportů v rámci „Metodiky na
podporu vrcholového sportu ve městě Brně“
• Žádost spolku TAK Hellas Brno z.s. o přeřazení sportovních odvětví zápas a vzpírání z II.
skupiny do I. skupiny individuálních sportů v rámci „Metodiky na podporu vrcholového
sportu ve městě Brně“
Varianta A) schválit
• přeřazení sportovního odvětví zápas do I. skupiny individuálních sportů v rámci „Metodiky
na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ v tabulce: „Rozdělení sportů ve městě Brně
do skupin I. a II.“
Varianta A) schválit
• přeřazení sportovního odvětví vzpírání do I. skupiny individuálních sportů v rámci
„Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ v tabulce: „Rozdělení sportů ve
městě Brně do skupin I. a II.“
Varianta A) schválit
• přeřazení sportovního odvětví rugby (muži) do I. skupiny kolektivních sportů v rámci
„Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ v tabulce: „Rozdělení sportů ve
městě Brně do skupin I. a II.“

Ing. Antonín
Crha

Mgr. Luděk
Kocman

Mgr. Pavel
Sázavský,
MBA

Mgr. René
Novotný

pan
Jakub
Koudelka

JUDr. Michal
Chládek, MBA

Ing. Marek
Fišer

pan
Richard Foltýn

Pan David
Lenger

pan
Karel Cholek

Mgr. Bc.
Marek Viskot

Varianta A) schválit
rozšíření sportovních odvětví uvedených v „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě
Brně“ v tabulce: „Rozdělení sportů ve městě Brně do skupin I. a II.“ o sportovní odvětví rugby
(ženy) do I. skupiny kolektivních sportů.

pro

omluv

omluv

pro

pro

pro

omluv

pro

omluv

pro

pro

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022
a doporučila ZMB ke schválení. Bylo hlasováno o variantě A) schválit.

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

nepřítomen

Róbert
Čuma

nepřítomen

JUDr.
Kerndl

JUDr.
Oliva

pro

Bc.
Koláčný

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 6 členy.

pro

pro

pro

---

pro

---

pro
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Dragon Brno z.s

Cacovicka 9, 614 00, Brno
czech republic
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MMB
Odbor sportu

MAGISTRAT MESTA BRNA
Odbor sportu

Dominik6nskd nim. 196/1,
602 00 Brno
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V Brn6 28.3.2022

V6c iddost o pieiazeni extraligov6ho klubu RC Dragon Brno z dotaini skupiny

ll.

do skupiny l.

Dovolujeme si zaiSdat o pieiazeniz dotadniskupiny ll. do dotadniskupiny l. pro ud6lenidotace
Mdme pro toto ndsledujicid0vody

1.

Rugby se stalo olympiiskvm sportem a md podporu jak ze strany NSA, tak ze strany JMK a CSRU, kdy
nilS klub ziskal statut sportovniho centra mldde:e.

2-

3.

4.

5.
6.
7.

Jen NSA ud6lila dotaci 16 mil czk iensk6mu reprezentadnimu

timu

na tento rok.

Reprezentace eesk6 republiky ien i mui& v rugbyT dosdhla historicklch tisp6ch0

a

je viddt Wraznd

podpora ostatnich stiitnich subjektt tomuto olympijsk6mu sportu.
Jako extraligou/' tr/'m zaiazenri do skupiny ll. se musime umistit do 3 mista abychom m6li ndrok na
dotaci pro vrcholovt sport. Domniviime se, ie je to diskriminaini, protoie tak6 nastupujeme proti
tim0m Sparta Praha, Slavia Praha, kter6 maji podporu od NSA, Stfedoaeskdho kraje, ale i vliznamnou
podporu hlavniho mdsta. Podpora hlavniho m6sta Prahy na rugby dini4,5 milczk. Diky tomu za nA
mohou nastupovat i hr.ifi, kteii hriili na MS v rugby.
Dosdhnout proti takovimto t'l'mim v,y'raznri tsp6ch a umistit se do 3 tiho mista je t6mdf nemoin6 tak
jako v jinrich sportech. I kdyi je rugby relativn6 mah/ sport jeho obliba stoupri, a i v CR mdme vice
sout6inich irovni. Ndi klub se driidlouhou dobu stabilnd v extralize.
Diky ptsobeniv Extralize navit6vuji m6sto Brno dalSi tlimy z Evropy ( Videri, Budapest, reprezentace
Slovinska, reprezentace Slovenska, atd)
UdrZeni vrcholov6ho sportu je i dileiit6 pro na3e odchovance, kteii nebudou odchilzet do jin\/ch klubi
(Praha), kde majf podporu vrcholov6mu sportu dle ligy bez dodatedn'ich podminek na umistdni.

Domnivdme se, ie v!'ie jmenovan6 argumenty jsou logick6 a d0vodn6 k pieiazeni klubu
skupiny l. u dotaci pro vrcholovrl' sport:

RC Dragon Brno

do

Jako dtkazy uvildfme linky na weby kter6 powrzujiv'l'5e uvedenou argumentaci.

1) UspEch iesk6ho muisk6ho ndrodniho t'fmu v l6t6 2021 - postup do vy55i soutdie - oficiSlni web Rugby
Europe

soubor: RE-men-7s.jpg
https://www.rugbveurope.eu/men-s-7s-trophv-2021
2) Uspdch tesk6ho iensk6ho ndrodniho t'/mu v l6td 2021 - postup do vyi5i sout6ie - oficiSlni web Rugby
Reg,Number: L8824765

i.ri: 23100514/0600
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RC
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Cacovicka 9, 614 00, Brno

a

xl'c

Dragon Brno z.s

mobile:

Czech republic

a

Europe

soubor: RE-women 7s.jpg

httos://www. ruebve uro o e.eu/women-s-7s-troohv
3) Seznam v5ech olympijskfch sportri z ofici6lniho webu (EN)

soubor: Olympics_sport.jpg

https://olvmoics.com/en/sports/
https://olvmpics.com/en/sports/rugbv-sevens/
4) Seznam viech olympijsk/ch sport0 z ofici:ilniho webu (CZ)
soubor: Rugby_olympics_sports.cz.jpg

httos://www.olvmo iiskvtvm.czlsDo rtl35
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Diile piipojujeme rozhodnutivlikonn6ho vfboru CSRU o piid6leni statutu centra mlddeZe naiemu klubu prilvd
pro vfchovu budoucich olympijsklich reprezentantt s moinou riaasti na OH. V soudasn6 chvilije tam kolem 46
naddjn'ich hraidrj. Souiasnd piipojujeme koncepci sportovnich center zpracovanou CSRU a piijatou W dne
23.9.2027

Reg.Number: 18824765

E.

rl: 23100sr4/0600
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Dragon Brno z.s

Cacovicka 9, 614 00, Brno

mobile:

Czech republic

0
$? crsxf

ucav

Proierl stpon ovnt pfl provl

lokntofon( ml6d.re

3.6. Za organizzci a vedeni regionilnich centerjsou v sezond 202112022 zodpovddnd kluby,
kten-im byl udElen status klubov6ho sportowiho centra ml6deZe: RC Tatra Smichov,
RC
Rugby Spirit Brno

MBmo,

Diile co se trl'kd sledovdnizdpas0 vefejnosti a m6me za povinnost ka;d6 domdci utkdnivysilat on line. zde

mdme pies 2 tisice sledujicich. Viz naie registrace

z

facebooku.

RC Dragon Brno
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RUGBY CLUB DRAGON BRNO'2.s.

a

D

I a

Spolek vedenli ve vefejn6m rejstflku KS v Brne, spisova znadka L 983
rvrEo

rA or\tIA

Odbor sportu
MMB od bor sportu

Dosro:

tl-05-

e.l.

: . L/

Dominik;i nsk6 ni5m. 3,
601

67 Brno

trr tr,ra

2022

/{.'f..2'/./..L4./.;(

Brno 1-1-.5.2022
V6c: Pieiazeni sportovniho odv6tvi rugby ze skupiny ll do skupiny

I

Na zilklad6 materidlu, kte16 jsme zaslali odboru sportu MMB, idddme o pfefazeni sportovniho odvEtvi

1gg!y ze skupiny ll do skupiny

l.

Muii naieho klubu hraji dlouhodobE Extraligu, kterou dokdzali v minulosti i 3 krdt vyhrdt. V klubu mime
stabiln6 2-3 reprezenta nty.

protoie nejlepii hr:ldky reprezentantky z klubu odeily do lepiich klubri ( Praha,
jim
Vyikov) kde
byli schopni piipravit lepii podminky. Viz Koncepce rozvoje konkurenceschopnosti stdtni
reprezentace ien ragby 7 pro obdobi 2022-2028.
Zeny se ritastnidruh6 ligy,

Drivody pro naii iSdost jsou ndsledujici
Ragby je olympijskri sport

ze strany NSA je masivni podpora hriidt pro nadch;izejici olympijsk'i cyklus, s podminkou zvtiien6 podpory
i ze strany

klubfi. V koncepci rozvoje

se

mluvio poskytnuti p6ae mas6ra

a fyzioterapeuta a kondidniho

tren6ra na individudlni rjrovni, coi za stdvajicich podminek nejsme schopni zarudit.
V klubu je ziizeno deskou rugbyovou unii sportovni centrum mlddeie pro vlchovu budoucich

reprezentanti.
Rugby

5 pozd ravem

Piedseda klubu

RC Dragon Brno
Cacovice 973/9
614 00 Brno

Bankovnispojeni:

Telefon:
http:/www.dragonbrno. cz

[,4ONETA N4oney Bank, a.s
6. ri.23100514/0600

tdo: 1882476s
Dle: neplitce
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MAGISTRAT MESTA BRNA
Odbor sPortu
1

I a Ia97

DoSlo

e.1.

- 5 -05-

urua:

..

2022

TAK Hellas Brno z.s.
Hor6ck6 n6m. 15,621 00
le: 188 26 598

2/6.,ld 6 6. //,U4
V Bm6 dne 3.5.2022

Odbor sportu Magistrdtu mEsta Bma
Dominik6nsk6 nAm. 3
601 67 Bmo

Vdc: Zidost o pieiazeni do

l.

skupiny vrcholov6ho sportu

V soudasnosti jsou sportovni oddily zdpasu a vzglrdni na5eho klubu TAK Hellas
Bmo z.s. v Koncepci vrcholov6ho sportu m6sta Bma, zaiazeny do ll. u.ikonnostni skupiny
individu6lnich sportrS. Vzhledem k naSim dlouhodobfm vr.isledkr)m v obou sportovnich
disciplin6ch se domniveme, 2e jsme rovnocennymi pro jine sportovni odv6tvi, kter6 byli do
l. Wkonnostni skupiny jiZ zaiazeny. Prosime o an62eni naieho po2adavku o dodate6n6
zaiazeni v koncepci vrcholoveho sportu m6sta Bma mezi sporty l. Skupiny na z6klade
argumenti vypllivaj icich z pokraeoven i textu.

Sportovci na5eho klubu jsou dlouhodobE risp65ni na desk6 i zahranidni
sc6n6. Letos oslavi klub jiz 125. rny'roEi vzniku jednoho z nejstarSich sportovnich klub0
v CR. Ve swch zadetcich dosahovali jeho dlenov6 velmi dobrlch vfsledk0 v jednotlivfch
oborech. V r. 1903 se dokonce stal
Mistrem Evropy amat6rt v z6pase,
prevd bmdnsti zapasnlci a wpdradi patffli a2 do 2.sv6tove v5lky mezi ceskoslovenskou
(mnohon6sobnf Misk CSR
elitu, V prvnlch pov6lednfch letech
a medailista z ME a MS) a ze pasnlk
Oddfl z6pasu dlouhodob6 pracuje s ml6de2i a s podtem t6m6i 200 dleni patii k
nejv6t5im a nejrispEsn6jsim z6pasnich/m klub0m v CR. Kardym rokem vychovdme
desiU<u Mistru a Mistryfi republiky. Nejlep5i se z06astfiuji i vrcholnfch evropsh./ch a
sv6tovfch sout62[. Odchovanci na5eho klubu pracuj{ ve funkcich trendrt reprezentace
eR. DruZstuo muZir startuje risp65n6 v Llize voln6ho stylu, v lofisk6m roce se umistilo v
celkov6m pofadi na 2. mlst6. V letoinim roce je 5 sportovcri na$eho oddilu zdpasu
zalazeno do reprezentace 6esk€ republiky. K nej[sp65n6j5im patfi
kter6 se v roce 2016 z06astnila OH.
m5 na sv6m kont6 jiZ iadu evropshjch i
sv6tou.ich medaili. V lofiskdm roce zlskala 3. mlsto na mistrovstui Evropy a v roce 2019
ji2 v klubu roste konkurence v podob6
byla dokonce druhii.
kter6
si z posledniho mistrovstui evropy kadetek pfivezli 8. a 10. mlsto.
I bmdnskf oddil vzpirdni patii vlrazn6 na deskou sc6nu muZi startuji v l. lize
vzp6ra6ri, kde jim patii 4. misto. Zeny jsou 0sp65n6 v l. lize, kde se u2 po ndkolik let
umistuji na 1. mist6 v nejvyS5i sout62i a B dru2stvo v t6Ze soutdZi zlskalo 4. mfsto. D6le
ziskaly n6kolik titul0 Mistryn dR a reprezentujf eR na Mistrovstvi Evropy. NaSe \rzp6radka
patii dlouhodob6 mezi reprezentaci a 0dastni se evropsh./ch a svdtovrj'ch
zlskaly na ME U23 ve
Sampion5t1. Nastupujici mlad6 generace
Finsku 7. a 9" misto.
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Koncepce rozvoje konkurenceschopnosti

státní reprezentace Žen ragby 7
pro období 2022-2028

rugbyová u nie, z.s.
Česká
C
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha
Tel.

www.rugbyunion.czc
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Historie výkonnosti sportovního odvětví od svého vzniku

1..

ženskému

Českému

ragby

sedmičkovému

je cca

17 let. Před

hrát

lety začaly

sedmnácti

dospělé ženy. Postupem času se začaly přidávat také dívky. Od roku 2005 se reprezentace žen
pravidelně účastní turnajů mistrovství Evropy v ragby 7, jehož podoba se v roce 2013 ustálila na
třech výkonnostních skupinách.
Letos svým

skupině.

Česká

reprezentace vždy působila v prostřední výkonnostní

umístěním vybojovala postup do nejvyšší skupiny pro rok 2022. Pořadí

reprezentace žen v ragby 7 v Evropě v posledních 7 letech:
Rok

Pořadí v Evropském žebříčku

2021

13. místo - postup do nejvyšší skupiny

2019

15. místo

2018

17. místo

2017

17. místo

2016

21. místo

2015

19. místo

2014

19. místo

2013

15. místo

Reprezentace dívek U18 byla poprvé pozvána na turnaj ME v roce 2019. Skončila na 7. místě z
16 zúčastněných

zemí.

V následujících

dvou

letech

(2020,

2021)

se turnaj

ME

z důvodu

epidemie nemoci Covid-19 nekonal.
Bod zlomu
Oproti

probíhá právě nyní. Nedochází
době

minulosti v současné

dětských

či mládežnických

let.

ale k poklesu výkonnosti. Naopak k jejímu růstu.

do ženské

Některé

z nich

kategorie
mají

už

dorůstají

hráčky,

které hrají již od

nyní více zkušeností

než většina

dospělých hráček.

2..

Současný stav
2.1.

Formy ragby

Česká rugbyová unie reprezentuje dvě sportovní odvětví ragby:
«

Rugby XV (patnáctkové ragby) - jedná se o tradiční formu ragby, ve které nastupuje 15
hráčů/ek na každé straně. Hrací doba je 2x40min.

stránka 3
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e

Ragby 7 (sedmičkové ragby) - jedná se o relativně mladou formu ragby, ve které
nastupuje 7 hráčů/ek na každé straně. Hřiště má stejnou velikost jako v ragby XV. Hrací
doba je 2x 7 minut. Od roku 2016 je tato forma ragby na LOH.

ČSRU zajišťuje následující reprezentační výběry:
e

ragby XV: ženy,

e

ragby 7: dívky U16, dívky U18, ženy.

2.2.

Celosvětové soutěže v ragby 7 reprezentací a kvalifikace na ně

Reprezentace ženy
V ragby 7 neexistuje celosvětový ranking. Národní reprezentace se každoročně poměřují v
rámci regionálních soutěží. Regionů je šest: Afrika, Asie, Evropa, Jižní Amerika, Oceánie,
Severní Amerika. Dle umístění na nich se týmy kvalifikují na celosvětové akce/soutěže.
Celosvětové akce, na které je možné se kvalifikovat skrze regionální turnaje:
Světová sedmičková série - World Rugby Sevens Series (každoroční, série turnajů)
(https:/Wwww.world.rugby/sevens-series/)
Mistrovství světa v ragby 7 (1x za 4 roky, jeden turnaj)
LOH (1x za 4 roky, jeden turnaj)
Proces kvalifikace na MS 7 2022 viz https://www.rwcsevens.com/aualifying

Proces olympijské kvalifikace: https:/Awww.world.rugby/tournaments/olympics/aualifying
V Evropě probíhají každoroční turnaje ME a to ve třech výkonnostních úrovní. Možnost
kvalifikace na výše zmiňované mezinárodní akce je pouze z nejvyšší výkonnostní úrovně.
RE Women's Sevens Championship (12 týmů)
RE Women's Sevens Trophy (12 týmů)
RE Women's Sevens Conference
Česko bude hrát v roce 2022 v nejvyšší výkonnostní úrovni Championship.
Reprezentace dívky U18

V kategorii U18 existují pouze regionální soutěže. Mistrovství Evropy má dvě výkonnostní
úrovně:
RE Girls U18 Sevens Championship (12 týmů)
RE Girls U18 Sevens Trophy

Česko bude hrát v roce 2022 v nejvyšší výkonnostní úrovni Championship.
Reprezentace dívky U16
stránka 4
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Kategorie U16 nemá soutěže pořádané regionálními federacemi.

2.3.

Struktura reprezentace a její řízení

ČSRU zajišťuje následující reprezentační výběry:

Ženy 7
e

Složení realizačního týmu:
o

hlavní trenér: měsíční paušál + refundace za odpracované dny,

o

trenér kondice: refundace za odpracované dny/tréninky,

o | manažer: refundace za odpracované dny,
o
e

fyzio: refundace za odpracované dny.

Zařazeny hráčky, které v daném roce dovrší 18 let a starší (v odůvodněných případech
možné roční ostaršení).

e

Hráčky vůči ČSRU smluvně vázány, dostávají kompenzace za pracovní dny strávené na
akcích národního týmu.

e

Výběr probíhá dle aktuální sportovní výkonnosti.

e

Pravidelné srazy 2x měsíčně (od prosince do června), regionální tréninky 1xtýdně (od
září do června).

e

1-2 přípravné turnaje.

Dívky U18

e

Složení realizačního týmu:
o

hlavní trenér: refundace za odpracované dny/tréninky,

o | manažer: refundace za odpracované dny,
o.

fyzio: refundace za odpracované dny.

Zařazeny hráčky, které v daném roce dovrší 17 let a 18 let (v odůvodněných případech
možné roční ostaršení).
e

Hráčky vůči ČSRU smluvně vázány, dostávají kompenzace za pracovní dny strávené na
akcích národního týmu.

«

Výběr probíhá dle aktuální sportovní výkonnosti.

e

Pravidelné srazy 1-2x měsíčně.

e

1-2 přípravné turnaje.

Dívky U16
e

Složení realizačního týmu:
o

trenér region Praha: refundace za odpracované dny/tréninky,

o

trenér region Čechy: refundace za odpracované dny/tréninky,

o

trenér region severní Morava,

o

trenér region jižní Morava.

stránka 5
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«

Zařazeny hráčky, které v daném roce dovrší 15 let a 16 let. V případě mimořádného
talentu jsou zařazovány též hráčky o rok mladší. Zároveň ve výběru zůstávají hráčky,
které v daném roce dovrší 17 let a nedostaly se do výběru U18.

e

Pravidelné srazy 1x měsíčně.

Realizační týmy reprezentací jsou jmenovány a odvolávány VV ČSRU a zodpovídají se
Sportovnímu řediteli ČSRU, který navrhuje jejich složení.
Jediným závazným předpisem pro členy realizačních týmů je mimo smlouvy s ČSRU

Pracovní

manuál realizačních týmů reprezentace (Příloha č.1).
Projekt sportovní přípravy talentované mládeže
V letošním roce VV ČSRU schválil Projekt sportovní přípravy talentované mládeže. Projekt
zavádí sportovní centra mládeže (SCM) a Regionální sportovní centra mládeže (RC), která mají
zajistit kvalitnější sportovní přípravu perspektivním hráčům a hráčkám a zároveň přispět k
provázání přípravy talentované mládeže s reprezentačními výběry.
Projekt je popsán následujícími dokumenty: Projekt SCM 2021 (Příloha č.2) a Projekt
Regionální SCM 2021 (Příloha č.3).
Kluby nemají vůči reprezentačním výběrům ČSRU žádný závazek.

2.4.

Rozbor současného stavu

Prostředí ženského ragby v Česku je čistě amatérské. Hráčky se připravují 2-3x týdně v
klubech. Ve výkonnosti jednotlivých klubových hráček je velký rozdíl. Jen v málo klubech se
ženám či dívkám věnuje kondiční trenér. Převážně se trénuje kondice (rychlostní vytrvalost) a
kolektivní dovednosti. Nejvíc dovedností hráčky získají domácí soutěží. Na jaře hrají kluby
domácí sedmičkovou soutěž. Na podzim hrají kluby či společenství klubů patnáctkovou soutěž.
Sedmičky hrají všechny hráčky, které jsou v daný moment k dispozici.
Hráčky do věku 14 let trénují a hrají společně s chlapci. Poté přecházejí do samostatné
kategorie dívek, kde mají i vlastní soutěž v ragby 7. Počet dívek ve věku 14-17 let let věku není
vysoký. Kluby jsou nuceny vytvářet společenství, aby měly dostatek hráček pro soutěže. Díky
nedostatku klubových trenérů, obvykle nemají dívky v klubu vlastního trenéra. Buď zůstávají
trénovat s chlapci nebo rovnou přechází do žen. "Nezaopatřenost" této kategorie v klubech
značně brzdí růst členské základny v této věkové skupině. Počty hráček v jednotlivých věkových
skupinách shrnuje následující graf (Graf č.1).
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Graf č.1. Počty registrovaných hráček v letech 2009-2020

Amatérské klubové prostředí a neznalost často kategoriích způsobují zanedbání zdravotního
stavu háček, což je pak limituje v jejich dalším rozvoji. V některých případech jsou dokonce
hráčky nuceny skončit s aktivním hraním.
Oproti minulosti v současné době do ženské kategorie dorůstají hráčky, které hrají již od
dětských či mládežnických let. Některé z nich mají už nyní více zkušeností než většina
dospělých hráček. Ve 4 klubech fungují SCM, z toho ve dvou vznikla v tomto roce. S
talentovanými mladými hráčkami se tedy nad rámec klubové přípravy pracuje téměř výhradně
během reprezentačních soustředění a srazů U16, U18.

Reprezentační výběry se připravují zejména během víkendových soustředění, které se v
přípravném období od prosince do června konají obvykle 1- 2x měsíčně a hrají 1-2 přípravné
turnaje. Většina hráček seniorské reprezentace 7 hraje zároveň ME v ragby XV. Nelze mluvit o
specializaci.
Na základě výše zmíněného byl vytvořen problémový strom (Obr. 1). Z něj pak vyplynuly
oblasti, které je nutné podpořit pro zvednutí výkonnosti a tím i konkurenceschopnosti seniorské
reprezentace žen 7.
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Obr. 1 Příčiny nízké úrovně výkonnosti reprezentace 7 žen
Oblasti vyžadující podporu:
1) Reprezentace žen - profesionalizace osob zajišťujících přípravu a jejich profesní i osobní
rozvoj, centralizace přípravy, postupná profesionalizace hráček.
2) Talentovaná mládež - profesionálně vedená, pravidelná sportovní příprava nad rámec
klubových tréninků, dostupná co největšímu počtu perspektivních hráček.
3) Podpora dívčích týmů v klubech - trenérské zajištění dívčích týmů, vzdělávání klubových
trenérů

4) Podpora růstu hráčské základny - změna vnímání ragby žen a dívek a zvýšení povědomí o
něm, atraktivita pro sportovkyně-atletky
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Koncepce 2022-2028
3.1.

Nezbytná opatření v interních předpisech v rámci ČSRU

(kapitola)

V prvním roce projektu proběhne zevrubná analýza vnitřních předpisů ČSRU, na jejímž základě
budou dle potřeb předkládané koncepce upraveny stávající a doplněny chybějící předpisy.
Úprava a doplnění předpisů bude probíhat v prvním a druhém roce projektu.
Proběhne analýza následujících předpisů:
Disciplinární řád
Jednací a volební řád
Matriční
triční řád
řád
Přestupní řád
Soutěžní řád
Vzdělávací
lělávací ř řád

Směrnice o cestovních náhradách v ČSRU

Směrnice o inventarizaci
v

Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice

o oběhu účetních dokladů
o ochraně osobních údajů
o pravi
h řízení
dokumentů
o pronájem hracích ploch
o příruční pokladně
o účetní:
etodá
VV o ochranných známkách
o soutěžích mládeže
o náležitostech pro získání trenérské licence

Směrnice o legislativních pravidlech
Projekt sportovní přípravy talentované mládeže (Přílohy č.2 a č.3)
Pracovní manuál realizačních týmů reprezentace (Příloha č.1)
Budou vytvořeny/upraveny dokumenty:
e © Dokumenty upravující podmínky začlenění klubu do systému přípravy talentované
mládeže
e © Dokumenty upravující nárok na kompenzace klubům za začlenění hráčky do systému
přípravy talentované mládeže
e © Dokumenty upravující vazbu klub — hráčka — reprezentace, včetně podmínek pro
přestup do zahraničí
e © Dokumenty upravující systém přípravy talentované mládeže
e © Dokumenty upravující fungování reprezentačních výběrů
e © Metodika zdravotního zabezpečení hráčů ragby
«

Metodika identifikace talentované mládeže

e

Metodika tréninkového procesu talentované mládeže ragby 7
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Účast v systému talentované mládeže bude podmíněna smluvně. Bude stanovena závaznost
pro kluby, reprezentanty. Smlouvy zajistí povinnost účasti na projektu pro hráčky, včetně sankcí
pro kluby i hráčky, pokud nesplní podmínky smlouvy.

Číslo položky rozpočtu: 1, 2

3.2.

Struktura reprezentace (kapitola)

3.2.1.

Reprezentace dle věku a výkonnosti
U16 - hráčky, které v daném roce dovrší 15 let a 16 let,

2.

U18 - hráčky, které v daném roce dovrší 17 let a 18 let (v odůvodněných případech
možné roční ostaršení),

3..

U23 neboli "development tým" (nová kategorie) - hráčky, které v daném roce dovrší 18
let a starší (v odůvodněných případech možné roční ostaršení),

4. — Seniorky - hráčky, které v daném roce dovrší 18 let a starší (v odůvodněných
případech možné roční ostaršení).

3.2.2.

Zásady zařazování, přesunu, vyřazení
(kdo rozhoduje, jaké horizonty zařazování apod.)

1.

Pro U16, U18 a seniorskou kategorii výběr realizován přes celorepublikové výběrové
srazy (2x ročně).

2.

Development tým (U23) sestaven z juniorských reprezentantek přecházejících do
seniorské repre.

3..

Obecná kritéria zařazení do repre kategorií:
a.

zdravotní kritéria - fyzio/lékař,

b.

sportovní předpoklady pro "7" (rychlost, odolnost) - testování, kondiční trenéři,

c.

základní ragbyové dovednosti dle metodického dokumentu Klíčových národních
témat vydaného Metodickou komisí ČSRU: chytání a přihrávka, Individuální
obrana-skládka, duel, komunikace a rozhodování,

d.
4.

mentální předpoklady (trénovatelnost).

O zařazení/vyřazení hráčky z reprezentačního výběru rozhoduje hlavní trenér daného
výběru.

3.2.3..

Vazba na systém přípravy talentované mládeže

Hlavní trenéři reprezentací seniorek, U23 a U18 se podílejí na pravidelné přípravě hráček
zařazených do VC. Všichni hlavní trenéři reprezentací úzce spolupracují s trenéry
RC/SCM.
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3.3.

| Reprezentace a

její řízení (kapitola)

3.3.1. | Realizační týmy (podkapitola)
Realizační týmy reprezentací jsou jmenovány a odvolávány VV ČSRU a zodpovídají se
Sportovnímu řediteli ČSRU, který navrhuje jejich složení. Hlavní trenér seniorské
reprezentace a trenér U23 mají paušální smlouvu s měsíční mzdou, ostatní trenéři včetně
kondičních, fyzioterapeutů a manažerů jsou placeni dle výkazů odpracovaných hodin
(DPP, DPČ, nebo fakturanti). Při zavedení reprezentační kategorie U23 patří tato
kategorie pod hlavního trenéra seniorek pro přípravu a koncepci. Samostatně bude hlavní
trenér U23 fungovat v případě časového překryvu akcí. Postupně bude kategorie U23,
včetně trenéra, samostatně činná. Kondiční trenéři působí v nejvyšších 3 kategoriích:
seniorské, U23 (společný trenér a koncepce) a v kategorii U18.
Typická struktura v rámci kategorie reprezentace (realizační tým) a odpovědnosti
jednotlivých členů:
e

hlavní trenér (všechny kategorie): vedoucí RT, odpovědný za: výběr hráčů,
sestavení plánu přípravy, vytvářením strategie a herní koncepce družstva a
koncepce práce RT; péčí o zdraví, fyzickou a psychickou připravenost hráčů (spolu
s lékařem a fyzioterapeutem);

e

kondiční trenér (kategorie ženy, U23, U18): odpovědný za adekvátní plán, realizaci
a kontrolu silové a kondiční přípravu, dle ročního plánu přípravy;

e © Manažer (všechny kategorie): výkonný člen RT, úzce spolupracuje se sekretariátem
ČSRU, zajišťuje veškerou činnost RT a reprezentačního týmu;
e

Fyzioterapeut (všechny kategorie): odpovídá za zdravotní stav hráčů družstva,
podává zprávy o zdravotním stavu hráčů trenérovi, zajištění a koordinace lékařské
péče ve zdravotnických a léčebných zařízeních v případě nemoci či zranění hráčů,
informování hráčů a členů realizačního týmu o problematice dopingu a dohled nad
dodržováním povinností v této oblasti; přípravu, dle ročního plánu přípravy.

Stejně jako se rozvíjejí hráčky, je třeba rozvíjet členy realizačních tým. Důraz bude kladen
zejména na pravidelné vzdělávání. To budou doplňovat zahraniční stáže a podporován
bude i osobního rozvoje.

Čísla položek rozpočtu: 3-17
3.3.2..

Systém přípravy (podkapitola)

Veškeré mezinárodní soutěže v sedmičkovém ragby se pořádají turnajově.
Turnaj se odehraje za dva či tři dny a zahrnuje 6-8 zápasů 2 x 7 minut.
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Systém přípravy zahrnuje akce, které zohledňují dvoudenní zatížení hráček tak, jak je
obvyklé na mezinárodních soutěžích. Stěžejní jsou mezinárodní turnaje a přípravné
kempy s okolními státy. V koncepci je uvažováno s postupným navyšováním počtu
těchto akcí.

Podrobněji dle reprezentací v prvním roce projektu:
Seniorská reprezentace

a.

centralizace přípravy, účast v soutěžích jednotlivých výběrů
červen je vrchol sezony (Mistrovství Evropy), červenec volno
od srpna centralizovaná příprava v Praze a na Moravě (pravidelné
tréninky v týdnu + 2 soustředění v měsíci v Praze nebo na Moravě)
první mezinárodní turnaj v prosinci (Dubaj)
druhý turnaj v dubnu (Bonn), případně jiný s dobrou účastí, s postupem
času účast na jiných více kompetitivních turnajích
V.

b.

březen přípravný kemp s okolními státy (Německo, Polsko)

ví.

červen 2 turnaje Mistrovství Evropy

vii.

kompenzace hráčkám za absolvované reprezentační akce

tréninkový proces, plány apod.
klubové tréninky cca 2x týdně
pravidelné reprezentační tréninky společně v regionálním centru (Praha a
Brno), zaměřené na rugbyové dovednosti
kondiční příprava 3x týdně - buď individuálně, nebo společně při
vypsaných kondičních srazech v týdnu
využití software pro sledování výkonnosti - optimalizace tréninkového
plánu na základě výsledků ze sledování
V.

vi.

plnění tréninkového plánu kontrolováno přes software
testování 1x za 6 týdnů na reprezentačních srazech

Reprezentace U23 "development tým"

a.

centralizace přípravy, Účast v soutěžích jednotlivých výběrů
příprava kopíruje program seniorské reprezentace, při náběhu koncepce
více společně, některé turnaje odděleně
v průběhu cyklu (a cílem je) se příprava bude dělit na 2 samostatně
fungující týmy
přípravné kempy se sousedními státy (Maďarsko, Rakousko)
postupně účast na turnaji v Bonnu
kompenzace hráčkám za absolvované reprezentační akce

b.

tréninkový proces, plány apod.
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i. © viz seniorská repre.

3.

Reprezentace U18
a.

přechod z kategorie U16 na základě kritérií pro zařazení do reprezentačního
výběru

b.

centralizovaná příprava probíhá
i. © září-červenec
ii. © formou srazů, soustředění 1-2x měsíčně
iii, © 2-3 přípravné turnaje

c.

iv.

červenec - turnaj ME

v.

kompenzace hráčkám za absolvované reprezentační akce

tréninkový proces
i. © klubové tréninky cca 2x týdně
ii. © pravidelné kondiční a dovednostní tréninky v rámci RC/VC
iii, © využití software pro sledování výkonnosti - optimalizace tréninkového

plánu na základě výsledků ze sledování
iv. © plnění tréninkového plánu kontrolováno přes software
v. © testování 1x za 6 týdnů na reprezentačních srazech
4.

Reprezentace U16
a.

výběr hráček na základě kritérií pro zařazení do reprezentačního výběru

b.

centralizovaná příprava probíhá
i.

zejména mimo klubovou herní sezonu, tj. listopad-březen, červenec,
srpen

ii, © formou regionálních srazů (2x měsíčně) a celostátních soustředění (1x
měsíčně)
iii. © 2 přípravné turnaje pro hráčky
c.

tréninkový proces, plány apod.

i. © klubové tréninky cca 2x týdně
ii. © pravidelné kondiční a dovednostní tréninky v rámci SCM/RC/VC
iii. © plnění tréninkového plánu kontrolováno přes software
iv.

pravidelné testování v rámci SCM/RC/VC

Zdravotní zabezpečení reprezentací zahrnuje:

d.

Vstupní lékařskou a fyzioterapeutickou prohlídku každé hráčky zařazené do
reprezentace, pokud jí neprošla při vstupu do RC/VC.

e.

Pravidelné lékařské prohlídky die vytvořené metodiky, pokud je hráčka
nepodstupuje v rámci RC/VC.
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f.

Preventivní fyzioterapie a pravidelná regenerace odstupňované dle tréninkové a
herní zátěže hráček (viz tabulka 1), pokud je hráčka nepodstupuje v rámci
RC/NC.

g.

Léčení akutních stavů, pokud hráčka nepodstupuje v rámci RC/VC.
Hráčky

Frekvence preventivní

Frekvence

Seniorky

2x měsíčně

1-2x týdně

U18

1x měsíčně

1-2x týdně

U16

1x za 3 měsíce

1x za dva týdny

fyzioterapie

regenerace

Tabulka 1 Preventivní fyzioterapie a regenerace dle reprezentačních kategorií

Čísla položek rozpočtu: 18-36
3.3.3..

Pořádání významných sportovních akcí

ČSRU bude usilovat o pořádání následujících velkých sportovních akcí (Rugby Europe
nabízí pořádání turnajů ME s tříletou opcí):
« Nejvyšší úroveň mistrovství Evropy 7 dívek U18
RE Girť's U18 Sevens Championship 2022
RE Girl's U18 Sevens Championship 2023
RE Girl's U18 Sevens Championship 2024

e

Nejvyšší úroveň mistrovství Evropy 7 žen
RE Women's Sevens Championship 2023
RE Women's Sevens Championship 2024
RE Women's Sevens Championship 2025

ČSRU si od pořádání těchto velkých akcí slibuje zvýšení povědomí a ženském ragby a
také o úspěších našich reprezentantek.

3.4.

Systém a koncepce talentované mládeže (kapitola) v členění na
podkapitoly:

"Vychovat“ úspěšnou hráčku, která se bude v kategorii dospělých prosazovat na mezinárodní
úrovni, vyžaduje včasně zahájit pravidelnou, systematickou a současně efektivní tréninkovou
přípravu, neboť základy pozdější výkonnosti se vytvářejí ve školním věku. Proto je tato kapitola
zásadní pro naplnění cílů koncepce.
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3.4.1.

Struktura

VRCHOLOVÉ
CENTRUM
PRÁHÁ
atletky, jiné sporty
VRCHOLOVÝ

PROGRAM
*TÝM BUDOUGNOSTI"

REGIONÁLNÍ —
ČENTRUM MLÁDEŽE
ČECHY

REGIONÁLNÍ
GENTRUM M| MLÁDEŽE

REGIONÁLNÍ
ČENTRUM MLÁDEŽE
JIŽNÍ MORAVA

SGM

REGIONÁLNÍ
CENTRUM MLÁDEŽE
SEVERNÍ MORAVA

B8CM

ZELENĚ - STÁVAJÍCÍ STAV

Obr. 2 Struktura systému přípravy talentované mládeže

Budoucí struktura přípravy talentované mládeže je znázorněna na Obr. 2. Zahrnuje Sportovní
centra mládeže (SCM) obvykle vznikající při klubech, na něž navážou čtyři Regionální centra
(RC). Pro nejperspektivnější hráčky vznikne Vrcholové centrum (VC), které je momentálně
plánováno jedno. Jednotlivá centra jsou popsána níže.

Sportovní centra mládeže (SCM)
e | První stupeň rozvoje talentované mládeže.
e

Zřazeny hráčky v kategoriích U14-U23.

e

Organizují pravidelnou tréninkovou činnost zaměřenou na rozvoj kondice a
individuálních dovedností a schopností dle cílů přípravy v jednotlivých kategoriích a
LTPD (Long Term Player Development) a kontrolní vyhodnocování sportovní výkonnosti

jednotlivých hráček.
e © SCM vede hlavní trenér SCM, který úzce spolupracuje s klubovými trenéry zařazených
hráček a s trenérem nadřazeného RC.
e
«

Hlavní trenér připravuje tréninkové plány SCM.
Vkaždém SCM působí kondiční trenér.
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SCM fungují primárně při klubech. Koncepce zahrnuje podporu pro zkvalitňování center
mládeže s ohledem na specifický rozvoj dívek pro sedmičkové ragby.

Regionální centra (RC)
Jsou navazujícím stupněm rozvoje talentované mládeže na SCM.
Postupně vzniknou 4 RC. Jednotlivým SCM bude přiřazeno RC dle geografické
příslušnosti.

RC pracují s hráčkami v kategoriích U14-U23.
V oblasti, kde chybí SCM, nahrazuje RC první stupeň rozvoje talentované mládeže.
RC organizují pravidelnou tréninkovou činnost zaměřenou na rozvoj individuálních
dovedností a schopností, kondice a rozvoj technicko-taktických dovedností v herním
kontextu dle cílů přípravy v jednotlivých kategoriích a LTPD.
RC provádějí kontrolní vyhodnocování sportovní výkonnosti jednotlivých hráček.
Hlavním cílem regionálních center je vytvořit předstupeň reprezentační úrovně
juniorských národních týmů a development týmu, který bude fungovat na pravidelné
bázi.
RC je vedeno hlavním trenérem RC. Hlavní trenér RC úzce spolupracuje s hlavními
trenéry ostatních RC a odpověnými trenéry SCM.
V každém RC působí kondiční trenér a je zajištěno zdravotní a rehabilitační
zabezpečení.
Hlavní trenér RC připravuje tréninkové plány.

Vrcholové centrum (VC)
Navazující stupeň rozvoje hráček na Regionální centra.
Do VC budou zařazované hráčky kategorií U14 - seniorky.
Celoroční centralizovaná příprava nejperspektivnějších hráček
V prvních letech budou do VC zařazovány zejména mladé hráčky v rámci projektu “Tým
budoucnosti". (Ty nejperspektivnější hráčky jsou co nejvíce pohromadě, bez ohledu na
kategorie.)
Ve finální etapě koncepce intenzivní celoroční příprava seniorských reprezentantek na
kvalifikaci na celoroční reprezentační soutěž World Rugby Sevens Series
(10 turnajů po celý rok po celém světě). V této fázi se počítá s profesionalizací hráček
působících ve VC, resp. reprezentaci.
Další funkcí VC je kvalitní sportovní nabídka pro talentované sportovkyně z jiných
odvětví např. sprinterky, které hledají v určitém věku změnu. Dle zkušeností ze
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světového sedmičkového ragby, je možné sprinterku s kvalitní sportovní výchovou za
několik let naučit ragby na úrovni, která je potřebná pro účast na OH.

e

VC je vedeno Vedoucím VC.

e

Vedoucí je zodpovědný za fungování VC.

e

Tréninkové plány VC připravuje hlavní trenér reprezentace žen ve spolupráci s
kondičním trenérem reprezentace 7 žen.

e

Za přípravu ragby zodpovídá hlavní trenér reprezentace 7 žen. Za kondiční přípravu
zodpovídá kondiční trenér reprezentace 7 žen.

Zintenzivnění celoroční přípravy hráček a zlepšení přípravy reprezentačních výběrů není samo
o sobě zárukou dosažení cíle koncepce. Do přípravy je třeba zařadit hráčky, které mají z
fyziologického hlediska potenciál dosáhnout takové výkonnosti, která bude odpovídat úrovní
výkonnosti hráček v týmech účastnících se OH. Identifikace těchto hráček bude cílem programu
identifikace talentů. Jejich intenzivní příprava bude úkolem programu "Tým budoucnosti“.

Program identifikace talentů
e

Program identifikace talentů je druhým stupněm výběru talentované mládeže.

e

Výběr probíhá z hráček zařazených do SCM a RC.

e © Zároveň bude ve spolupráci s příslušnými svazy a kluby probíhat výběr potenciálních
hráček z jiných sportů.
e © Postup výběru probíhá dle Metodiky identifikace talentované mládeže.
e

Program řídí Vedoucí VC.

“Tým budoucnosti" - Vrcholový program pro ty úplně nejlepší.
e

Program pro kategorie U14-U23.

e

vrcholový program pro předvybrané talentované hráčky, které ještě nepatří do seniorské
reprezentace (věkově od U14).

e

Tu nejlepší podporu pro ty nejtalentovanější bez ohledu na věk.

e

Program pro urychlení rozvoje sedmičkových hráček.

e

Týdenní tréninkový program pro hráčky.

e | Pří náběhu koncepce je potřeba identifikovat talentované hráčky, které ještě nepatří
věkově do seniorské reprezentace, ale pro splnění cíle je třeba s nimi pracovat již od
počátku koncepce.
e

hráčky vzejdou ze SCM, popřípadě z Regionálních center (RC).

«

Hráčky trénují při těchto centrech, ale plní individuální program, který je nastavován
centrálně od vedoucího VC ve spolupráci s expertním poradcem.
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e

Cil programu je prolnutí týmu budoucnosti" se sniorskou reprezentací na konci 7-leté
koncepce.

«

Program je koncipován převážně jako individuální příprava, kvůli dostupnosti probíhá i
decentralizovaně, pokud je potřeba připravovat talentované hráčky z dosahu
Regionálních center.

«

Program řídí vedoucí VC.
Čísla položek rozpočtu: 43, 50, 51, 57-59

3.4.2.

Řízení systému (rozhodovací pravomoci) a vazba na reprezentační
kategorie

Systém přípravy talentované mládeže řídí manažer výkonnostního ragby. Manažer
je
zaměstnancem ČSRU, kterého navrhuje CEO a schvaluje VV ČSRU. Manažer koordinuje
fungování SCM, RC, VC, projektu identifikace talentů a projektu "Tým budoucnosti". Personální
obsazení jednotlivých trenérských postů, expertního poradce, šéftrenéra kondice, hlavního
lékaře a hlavního fyzioterapeuta schvaluje VV ČSRU na návrh manažera výkonnostního ragby
a Komise Ženského ragby. Manažer výkonnostního ragby má k sobě administrativního
pracovníka, který vede agendu provozních a administrativních záležitostí.
Expertní poradce - zahraniční (v ČR není nikdo s takovými zkušenostmi) expert na vrcholové
sedmičkové ragby; konzultuje zejména sportovní stránku koncepce; provádí observace
sportovních center i reprezentačních týmů.
Šéftrenér kondice - zodpovídá za kondiční rozvoj; je smluvně vázán s ČSRU; jeho úkolem je
vytváření rámcových kondičních tréninkových plánů, jejich kontrola, vyhodnocování a
koordinace kondičních trenérů; více viz kapitola 3.4.6 Dohled nad kondičním rozvojem (trenéři,
testování).

Hlavní lékař - zodpovídá za lékařské zabezpečení systému talentované mládeže i reprezentací;
Spoluvytváří Metodiku zdravotního zabezpečení hráčů ragby; Smluvně vázán s ČSRU; více viz
kapitola 3.4.7. Zdravotní zabezpečení.
Hlavní fyzioterapeut - zodpovídá za fyzioterapeutické zabezpečení a regeneraci v systému
přípravy talentované mládeže i v reprezentacích; Spoluvytváří Metodiku zdravotního

zabezpečení hráčů ragby; Smluvně vázán s ČSRU; více viz kapitola 3.4.7. Zdravotní
zabezpečení

Výběr hráček do reprezentací probíhá na základě výkonnosti a aktuálního zdravotního stavu z
hráček zařazených do SCM/RC/VC. O výběru hráčky rozhoduje reprezentační trenér dané
kategorie.
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Čísla položek rozpočtu: 37-42

3.4.3..

Způsob podpory hráček

Účastí v programu talentované mládeže získává hráčka následující podporu:
e © Adekvátně nastavený celoroční tréninkový program včetně regenerace;
e © Odborné trenérské vedení;

e

Zdravotní zajištění;

e © Podpora tréninkového procesu (tréninkové prostory a materiální vybavení);
e © Podpora zdravého životního stylu a psychologická podpora
e

Studijní podpora a poradenství

3.4.4. — Trenérské zajištění (vzdělávání, odpovědnost, smlouvy a jejich nastavení)
Trenérské zajištění systému přípravy talentované mládeže představují:
e

Trenéři působící ve VC

«

Trenéři RC

«

Trenéři SCM

«

Trenéři kondice

e

Externí trenéři - trenéři atletiky, gymnastiky, úpolových sportů

Kritéria (požadavky na trenéry, odpovědnost) pro trenérské zajištění systému talentované

mládeže budou součástí dokumentů upravujících systém přípravy talentované mládeže.
Bude kladen důraz na rozvoj osob, které s hráčkami pracují. Zejména pravidelné vzdělávání.
Ale také možnost zahraničních stáží a podpora osobního rozvoje.

Čísla položek rozpočtu: 44-49

3.4.5.

Metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola

Součástí koncepce je vytvoření metodiky tréninkového procesu talentované mládeže ragby 7 a
koncepce rozvoje hráček dle pravidel Long Term Player Development (LTPD) a stanovení cílů
přípravy v jednotlivých kategoriích reprezentací na základě spolupráce se zahraničním
expertem.

Tvorba tréninkových procesů vychází z potřeb schopností a dovedností hráček sedmičkového

ragby. Pouze sedm hráček na každé straně na velkém hřišti o rozměrech cca100x65m. Hráčka
sedmičkového ragby = sprinterka+gymnastka+judistka+házenkářka
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Nastavení metodiky v centrech mládeže bude dle následujících priorit rozvoje dovedností

sedmičkové hráčky:
1

rozvoj rychlosti - viz bod 3.4.6.

2

handling skills - technika házení a chytání dlouhých přihrávek (15m) v běhu

3 . schopnosti utéct 1 na 1 (footwork, reakce, dynamický střed těla)
4.

skládka (kontakt - zastavení soupeřky) - dlouhodobý rozvoj této dovednosti

5.

rozvoj technicko-taktických dovedností v herním kontextu

6

herní strategie

Ač je sedmičkové ragby kolektivní sport, z větší části je potřeba rozvíjet individuální schopnosti
a dovednosti. Abychom mohli být úspěšní, musí být cílem tréninkového procesu mládeže rychlý
progres individuálních dovedností.
Do týdenního tréninkového procesu sedmičkového ragby lze snadno zařazovat externí trenéry,
trenéry atletiky, gymnastiky, úpolových sportů a pod. Vycházíme ze zkušenosti prvotřídních
reprezentací např. Francie, kde najímají trenéry sprinterů.
Pro jednodušší evidenci a následné vyhodnocování tréninkového procesu jednotlivých hráček,
bude využita kvalitní sportovní aplikace. Přístup do této aplikace budou mít trenéři VC/RC/SCM,
ale také kluboví trenéři a rodiče.
Kontrola tréninkového procesu:
e

pravidelné testování herních a individuálních dovedností v SCM/RC/VC

e | observace tréninkových center

e

spolupráce a sdílení zkušeností jednotlivých trenérů center

e

zavedení statistik a hodnocení z videorozborů

Čísla položek rozpočtu: 31- 33
3.4.6. | Dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování)
Za kondiční rozvoj zodpovídá šéftrenér kondice, který je smluvně vázán s ČSRU. Jeho úkolem
je vytváření rámcových kondičních tréninkových plánů, jejich kontrola, vyhodnocování a
koordinace kondičních trenérů. Diagram níže (Obr. 3) znázorňuje spolupráci šéftrenéra kondice
s kondičními trenéry sportovních center.

stránka 20

Strana 33 / 77

,

© ČESKÁ RUGBYOVÁ UNTE
Kondiční

trenér VC

Kondiční
= a-3a18

Kondiční
trenéři SCM

Obr. 3 Znázornění spolupráce šéftrenéra kondice s kondičními trenéry sportovních center
Na kondiční rozvoj dohlížejí kondiční trenéři v jednotlivých centrech. Kondiční trenéři vytvářejí
tréninkové plány nejen pro skupiny hráček, ale také individuální tréninkové plány tak, aby byl
zajištěn adekvátní rozvoj kondičních schopností všech hráček. Kondiční trenéři dále kontrolují
evidenci tréninkového zatížení a kontrolují trénovanost jednotlivých hráček. Činnost kondičních

trenérů v centrech je koordinována a konzultována šéftrenérem kondice. Diagram níže (Obr. 4)
znázorňuje proces kondiční přípravy hráčky.

Průběžná
A

PLÁN

|»

X

evidence

2

Vyhodnocování

Trénink
"0

Kontrola
trénovanosti |

tréninku

—|

PLÁN
T

VÝKON
Obr. 4 Znázornění procesu kondiční přípravy hráčky
Kontrola trénovanosti hráček:

e

Pravidelné vyhodnocování průběžné evidence tréninkového zatížení (evidence pomocí
softwaru),

e

1x za 6 týdnů kontrola trénovanosti pomocí testových baterií, které budou objektivně

zaměřené na dílčí schopnosti a dovednosti vzhledem k umístění v tréninkovému období
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Hodnocení trénovanosti hráček:

e

konfrontace tréninkové činnosti (obsah, objem, intenzita...podle toho, jak jsou tyto
informace evidovány) a změn samotné výkonnosti (pomocí testových baterií) a případně
následná korekce tréninkového plánu

e | vyhodnocování bude prováděno opakovaně v průběhu ročního tréninkového cyklu,
včetně závěrečné zhodnocení celého RTC

Pro jednodušší evidenci a následné vyhodnocování tréninkového procesu jednotlivých hráček,
bude využita kvalitní sportovní aplikace.
Položky rozpočtu číslo: 31, 32, 40, 49

3.4.7.

| Zdravotní zajištění

Předcházení zraněním, řádná rekonvalescence a odpovídající regenerace jsou v ragby, které je
kontaktním sportem, zásadní pro udržení optimálního tréninkové zatížení a tím i výkonnosti
hráčky. Zdravotní zabezpečení se všemi aspekty: lékařské, fyziterapeutické, regenerační,
nutriční a psychologické je stejně důležitou částí tréninkového procesu, jako trénink samotný.
Nezbytný bude aktivní přístup hráček k prevenci zranění, regeneraci a zdravému životnímu
stylu sportovkyně-reprezentantky. A to již od mládežnických kategorií. Proto je nezbytné v
koncepci na tuto složku klást velký důraz. Úvodním krokem v tomto směru je vytvoření metodiky
zdravotního zabezpečení. Ta by měla, na základě posledních vědeckých poznatků v této
nastavit procesy a popsat postupy ve směru preventivního i akutního zdravotního zabezpečení.
Velký důraz v ní bude kladen na prevenci úrazů hlavy, jejich zaznamenávání a nastavení zásad
odpovídající rekonvalescence. Metodiku vytváří hlavní lékař spolu s hlavním fyzioterapeutem.
Oba jsou smluvně vázáni s ČSRU. Hlavní lékař zodpovídá za lékařské zabezpečení systému
talentované mládeže i reprezentací. Hlavní fyzio zodpovídá za fyzioterapeutické zabezpečení a
regeneraci v systému přípravy talentované mládeže i v reprezentacích.
Na základě vytvořené metodiky bude zajištěno zdravotní zabezpečení. Jeho poskytovateli
budou subjekty na základě smlouvy s ČSRU. Zdravotní zajištění bude zahrnovat vstupní
lékařskou a fyzioterapeutickou prohlídku každé hráčky zařazené do RC/VC. Na základě vstupní
prohlídky bude navržen postup léčení, pokud bude třeba. Lékařské prohlídky se budou
opakovat v pravidelné frekvenci dle vytvořené metodiky. Preventivní fyzioterapie a pravidelná
regenerace budou odstupňované dle tréninkové a herní zátěže hráček viz tabulka 2.
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Hráčky dle zařazení

Frekvence
preventivní
fyzioterapie

Frekvence
regenerace

ve

3-4x měsíčně

2-3x týdně

RC

1-2x měsíčně

1-2x týdně

SCM

1x za 3 měsíce

1x týdně

Tabulka 2 Preventivní fyzioterapie a regenerace dle zařazení hráčky
Akutní stavy budou řešeny individuálně dle povahy potíží na základě vytvořené metodiky s
důrazem na doléčení.

Čísla řádků rozpočtu: 2, 41, 42, 52-55
3.4.8.

Zařazení do talentované mládeže

Talent je chápán jako komplex předpokladů pokrývající požadavky kladené na hráčku ragby,
která má dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti. Bude vytvořena Metodika identifikace
talentované mládeže. V metodice bude vytvořen model budoucí sportovkyně s cílem popisu
požadavků na talentovaného jedince na základě specifických požadavků ragby, pomocí:
e © biologických parametrů (zdravotní stav, morfologické a antropometrické parametry, funkční
parametry)

e © psychologických parametrů (senzorické schopnosti, intelektuální a tvůrčí schopnosti,
emočně motivační schopnosti, temperament)

Dalším krokem bude vytvoření baterie testů, pomocí kterých budeme schopni určit kritéria pro
posuzování. Následovat bude testování uchazeček a jejich výběr na základě výsledků
testování.

Hráčky pro zařazení do programu talentované mládeže jsou identifikovány ve věku 12-15let,
tedy v kategoriích U12-U16, trenéry SCM a RC. Jedná se o první stupeň výběru talentů. Pro
naplnění cíle koncepce, kde jsme limitováni časový obdobím, je vytvořen druhý stupeň:
Program identifikace talentů. V něm dochází k výběru z hráček v SCM, RC a z jiných sportů.
Kluby, jejichž hráčky jsou zařazeny do přípravy talentované mládeže, mohou získat finanční
podporu na trenéra dívek. Díky finanční podpoře by měly být zajištěny pravidelné klubové
tréninky a zejména účast hráček v domácí soutěži. Tento model se osvědčil v pražských
klubech, které mají možnost získat formou grantu finanční podporu na trenéry mládeže od
Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud klub trenéra dívek má, mohou být finance využity na jeho
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vzdělávání. Konkrétní podmínky budou součástí dokumentu upravujícího nárok na kompenzace
klubům za začlenění hráčky do systému přípravy talentované mládeže.

Číslo položky rozpočtu: 56

stránka 24

Strana 37 / 77

8c0c€

£Lcoc

MESTO

E POE

RSS SEE

RES: Pk)

9T0z

ELE

EL

Oe Črc

Scoč

dzfodAžýn
T034 ené

GZ exUPIS

ANAMí

Peoz

RELAKEK-

Ez0c

Ra

VEZ

AA0NHOHA I10

EEERMERENTI

pPARSRKU

T207

[334738w2
eairoh a lecáoe AoE]

WNIOOLILY

ROTY UKOU

VYHOU

EME]
VZADYNY

PRETEC

EN

OA

VYJDE LATIN

W2I0NOX

SPAST

HALKAJ HI

E

LEE

oadouoy

IonPIpz

Jusjodzogez

eaBidud

JBpuoy.

aid51 Aneidud

1U2UJPNYZ

WnJue3
BAOJOVAJA

UP1BO1d ÁAOJOUDIA

„asouonopna uk1,,

NIU9JEL- DIOXUNUDPI
ue180jd

eus3
1UBUOISaI

Was B1odpod

Tuaigilez
1puosiad

Ásoso1d

IUAHe|SI83|

"GE

"page

VSO VAOSV)
3Jd33NOX

USgEeN

lodsouoy A nseooJd UJÁMNJoupsl eso BAOSEJ

AINN VAOAADNU VSA) ©

Strana 38 / 77

6 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNFE *
3.5.2.

Období růstu výkonnosti (definice období, kdy lze očekávat změny
výkonnosti

VÝKONNOST
POTENCIÁL TÝMU

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

50%

50%

55%

60%

15%

90%

100%

60%

70%

80%

85%

95%

98%

100%

E VÝKONNOST | E POTENCIÁL TÝMU
100%

80%

60%
50%

-

40%

T—

30%

-

20%

1

10%

+

0% -

—

—

—

—

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2022

vyvážené omlazení týmu s ohledem na udržení výkonností

2023

druhé omlazení týmu - opět důraz na udržení výkannosti

2024

systernatická práce s mladým týmem - růst potenciálu týmu

2025

systematická práce s mladým týrnem - první zvyšování výkonnosti

2026

zařazení mladých talentovaných hráček z programu "tým budoucnosti"

2027

celoroční práce s týmem budoucnosti - náběh kvality hry

2028

celoroční práce s týmem budoucnosti - vyladění kolektivních herních dovedností
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3.5.3.

Posun v hodnocení národů(v rozmezí let 2022 až 2028)

HODNOCENÍ NÁRODŮ V EVROPĚ:
vyr

Oficiální ranking v sedmičkovém ragby není vyhlašován. Umístění zemív Evropě vychází z analýzy proběhlých soutěží.
vuz

Pořadí zemí zohledňuje kvalitu reprezentace a ne pořadív sout eziCi h. Z důvodu pandemie by umístěnív soutěžích dávalo zkreslující pohled.
Pořadí ostatních zemí v dalších letech pro jednoduchost uvažujeme neměnný. Nelze predikovat.

2024

2025

2026

2027

2028

VELKÁ

VELKÁ
BRITÁNIE

VELKÁ
BRITÁNIE

VELKÁ

BRITÁNIE

BRITÁNIE

VELKÁ
BRITÁNIE

FRANCIE

FRANCIE

FRANCIE

FRANCIE

FRANCIE

FRANCIE

RUSKO

RUSKO

RUSKO

RUSKO

RUSKO

RUSKO

RUSKO

IRSKO

IRSKO

IRSKO

IRSKO

IRSKO

IRSKO

IRSKO

IRSKO

POLSKO

POLSKO

POLSKO

POLSKO

POLSKO

POLSKO

POLSKO

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

BELGIE

BELGIE

BELGIE

BELGIE

BELGIE

PORTUGALSKO

PORTUGALSKO

PORTUGALSKO

PORTUGALSKO

ITÁLIE

ITALIE

ITÁLE

10.

NĚMECKO

NĚMECKO

11.

RUMUNSKO

RUMUNSKO

22.

UKRAJINA

2023

2021

2022

1.

VELKÁ
BRITÁNIE

BRITÁNIE

BRITÁNIE

2,

FRANCIE

FRANCIE

3

RUSKO

35.

VELKÁ

VELKÁ

POLSKO

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

BELGIE

BELGIE

BELGIE

PORTUGALSKO

PORTUGALSKO

PORTUGALSKO

PORTUGALSKO

TÁUE

ITÁLE

ITÁLIE

ITÁLIE

ITÁLE

NĚMECKO

NĚMECKO

NĚMECKO

NĚMECKO

NĚMECKO

NĚMECKO

RUMUNSKO

RUMUNSKO

RUMUNSKO

RUMUNSKO

RUMUNSKO

RUMUNSKO

UKRAJINA

UKRAJINA

UKRAJINA

UKRAJINA

UKRAJINA

UKRAJINA

la.

ŠVÉDSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÉDSKO

15.

FINSKO

FINSKO

FINSKO

FINSKO

FINSKO

FINSKO

FINSKO
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dě ČESKÉ RAGBY

Projekt sportovní přípravy
talentované mládeže

Česká rugbyová unie, z.s.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha
Tel.

www.rugbyunlon.cz
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Sportovní Centra Mládeže
Česká rugbyová unie, z.s. (dále jen „ČSRU“) ve smyslu svého poslání zajišťuje rozvoj
mladých talentovaných hráček a hráčů ragby, kterým tak umožňuje získat vyšší sportovní
výkonnost.
Projekt Sportovních Center Mládeže (dále jen “SCM")
zlepšení výkonnostní úrovně všech reprezentačních kategorií
kategori U23 a je zaměřen výhradně na talentované hráčky a
sportovní výkonnosti. Naopak se nejedná o program určený k

svým zaměřením směřuje k
a to od kategorie U14 až po
hráče s potenciálem vrcholové
rozvoji komunitní úrovně ragby.

Základním principem rozvoje je vytvoření struktury poskytující možnost kvalitnější
sportovní přípravy v rámci klubu, na kterou bude navazovat struktura regionálních center a dále
reprezentačních výběrů s cílem zlepšit funkčnost tréninkového procesu ve smyslu dosažení
vyšší míry trénovanosti a základních dovedností hráčů tak, aby se reprezentační trenéři mohli
více zaměřit na výběr hráčů, budování týmu a technicko - taktickou připravenost
reprezentačních celků.
Nadstavbou tohoto projektu je poskytnout nejtalentovanějším hráčkám a hráčům
takovou úroveň tréninkového procesu, která by umožňovala jejich uplatnění v profesionálních
soutěžích v zahraničí.

REPREZENTACE

REGIONÁLNÍ CENTRA

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Česká rugbyová unie, z.s.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha

www.rugbyunion.cz
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1. Článek

Vymezení pojmů

ČSRU

České rugbyová unie, z.s.

Hlavní trenér

Klubový trenér v klubu se statutem SCM, který je zodpovědný za
realizaci projektu v rámci klubu a dále je zodpovědný za komunikaci s

ČSRU
Kategorie U14

Chlapci a dívky ročníku narození 2008 a 2009 pro sezonu 2021/2022

Kategorie U16

Chlapci a dívky ročníku narození 2006 a 2007 pro sezonu2021/2022

Kategorie U18-dívky Ročníky narození 2004 a 2005 pro sezonu 2021/2022
Kategorie U19

Chlapci ročníku narození 2003, 2004 a 2005 pro sezonu 2021/2022

Kategorie U23

Chlapci ročníku narození 2000, 2001, 2002 pro sezonu 2021/2022

Kategorie U23-dívky Ročníky narození 2000, 2001, 2002, 2003 pro sezonu 2021/2022
Klub

Zapsaný spolek, v jehož sídle probíhá sportovní příprava v rámci
projektu SCM

Mládežnické soutěžeMistrovství ČR v ragby XV, Mistrovství ČR v ragby 7s, X ragby

SCM

Sportovní centrum mládeže je organizační jednotkou ČSRU, vyvíjející
svou činnost na území ČR

RSCM

Regionální sportovní centrum mládeže je organizační jednotkou ČSRU,
vyvíjející svou činnost na území ČR

Smlouva SCM

Smlouva o spolupráci při zajištění SCM uzavřená mezi ČSRU a klubem

Trenér

Trenér, který v klubu se statutem SCM vede družstvo a zároveň
organizuje srazy RSCM

Žadatel

Klub, který splnil požadavky co do zřízení SCM a podal žádost o
zařazení do projektu

Česká rugbyová unie, z.s.

Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha

www.rugbyunion.cz
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2. Článek

Poslání a úkoly RSCM
2.1. RSCM jsou nadstavbou SCM při klubu a mají sloužit především jako předstupeň
reprezentaci. RSCM budou fungovat formou regionálních srazů a utkání;
2.2. Činnost RSCM je zpravidla zabezpečována prostřednictvím ragbyových klubů (dále
jen „RC“), sdružených v ČSRU a s vlastní právní subjektivitou. Na základě
schváleného projektu může tato činnost být také zabezpečována přímo ČSRU;
2.3. Podpora ze strany ČSRU je určena především na pravidelnou tréninkovou činnost, dále
na výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, na testování sportovců, na
kontrolní sportovní srazy, na pořízení sportovního materiálu a na pokrytí mzdových
nákladů trenérů;
2.4. Výběr, výchova a odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže ve věkové
kategorii U14-U23 let;
2.5. Vytvoření podmínek pro systematické a profesionální sportovní vedení a zabezpečení
výchovy mládeže ve věkových kategoriích od U14 do U23 let;
2.6. Dlouhodobým cílem projektu RSCM je vytvoření pravidelných srazů, soustředění a
utkání v obdobích kdy se nehrají klubové soutěže
2.7. Z pohledu ČSRU je pak dalším cílem vytvořit dostatečnou základnu sportovců s
minimálně
poloprofesionálními
podmínkami,
pro
přípravu
jejich
účasti
reprezentačních výběrech, případně v zahraničních soutěžích.

v

3. Článek

Struktura a fungování regionálních center
3.1. Regionální centra jsou tedy navazujícím stupněm na SCM;
3.2. V současné situaci předpokládáme vytvoření dvou regionálních center, dlouhodobým
cílem je vytvoření čtyř regionálních center odpovídajících regionálnímu rozložení
SCM;
3.3. Regionální centra organizují pravidelnou tréninkovou činnost zaměřenou na kontrolní
vyhodnocování sportovní výkonnosti jednotlivých sportovců zařazených do SCM a
dále ke srovnání jejich úrovně a dále k rozvíjení technicko - taktických dovedností v
herním kontextu;
3.4. Hlavním cílem regionálních center je vytvořit předstupeň reprezentační úrovně a to na
pravidelné bázi;

Česká rugbyová unie, z.s.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha

www.rugbyunion.cz

Strana 49 / 77

ČESKÁ RUGBYOVÁ
UNIE

3.5. Za organizaci a vedení regionálních center jsou zodpovědní hlavní trenéři SCM, a to ve
spolupráci s trenéry jednotlivých reprezentačních kategorií, trenéry jednotlivých
kategorií při klubech i bez statusu klubového SCM a šéftrenérem mládeže CSRU

3.6. Za organizaci a vedení regionálních center jsou v sezoně 2021/2022 zodpovědné kluby,
kterým byl udělen status klubového sportovního centra mládeže: RC Tatra Smíchov,

RC Dragon Brno, Rugby Spirit Brno

Regionální sraz Čechy+ Regionální sraz Morava + utkání Čechy/Morava

Regionální sraz + utkání Čechy/Čechy Regionální sraz + utkání Morava/Morava

t

t

Regionální sportovní centrum Čechy Regionální sportovní centrum Morava

Regionální sportovní centra mládeže

4. Článek

Zahájení projektu

4.1. Zahájení projektu podléhá jeho schválení výkonným výborem ČSRU a přímo navazuje
na rozhodnutí o výši poskytnutých finančních prostředků ze strany Národní sportovní
agentury určených pro daný rok na tuto oblast rozvoje.
4.2. O finanční podpoře a schválení projektu RSCM rozhoduje výkonný výbor ČSRU, a to

na základě doporučení sportovního

ředitele a šéfirenéra mládeže

finančními možnostmi ČSRU pro daný rok.

s

v souvislosti

4.3. Termíny srazů, soustředění a utkání vydává a aktualizuje každý rok šéftrenér mládeže

vždy v souladu s klubovými soutěžemi, reprezentačními akcemi a financemi určenými
k tomuto projektu. Tyto termíny, které budou vypsány

Česká rugbyová unle, z.s.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha

se mohou

změnit v souladu

www.rugbyunion.cz
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s potřebami reprezentací a soutěžemi vypsanými Rugby Europe, případně pro potřeby
klubových soutěží.

5. Clánek
Povinnosti hlavního trenéra a trenéra

5.1. Hlavní trenér je zodpovědný za srazy regionálních výběrů SCM společně s dalšími
hlavními trenéry z daného regionu;

5.2. Hlavní trenér má stejné povinnosti jako trenér. Nad rámec povinností trenéra zajišťuje
komunikaci s ČSRU související s realizací projektu.

5.3. Hlavní trenér je v pracovním poměru s ČSRU a také s RC, u nich; Jeho další pracovní
úvazky jsou možné pouze v případě, kdy nenarušují výkon funkce hlavního trenéra.
Ostatní trenéři jsou ve smluvním vztahu, dle návrhu hlavního trenéra;
5.4. Trenér musí být po celou dobu účasti v projektu držitelem minimálně trenérské licence
B a má povinnost udržovat tuto licenci v platnosti;
5.5. Trenér i hlavní trenér je povinen účastnit se minimálně jednou za rok odborného
semináře či školení pořádaného ČSRU s tématikou týkající se trénování v
mládežnických kategoriích.

6. Článek

Povinnosti klubu

6.1. Klub, kterému byl udělen status klubového SCM je povinen se podílet na organizaci
srazů, soustředění a utkání RSCM, Vytvořit odpovídající podmínky (zejména zajistit
vhodné prostory a pomůcky) pro činnost trenérů a družstev. Zároveň se požaduje účast
na akcích RSCM všech hráčů klubového SCM;
6.2. Kluby, které nemají status klubového SCM jsou žádány, aby vhodně pomohly
s organizací každé akce a zároveň, aby na žádost trenérů RSCM, organizátorů akcí
RSCM a případně reprezentačních trenérů dodali nominaci talentovaných hráčů.
Nominaci provádí kluboví trenéři kategorií.
Tito hráči by měli splňovat:
a)
výkonnostní předpoklady dle testovacího přehledu vydaného šéftrenérem
mládeže
b) © zvládnuté základní ragbyové dovednosti dle metodického dokumentu Klíčových
národních témat vydaného Metodickou komisí: Chytání a přihrávka, Individuální
obrana-skládka, Duel, Komunikace a rozhodování
6.3. Minimální odměna pro každého
stanovena na 500 Kč/den akce
Česká rugbyová unie, z.s.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

dalšího trenéra zapojeného

U Vojtěšky 11
162 00 Praha

do projektu RSCM

je

www.rugbyunion.cz
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6.3.

Klub i ČSRU jsou povinni umožnit pověřeným pracovníkům CSRU ověřovat
veškeré informace, které souvisí s realizací a administrací projektu a kontrolovat
činnost hlavního trenéra a trenérů;

6.4.

Klub je povinen dodržovat ustanovení smlouvy SCM a tohoto projektu, přičemž je
plně odpovědný za činnost hlavního trenéra a trenéra. V případě, že povinnosti
porušuje kterýkoliv trenér, má se za to, že takové povinnosti porušuje 1 klub;

7. Článek

Podpora ze strany CSRU

7.1. ČSRU se zavazuje poskytnout podporu všech akcí
organizačně, zajištěním prostor, vybavením a finančně

RSCM,

především

potom

7.2. V případě čerpání finančních prostředků na oblast mládeže z jiných veřejných zdrojů,
může být finanční podpora určená pro proj jekt RSCM ze strany ČSRU upravena.
Duplicitní uplatnění stejných nákladů v rámci podpory z různých veřejných zdrojů není
dovoleno. Příjemce podpory nesmí stejné náklady uplatněné v rámci dotace uplatňovat
u poskytovatele ani u jiných poskytovatelů veřejných prostředků způsobem, kdy by
stejné náklady byly financované z veřejných zdrojů vícekrát;
7.3. Poskytnutí metodiky pro činnost trenérů v rámci projektu RSCM;
7.4. Organizace seminářů a školení pro trenéry zapojené do tohoto projektu.
8. Článek
Hodnocení projektu

8.1. Šéftrenér mládeže hodnotí projekt na základě informací od trenérů a organizátorů akcí
RSCM, případně na základě informací uvedených v průběžném hodnocení projektu;
8.2. Hodnocení projektu slouží k průběžnému přehledu vývoje účastníků projektu a plnění

povinností jednotlivých účastníků;

9. Článek

Výběr hráčů zařazených do RSCM

9.1. Výkonnostní kritéria jsou stanovena na základě dokumentu “testovací přehled" pro
zařazení sportovce do systému SCM. Tento dokument je každoročně vydáván
šéftrenérem mládeže, který jej sestavuje ve spoluprácis Metodickou komisí;
Česká rugbyová unie, z.s.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
raha
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9.2. Výběrová kritéria pro zařazování hráčů do projektu RSCM schvaluje výkonný výbor a
obsahují zejména:
- věkové kategorie (biologické hledisko),
- zdravotní způsobilost (zdravotní hledisko)-platná sportovní prohlídka
- pohybové předpoklady (motorické hledisko)-viz. Testovací přehled
- dovednostní předpoklady-viz.6.2.b
9.3. U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do systému center a středisek nezbytný
souhlas rodičů nebo zákonných zástupců sportovce, U sportovců se doporučuje uzavřít
smlouvu upravující práva a povinnosti sportovce;

10. Clánek
Závěrečné ustanovení

10.1.ČSRU si vyhrazuje právo změnit pravidla fungování
praktických zkušeností vzešlých z realizace projektu.

projektu,

a to na základě

Přílohy:
1.

Testovací přehled

2.

Dlouhodobý rozvoj hráče, http://www.rugbyunion.cz/cs/page/852

3.

Kalendářtorganizace RSCM

Česká rugbyová unie, z.s.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha

www.rugbyunion.cz
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Úvodní ustanovení
Národní sportovní agentura

(dále jen „poskytovatel“

nebo „NSA“)

zveřejňuje tuto Výzvu

2/2022

Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022 (dále jen „Výzva“).
Dotace

dle této

Výzvy jsou

poskytované

na

základě

ustanovení

5 6b odst.

1 písm.

a) zákona

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“)
a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
souvisejících

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

(dále jen

pravidlech a o změně
„rozpočtová

pravidla“),

některých
a zákona

Ma

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 - 31.12.2022. Datum 31.12.2022
je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Vymezení pojmů
2.1.

Sportovní organizací je dle 5 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu právnická osoba založená za jiným
účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu
(dále jen „sportovní organizace“).

2.2.

Sportovcem
je dle 8 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním
roce skutečně vykonává

sportovní činnost dle bodu

2.3., pro kterou je u sportovní organizace

evidována (dále jen „sportovec“).
2.3.

Sportovní činností u sportovce se pro účely této výzvy rozumí— účast na organizovaných pravidelných
tréninkových jednotkách nebo
sportovní organizace,

případně

účast na systémových
obdobná

činnost.

či jednorázových soutěžích, které organizuje

U sportovní organizace

— znamená

organizace

pravidelných tréninkových jednotek s rozpisem nebo organizace soutěží jednorázových či systémových
(např. „ligových“), případně obdobná činnost.
2.4.

Trenérem se pro účely této Výzvy rozumí fyzická osoba, vykonávající odbornou činnost v oblasti sportu
a v jeho segmentech" na základě odborné způsobilosti získané podle zvláštního předpisu“ nebo v rámci
systému vzdělávání trenérů dle bodu 2.5. u jednotlivých svazů, která je dále podle $ 3e odst. 1 zákona
o podpoře sportu u sportovní organizace, která je žadatelem evidována jako trenér, a která v daném
kalendářním roce prokazatelně vykonává činnost v souladu se získanou odbornou kompetencí.

NM

1 za segmenty sportu ve vztahu k výkonnosti jsou považovány: sport začínajících sportovců, sport výkonnostních sportovců, sport
vrcholových sportovců a dále dle participace ve sportu přidružujeme sport pro všechny-rekreační sport
Získání odborné kvalifikace „trenér“je určena následujícími zákony a vyhláškami:
- © zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- © vyhláška č. 317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků

- © zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon

- © zákon č, 179/2006 Sb. Zákon o ověřovánía uznávání výsledků dalšího vzdělávánía o změně některých zákonů
- © vyhláška č. 176/2009 Sb.., kterou se stanoví náležitosti o žádosti o Akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání
V rekvalifikačním zařízení a způsobu jeho ukončení
- © zákon č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
- © zákon č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
- © Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
Zahr
č. 455/1991 Sb., o Živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů

Strana 55 / 77

M
2.5.

; NÁRODNÍ ©
SPORTOVNÍ
AGENTURA
Systémem vzdělávání trenérů se pro účely této Výzvy rozumí strukturované další vzdělávání, odborné
vzdělávání a celoživotní vzdělávání trenérů ukotvené v kvalifikačním nebo obdobném řádu či předpisu
sportovního svazu, vedoucí k získání odborné
sportovním

svazem

prostřednictvím

kvalifikace a udržování platnosti kvalifikace udělené

publikační

činnosti,

odborné

lektorské

činnosti

nebo

absolvováním odborných seminářů.
2.6.

Sportovní klub (dále jen „SK“) je pro účely této Výzvy typem sportovní organizace dle bodu 2.1.
Výzvy. Je založen v souladu s $ 214-302 (zapsaný spolek nebo pobočný spolek) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského

zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“), a jeho primárním

účelem je organizovat

sportovní činnost v rámci daného sportovního odvětví. Sportovní klub organizuje sportovní činnost dle
bodu 2.3. zpravidla v rámci jednoho sportovního odvětví.
2.7.

Tělovýchovná jednota/tělocvičná jednota/jednota

(dále jen „TJ“) je pro účely této Výzvy typem

sportovní organizace dle bodu 2.1. Výzvy a je založena v souladu s $ 214-302 (zapsaný spolek nebo
pobočný spolek) NOZ a jejím primárním účelem je organizovat sportovní činnost dle bodu 2.3. zpravidla
v rámci více sportovních odvětví.
2.8.

Konečným

příjemcem podpory je dle $ 6b odst. 5 zákona o podpoře sportu sportovní organizace

sdružená/spolčená ve sportovní organizaci, která je žadatelem o podporu/příjemcem podpory, a která
jí tuto podporu v souladu s podmínkami pro její použití dále poskytla jako konečnému příjemci podpory
a kterého příjemce dotace uvedl jako konečného příjemce v žádosti o dotaci, kde zároveň uvede účel
poskytnuté podpory každého jednotlivého konečného příjemce a zároveň metodiku rozdělení podpory
konečným příjemcům. Konečný příjemce je zpravidla sportovní klub dle bodu 2.6. této Výzvy,
tělovýchovná/tělocvičná jednota/jednota dle bodu 2.7. této Výzvy a dále krajský či okresní svaz dle
bodu

2.12. této Výzvy, pokud

má některou z právních forem

dle bodu 7.1. odstavce 1. (dále jen

„konečný příjemce“). Pokud bude žadateli poskytnuta podpora na konečné příjemce, bude povinen
zavázat jednotlivého konečného příjemce k plnění podmínek poskytnuté podpory a současně jej zaváže
k poskytnutí součinnosti při kontrole použití podpory dle $ 3d odst. 1 písm. d) zákona o podpoře

sportu.
2.9.

Mezinárodní sportovní organizací (dále jen „MSO“) se rozumí pro účely této Výzvy mezinárodní
autorita, která může mít v názvu rovněž federaci, unii, asociaci nebo obdobný pojem se stejným
významem. Je neziskovou organizací založenou na demokratických principech s pravidelnými
demokratickými volbami, a která řídí a rozvíjí dané sportovní odvětví. Svoji činnost vykonává

minimálně sedm (7) let. Je v ní registrováno minimálně 30 řádných členů s hlasovacím právem, přičemž
za řádné členy MSO se nepovažují čekatelé, přidružení členové, čestní členové nebo členové
s pozastaveným členstvím, dále pak konfederační státy, pozorovatelské státy apod. MSO

„členové MSO“).

(dále jen

U MSO sdružujících více sportovních odvětví je pro účely této Výzvy rozhodný počet

členů daného sportovního odvětví v příslušných aktivitách či sekcích.
2.10.

Kolektivním sportem žen se pro účely této Výzvy rozumí druh sportu/sportovního odvětví, který
splňuje následující podmínky:
- soutěží v něm kolektiv hráček vytvářející herní činnosti dle předem stanovených pravidel pro daný
druh sportu/sportovního odvětví. Skupina hráček tvořící kolektiv (minimálně tři hráčky) nastupuje v
rámci jednoho utkání vždy proti jinému kolektivu hráček tvořeného stejným počtem hráček jako jejich
soupeřky. Za kolektivní sport LOH žen nelze považovat sestavení skupiny sportovkyň individuálních
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sportů/sportovních disciplín, které soutěží jako družstvo proti ostatním takto sestaveným družstvům
např. soutěžící družstva v rámci štafety, čtyřhry, hlídky, dvojskif, jachtařských posádek atd.
2.11.

Svazem je pro účely této Výzvy typ sportovní organizace dle bodu 2.1. Výzvy, která je svazového
charakteru, jež vyjádří ve svém názvu (např. svaz, asociace, federace apod.) nebo užívaný název je
užíván dlouhodobě a je pro svaz tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně
předpokládat a zároveň

předložil Koncepci

rozvoje konkurenceschopnosti státní reprezentace žen

v kolektivních sportech pro období 2022-2028

na základě Výzvy 13/2021

k předkládání Koncepcí

rozvoje konkurenceschopnosti státní reprezentace žen v kolektivních sportech pro období 2022-2028

„Účast na LOH Los Angeles 2028“.
Jedná se o:

00406741 | Fotbalová asociace České republiky

45770778 | Česká basketbalová federace
00540285 | Český volejbalový svaz
00548979 | Český svaz házené, z.s.
44268335 | Český svaz pozemního hokeje
00540706 | Česká rugbyová unie, z.s.
60461331 | Český svaz vodního póla
přičemž splňuje všechny následující podmínky:
a)

je založen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“); za
spolek založený podle NOZ se podle $ 3045 odst. 1 NOZ považují i sdružení podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

b)

jeho účelem je vytvářet podmínky, řídit a organizovat rozvoj daného sportovního odvětvív oblasti
systémových (postupových) národních soutěží, státní sportovní reprezentace, případně systému
výchovy

sportovně

talentované

mládeže

na všech

úrovních

v rámci

celé

České

republiky a

zastupovat a hájit zájmy daného sportovního odvětví/sportu/sportovní disciplíny (dále ve Výzvě
jen „sportovní odvětví“)
c)

zajišťuje odborná školení a systémová vzdělávání,

d)

je jediným uznaným zástupcem České republiky v daném sportovním odvětvív příslušné MSO dle
bodu 2.9., případně je zastoupen prostřednictvím uznaného zástupce, o čemž má s tímto uznaným
zástupcem sjednanou dohodu.

Pokud existuje MSO, která má celosvětovou působnost, nikoliv

kontinentální či regionální, bude oprávněným žadatelem ta sportovní organizace, která je uznána
právě touto MSO jako jediným zástupcem v daném sportovním odvětví,
e)

je oprávněn vysílat sportovní reprezentanty na mistrovství světa a/nebo na mistrovství Evropy
v daném sportovním odvětví,

f)

je zařazen (resp. jeho sportovní odvětví) na program olympijských her, a to v rozsahu minimálně
tří cyklů jdoucích za sebou předcházejících hodnocenému roku a zároveň je zařazen na program
nejbližších olympijských her ve vztahu k hodnocenému roku a s předpokladem účasti na LOH 2028,
4
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g)

je (resp. jeho sportovní odvětví) kolektivním sportem žen dle bodu 2.10.,

h)

podmínky dle písm. a); b); d); e) a g) naplňuje po dobu alespoň pěti (5) let předcházejících podání
žádosti. Tato podmínka se neuplatní, jedná-li se o právního nástupce oprávněného žadatele, který
přestal naplňovat definici oprávněného žadatele dle čl.7., a kterého uzná příslušná MSO dle bodu
2.9. jako jediného uznaného zástupce České republiky v daném sportovním odvětví.

2.12.

Krajským nebo okresním sportovním svazem se pro účely této Výzvy rozumí spolky nebo pobočné
spolky zajišťující výkon činnosti svazu v příslušném regionu (územním celku). Krajský nebo okresní svaz
může být podpořen jako konečný příjemce dle bodu 2.8., nikoliv jako oprávněný žadatel v této Výzvě.

2.13.

Za subjekt působící celostátně (celostátní působnost) je považována sportovní organizace, která svou
hlavní činnost vykonává nejméně v 7 krajích České republiky v souladu se základním územně správním
členěním — správní obvody krajů, dle 5 3 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu,
v platném znění, tzn. působí zde členské spolky nebo pobočné spolky organizace a organizuje alespoň
dvoustupňové

mistrovské

soutěže

v disciplínách,

které

vykazuje.

Má

založenou

odpovídající

organizační a řídící strukturu (organizační strukturu svaz doloží jako samostatnou přílohu), tzn. že je
schopen prokázat, že prostřednictvím této struktury naplňuje svůj účel v souladu s bodem 2.11. písm.
a) dle svého zakladatelského dokumentu.
2.14.

Talentovaná mládež — se pro účely této Výzvy rozumí vybraný okruh sportující mládeže zpravidla ve
věku 10 až 23 let, které je věnována systematická soustavná péče za účelem budoucí úspěšné sportovní
reprezentace. Výběr, výchovu a zabezpečení sportovní přípravy v konkrétním sportovním odvětví
organizuje a zabezpečuje sportovní svaz v souladu s koncepčními plány obsahující systémová kritéria
pro zařazování sportovců do péče o talentovanou mládež a kritéria a způsob schvalování výběru či
zřizování VSCM, SCM, SpS, SA, případně OST, popřípadě s obdobou tohoto materiálu.

2.15.

Sportovní střediska (SpS) - se pro účely této Výzvy rozumí dlouhodobý program zařazený do systému
přípravy sportovně talentované mládeže se státní podporou. Cílem je podpora sportovní přípravy
talentované mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10 až 15 let. Svaz má tato střediska zahrnutá ve
vlastních koncepčních plánech obsahující systémová kritéria pro zařazování sportovců do péče o
talentovanou mládež a kritéria a způsob schvalování výběru
OST, popřípadě v obdobě tohoto materiálu.

2.16.

či zřizování VSCM, SCM, SpS, SA, případně

Sportovní centra mládeže (SCM) - se pro účely této Výzvy rozumí dlouhodobý program zařazený do
systému přípravy talentované mládeže se státní podporou. Tvoří efektivní článek péče o talentovanou
mládež kadetské, dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 až 19 let,). Svaz má tato střediska
zahrnutá ve vlastních koncepčních plánech obsahující systémová kritéria pro zařazování sportovců do
péče o talentovanou mládež a kritéria a způsob schvalování výběru či zřizování VSCM, SCM, SpS, SA,

případně OST, popřípadě v obdobě tohoto materiálu.
2.17.

Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM) - se pro účely této Výzvy rozumí dlouhodobý program
systému přípravy sportovců ke sportovní reprezentaci státu ve věkové kategorii 19 až 23 let, který
eliminuje negativní dopad změn podmínek pro sportovní přípravu v tomto věku (dokončení střední
školy, vysoká škola nebo pracovní poměr) a výkonnostní náročnost přechodu do seniorské kategorie
ve vybraných olympijských sportech. Tato centra si vytváří svaz dle svých koncepčních plánů obsahující

systémová

kritéria pro zařazování sportovců

do péče o talentovanou

mládež

a kritéria a způsob
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,

schvalování výběru

či zřizování VSCM,

SCM,

SpS, SA, případně

OST,

popřípadě v obdobě

wi

tohoto

materiálu.

Sportovní akademie (SA) - se pro účely této Výzvy rozumí centrum talentovaných dětí a mládeže se
zaměřením na všestrannou sportovní přípravu dětí zábavným způsobem s postupným rozvojem
pohybových schopností a dovedností, a následným doporučením vhodného sportu na základě jejich

2.18.

individuálních předpokladů. Sportovní akademie se také pro účely této Výzvy rozumí vytvoření
nadstandardních výchovně vzdělávacích podmínek pro pohybově nadané děti a mládež s cílem
optimalizovat sportovní, společenský a osobnostní rozvoj každého jedince. Sportovní akademie jsou
promítnuté do koncepčních plánů obsahující systémová kritéria pro zařazování sportovců do péče o
talentovanou mládež a kritéria a způsob schvalování výběru
OST, popřípadě v obdobě tohoto materiálu.
2.19.

či zřizování VSCM, SCM, SpS, SA, případně

Státní sportovní reprezentace — se pro účely této Výzvy rozumí prezentace ČR prostřednictvím sportu.
Jedná

se

o

účast

sportovců,

trenérů,

realizačních

týmů

na

mezinárodních

sportovních

akcích

organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, organizacemi a Mezinárodním olympijským
výborem, na které byli nominování příslušným sportovním svazem.
2.20.

Sportovní reprezentantka — se pro účely této Výzvy rozumí sportovkyně, jmenovaná či nominovaná
příslušným sportovním svazem dle bodu 2.11. k přípravě a účasti na vrcholných evropských a světových
akcích organizovaných mezinárodními sportovními federacemi a Mezinárodním olympijským výborem,
tak, aby její působení vedlo k účasti družstva na LOH 2028.

2.21.

Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěžvuMzřízená sportovním svazem dle bodu
2.11. této Výzvy, krajským nebo okresním sportovním svazem dle bodu 2.12., a která je uvedena
v jejich oficiálních termínových listinách jednotlivých soutěží.
- | „Účast

v oficiální soutěži“

znamená

nominace

sportovce

(bod

2.2. Výzvy) evidovaného
u oprávněného žadatele (čl. 7 Výzvy) v průběhu jednoho kalendářního dne bez ohledu na to, zda

se účastnil jednoho nebo více utkání/závodu/zápasu daného sportovního odvětví nebo soutěžil
v rámci jedné nebo více sportovních disciplín daného sportovního odvětví.
2.22.

Rejstříkem sportu se pro potřeby této Výzvy rozumí elektronický rejstřík sportovních

organizací,

sportovců, trenérů a sportovních zařízení dle $ 3e zákona o podpoře sportu.

3.

Oblasti podpory

3.1.

V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory Zabezpečení státní sportovní reprezentace.

3.2.

Dotace může být poskytnuta pouze do výše částky uvedené v žádosti nebo nižší.

4.

Věcné zaměření Výzvy/Účel Výzvy

4.1.

Výzva je zaměřená

na

podporu

oprávněného

žadatele

za účelem

Zabezpečení

státní sportovní

reprezentace — kategorie žen — příprava účasti na LOH 2028 a budou podpořeny zejména následující
činnosti:
a)

zajištění

přípravy

dorosteneckých

sportovních

kategoriích

reprezentantek

(jedná se zejména

České

republiky

o pravidelnou

v seniorské

tréninkovou

a juniorských/

činnost, výcvikové
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tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, výkonnostní testování sportovců,
kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení) dle koncepčního plánu
předloženého

oprávněným

konkurenceschopnosti

žadatelem

státní

na

základě

reprezentace

Výzvy

na

žen kolektivních

předložení

sportů

„Koncepce

2022-2028“

čj:

NSA-

0058/2020/A/62,

b)

zajištění

účasti

sportovních

dorosteneckých

kategoriích

reprezentantek
na

vrcholných

České

republiky

mezinárodních

v

seniorské

soutěžích

(jedná

a

juniorských/

se

zejména

o

Olympijské hry, Evropský olympijský festival mládeže, Olympijské hry mládeže, Mistrovství světa,
Světové hry, Mistrovství Evropy, světové poháry, světové ligy a obdobné soutěže a odpovídající
kvalifikační mezinárodní soutěže) dle koncepčního plánu předloženého oprávněným žadatelem
na

základě

Výzvy

na

předložení

„Koncepce

konkurenceschopnosti

státní

reprezentace

žen kolektivních sportů 2022-2028“ čj: NSA-0058/2020/A/62,

zajištění péče o sportovně talentovanou mládež — dívek v systému a organizační struktuře, ve
kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce dle koncepčního plánu předloženého
oprávněným

žadatelem

na základě

Výzvy

na

předložení „Koncepce

konkurenceschopnosti

státní reprezentace žen kolektivních sportů 2022-2028“ čj: NSA-0058/2020/A/62,

d)

zajištění přípravy sportovně talentované mládeže - dívek, především dorostenecké a juniorské
kategorie,

směřující ke státní sportovní reprezentaci

mezinárodních pravidel
sportovního odvětví (zpravidla ve věku 15 až 23 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní
činnosti talentované mládeže — dívek (zpravidla ve věku 6 až 15 let) dle koncepčního plánu
předloženého

oprávněným

konkurenceschopnosti

žadatelem

státní

na

reprezentace

podle

základě

platných

Výzvy

žen kolektivních

na

předložení

sportů

„Koncepce

2022-2028“

čj:

NSA-

0058/2020/A/62,

zajištění

sportovní

přípravy

sportovně

talentované

mládeže

— dívek

v řízeném

systému

vrcholových sportovních centrech mládeže (VSCM) dle bodu 2.17., sportovních centrech mládeže
(SCM) dle bodu 2.16., sportovních střediscích (SpS) dle bodu 2.15. a ve sportovních akademiích
(SA) dle bodu
talentů

věkové

žadatelem

na

2.18., příp. dalších organizačních jednotek zaměřených
kategorie
základě

6 až 23
Výzvy

na

let dle

koncepčního

předložení

plánu

„Koncepce

na sportovní přípravu

předloženého

oprávněným

konkurenceschopnosti

státní

reprezentace žen kolektivních sportů 2022-2028“ čj: NSA-0058/2020/A/62.

5.

Alokace Výzvy

5.1.

Celková alokace Výzvy je 150 000 000 Kč.

5.2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo celkovou alokaci dle bodu 5.1. této Výzvy upravit, tzn. alokaci snížit,
nerozdělit veškeré finanční prostředky předpokládané celkové alokace i alokace jednotlivých oblastí
v rámci této Výzvy, příp. tyto finanční prostředky navýšit, a to v závislosti na počtu a kvalitě podkladů
obdržených žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) a na výši disponibilních prostředků.
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6.

Termíny a způsob vyhlášení Výzvy

6.1.

Datum vyhlášení Výzvy:

12.01.2022

6.2.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí:

19.01.2022 od 12:00 hod.

6.3.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí v systému:

6.4.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu, ve které je příjem žádostí zahájen okamžikem
a ukončen okamžikem dle bodu 6.3.

6.5.

Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.agenturasport.cz .

6.6.

Poskytovatel si vyhrazuje právo, do uplynutí termínu konce příjmu žádostí, příjem žádostí prodloužit,
předčasně jej ukončit nebo Výzvu zrušit.

,

21.02.2022 do 12:00 hod.
dle bodu

6.2.

Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny
níže uvedené podmínky:

71.

žadatel má právní formu spolku dle $ 214 až $ 302 NOZ,
žadatel splňuje podmínky dle bodu 2.11.,
žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovce a trenéry,
žadatel je bezúhonnou

osobou;

za bezúhonného

se považuje

žadatel, který nebyl

pravomocně

odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, trestný
čin souvisejícís činnostív oblasti sportu nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen,
žadatel je bezdlužnou osobou:
- © u orgánů Finanční správy České republiky,

-= © u orgánů Celní správy České republiky,
na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,
na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;
Za

bezdlužného

se

považuje

žadatel,

který

nemá

evidován

nedoplatek,

s výjimkou

nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na
splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo,
6.

žadatel nesmí být v likvidaci, v insolvenci nebo exekuci.

Obecné zásady
8.1.

Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele není
přípustné

odvolání

ani

rozklad.

Obnova

řízení se

nepřipouští.

Přezkumné

řízení se

nepřipouští

s výjimkou postupu podle $ 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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Žadatel plně zodpovídá za správnost vyplněných údajů a předání požadovaných příloh.
Prostředky dotace musí být využívány efektivně, účelně a hospodárně a v souladu s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace a všemi jeho případnými přílohami.
8.4.

Dotace

může

poskytnuta

být

až do výše

100

% celkových

rozpočtovaných

nákladů

uvedených

v žádosti.*
8.5.

Dotace je poskytnuta žadateli prostřednictvím jedné platby — ex ante, která bude následně finančně
vypořádána a vyúčtována v souladu s právními předpisy a touto Výzvou.

8.6.

Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem,
jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).

8.7.

Dotace je zaslána na bankovní účet ve vlastnictví Žadatele uvedený v žádosti.

8.8.

Osobní údaje poskytované žadatelem poskytovateli při podání žádosti jsou zpracovávány v souladu
s platnou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.

8.9.

Příjemce

dotace

je povinen

příslušnou

dokumentaci

uchovat

po

dobu

10

let ode

dne

vydání

Rozhodnutí.
8.10.

Příjemce dotace je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby způsobilé náklady
hrazené z dotace byly řádně prokázány. Náklady hrazené z dotace musí být v účetnictví sledovány
odděleně. Veškeré doklady související s poskytnutou dotací budou viditelně označeny číslem
Rozhodnutí.

8.11.

Poskytnutá

dotace musí být vždy řádně vyúčtována, vypořádána

a podložena

prvotními účetními

doklady.
8.12.

8.13.

Nejsou-li

informace

uvedené

v žádosti

v souladu

s veřejnými

rejstříky vedenými

podle

zákona

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,
ve znění pozdějších předpisů, je žadatel povinen doložit dané skutečnosti jiným způsobem“.

Příjemce dotace, který na úhradu nákladů za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo
provedení prací použil peněžní prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané
hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto
částku zahrnout do vyúčtování a vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na odpočet
uplatnil až poté, je povinen do jednoho měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet
uvedenýv Rozhodnutí.

8.14.

V souladu s $ 6b odst. 2 zákona o podpoře sportu nelze dotaci poskytnout osobě, která v uplynulých
třech letech opakovaně nebo závažným způsobem porušila podmínky čerpání podpory poskytnuté ze
státního rozpočtu podle tohoto zákona*, pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem
ohrozila naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo která byla

3 Specifikace nákladů žadatele je Přílohou žádosti - „rozpočet nákladů žadatele“
4 položení odpovídajících listin dokladujících skutečný stav.
5 Za porušení podmínek čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu závažným způsobem je pro potřeby Výzvy považováno
stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky poskytnuté dotace.

9
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pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu, nebo pro
trestný čin dotačního podvodu, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
8.15.

V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, vystavuje se
nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle
ustanovení$ 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.16.

V případě,

že žadatel,

a hodnocení

žádosti,

přestane
je

povinen

splňovat
tuto

podmínky
skutečnost

oprávněného
do

tří

dnů

žadatele
od

nastalé

v průběhu
skutečnosti

posouzení
oznámit

poskytovateli. V případě, že bude možné určit právního nástupce, který bude splňovat podmínky
oprávněného žadatele dle čl. 7., je poskytovatel oprávněn podpořit tohoto právního nástupce
přiměřenou částí dotace.
8.17.

Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých veřejných zdrojů (včetně zdrojů státního rozpočtu) není
dovolena. Příjemce dotace nesmí stejné náklady hrazené z dotace uplatňovat u jiných poskytovatelů
veřejných prostředků. Pokud byl určitý náklad hrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle
předchozí věty pouze této části nákladu.

8.18.

Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené
Výzvou (podmínky časové a věcné způsobilosti nákladů jsou vymezeny v čl. 9 a 10 Výzvy), přičemž
k úhradě musí dojít nejpozději do 31.1.2023.

8.19.

Příjemce dotace bude informaci o poskytnuté dotaci prezentovat v informačních materiálech nebo na
předmětech, které souvisejí s podpořenými aktivitami žádosti a jsou určené pro
veřejnost. Příjemce dotace uvede informaci o poskytnuté dotaci“ , včetně loga poskytovatele, na svých
propagačních

(obecných) internetových stránkách (má-li příjemce internetové stránky).
8.20.

Příjemce dotace je povinen zajistit oficiální označení státní příslušnosti účastníků reprezentačních akcí
na dresech a výstroji. Pro toto označení lze používat název státu, státní znak nebo státní vlajku. Oficiální

název státu, který lze pro tyto potřeby použít je Česká republika/Czech Republic" nebo Česko/Czechia.
8.21.

Systém výchovy sportovně talentované mládeže, včetně koncepčních plánů obsahující systémová
kritéria pro zařazování sportovců do péče o talentovanou mládež, popřípadě v obdobě tohoto
materiálu, je v působnosti a zodpovědnosti jednotlivých sportovních svazů. Kritéria a způsob

schvalování výběru či zřizování VSCM, SCM, Sp$S, SA, případně OST a zařazování sportovců do VSCM,
SCM, SpS, SA, případně OST na příslušný kalendářní rok, resp. tréninkový rok jsou plně v kompetenci
sportovního svazu a jsou obsaženy v koncepci či jiném strategickém materiálu dle předchozí věty.
8.22.

Poskytnutá dotace bude zaměřena na oblast podpory dle bodu 3.1.

8.23.

Poskytovatel může znění této Výzvy upřesnit dodatkem.

Období podpory
9.1.

Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na
které byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím od 1. ledna do 31. prosince roku, na

5 Alespoň v rozsahu obecného konstatování, že činnost příjemce dotace byla podpořena poskytovatelem.
7 Viz. www.brand.czechtourism.cz
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které byla dotace poskytnuta.“ Finanční prostředky dotace poskytnuté na realizaci projektu pro rok
2022 nelze převádět do dalších let. Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem dotace
uvedeným v Rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být náklad způsobilý pouze tehdy, pokud
je uhrazený nejpozději do 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před
datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory Výzvy.

10.

Způsobilé a nezpůsobilé náklady/výdaje

10.1.

Způsobilé náklady, které lze použít v rámci dotace, jsou:

a)

výdaje na osobní náklady zaměstnanců — trenérů a členů realizačního týmu
aktivitách projektu souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory, do
tis. Kč na osobu a měsíc bez příslušných zákonných odvodů. Z dotace lze
povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (60 tis.

podílejících se na
maximální výše 60
hradit i související
Kč) zahrnuty. Limit

60 tis. Kč je platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích

konaných mimo pracovní poměr (dále jen „DPP? a DPČ“9“), hodinová sazba dohod o pracích

konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 400 Kč / hodinu. Limit 60 tis. Kč na osobu
a měsíc se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době““ zákoníkem práce v 8 79 a více a platí i
pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Při sjednání kratší pracovní doby u HPP"* pod
rozsah stanovený v $ 79 se limit 60 tis. Kč poměrně krátí,
b)

náklady

na

trenérské

služby,

služby

zdravotního

zabezpečení,

metodické

služby,

služby

technického a servisního zabezpečení, souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory;
jedná — li se o osobní výkon služeb (např. služby trenérů a členů realizačního týmu jako živnost
či OSVČ) platí limit do maximální výše 60 tis. Kč na osobu a měsíc,

c)

náklady na testovánía další stužby, dezinfekční prostředky, osobní ochranné pomůcky (roušky,
respirátory atd.) a jiný spotřební materiál související s ochrannými opatřeními proti šíření
nemoci COVID-19 při plnění účelu Výzvy a oblasti podpory,

d)

náklady na další služby a na spotřební materiál související souvisejících s plněním účelu Výzvy
a oblasti podpory,

e)

nájemné prostor a zařízení souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,

f) | standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních

je účtování o nákladech a výnosech v tom účetním období, se kterým věcně a časově souvisí,
5 jednou ze zásadních zásad účetnictví
a to bez ohledu na skutečnost, kdy došlo k platbě, resp. pohybu souvisejících peněžních prostředků (tzv. akruální princip)
3 DPP — Dohoda o provedení práce (8 75 zákoníku práce)

10 DPČ — Dohoda o pracovní činnosti (8 76 zákoníku práce)

11 6 79 — Stanovená týdenní pracovní doba

(1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.
(2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců

a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu
37,5 hodiny týdně,
b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

2 HPP — Hlavní pracovní poměr (8 33 zákoníku práce)
11
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potřeb a sportovního materiálu souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,
cestovné, startovné a náklady na dopravu souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,
náklady na ubytování a stravování souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,
vybavení drobným hmotným majetkem souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,
jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis. Kč;

j)

vybavení drobným nehmotným majetkem souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,
jehož ocenění je nižší/rovno 80 tis. Kč;
náklady na odměny sportovcům

za sportovní výsledky souvisejících s plněním účelu Výzvy a

oblasti podpory, s limitem do výše 10% poskytnuté dotace v dané oblasti podpory,
ostatní náklady vztahující se k aktivitám

prokazatelně

souvisejících s plněním

účelu Výzvy

a oblasti podpory, pokud nejsou uvedeny v rámci nezpůsobilých nákladů dle bodu 10.2.

10.2.

Nezpůsobilé náklady, které nelze použít v rámci dotace, jsou:

a)

pořízení či technické zhodnocení hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč, nebo

b)

splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další finanční postihy,

c)

finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného či nehmotného majetku podle zákona

nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 80 tis. Kč,

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

nebo předpisů

upravujících

účetnictví;

d)

úhrada DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a v konkrétním případě uplatnil nárok na
odpočet

DPH

na vstupu

podle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů;
osobní náklady nad rámec uvedený v bodu 10.1. písmeno a);

f)

mzdové

a ostatní osobní náklady poskytované v souvislosti s výkonem

orgánu

nebo

jako

statutárního

zástupce

ve

sportovní

organizaci

funkce ve statutárním

(tj. předsedů,

prezidentů

a místopředsedů apod.);

8)

cestovní

náhrady

nad

rámec

stanovený

zákonem

č. 262/2006

Sb.,

zákoník

práce,

ve

znění

pozdějších předpisů; to se netýká cestovních výdajů spojených s účastí mezinárodních účastníků
dle reglementu mezinárodní sportovní federace;

10.3.

h)

náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace;

i)

pohoštění“ a dary;

j)

náklady nevztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s plněním účelu Výzvy.

V rámci projektu není možné hradit běžný provoz, poskytování služeb a jiné standardní činnosti svazu.

13 Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů; Pokud žadatel
nemá v jistotu o zařazení těchto nákladů do způsobilých či nezpůsobilých nákladů, doporučujeme se obrátit předem na poskytovatele.

12

Strana 65 / 77

„FEET
běty

|: NÁRODNÍ

SPORTOVNÍ

7

AGENTURA

10.4.

Žadatel je povinen dodržet časovou a věcnou souvislost uplatňovaných nákladů.

10.5.

Způsobilé jsou pouze náklady do výše ceny v místě a čase obvyklé.

10.6.

O konečné způsobilosti nákladů si vyhrazuje právo rozhodnout poskytovatel.

10.7.

Žadatel může požádat o výjimku z limitů osobních nákladů a nákladů na osobní výkon služeb trenérů
uvedených v rámci způsobilých nákladů pro max. 6 osob se statutem mimořádného odborníka, které
žadatel uvede v žádosti nebo podá písemnou žádost poskytovateli v průběhu období podpory dle čl. 9.
Statut mimořádného odborníka musí být řádně odůvodněn, pak tato výjimka ze stanovených limitů
bude platná na celé období dotace, přičemž poskytovatel si vyhrazuje právo v konkrétním případě
uplatnění výjimky ze stanovených limitů zamítnout.
Příjemce dotace, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo provedení prací
peněžní prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do které zahrnul i
částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního
vypořádání a vyúčtování dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je

10.8.

povinen

do měsíce

od

uplatnění

nároku

odvést

částku

odpočtu

na

účet finančního

vypořádání

4929001/0710.

10.9.

Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

11.

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

11.1.

Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně. Žádost o dotaci bude obsahovat níže uvedené náležitosti
v souladu s $ 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti budou také součástí formuláře
žádosti v elektronickém systému. Vyplněním příloh žádosti stvrzuje žadatel pravdivost a správnost
doložených údajů.

Náležitosti jsou:
zve

a) © název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele (je součástí elektronického formuláře),
b) — název a adresa poskytovatele (je součástí elektronického formuláře — vyplní se automaticky),
c)

požadovaná částka dotace,

d) © oblast podpory“ (je součástí elektronického formuláře — vyplní se automaticky)

e)
f)

účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít v oblasti podle
elektronického formuláře — nutno vypsat žadatelem),
lhůta, v níž má

být tohoto účelu dosaženo

bodu

3.1. (je součástí

(je součástí elektronického formuláře — vyplní se

automaticky),
g) — informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele"*:

4 jedná se o tyto oblasti podpory viz bod 3.1.: Zabezpečení sportovní reprezentace.
45 Tato povinnost se týká všech žadatelů. Povinnost nabyla účinnosti dne 1.6.2021
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

novelou

zákona

č. 218/2000

Sb., zákon

13
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jedná-li za žadatele statutární orgán, uvede žadatel o této osobě informace v rozsahu,
v jakém jsou zapsány ve veřejném rejstříku (je součástí elektronického formuláře);

-©

jedná-li za žadatele jiná fyzická osoba jako zmocněnec, žadatel doloží plnou moc (žadatel
doloží plnou

moc

ověřený

následně

a

s podpisem
bude

statutárního

orgánu

dokument

žadatele,

převeden

do

který musí

být úředně

autorizované

konverze

listinné formy"“ nebo plná moc bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem
statutárního orgánu žadatele). Podpis zmocněnce se nevyžaduje ani na listinné, ani na
elektronické (zkonvertované) plné moci,

h)

úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, ve znění pozdějších předpisů),
14

Výpis nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na
+

své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny
na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.
v

čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu (příloha

č. 26.6.),

j)
k)

identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (je součástí elektronického formuláře —
vyplní se automaticky),
potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou
podmínek předložením):

podle bodu 7.1. bod 5. (žadatel prokáže splnění

— © potvrzení příslušného finančního úřadu,
—

potvrzení Celní správy České republiky,

— © potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,
— | potvrzenío nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti,
z

Potvrzení nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti.
Všechna

nebo

čestného

prohlášení o bezdlužnosti je uveden

některá

potvrzení

mohou

být

nahrazena
pod bodem

čestným

prohlášením.

Formulář

26.7. Výzvy. Přiložením čestného

prohlášení bere žadatel na vědomí, že uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky.
čestné prohlášení, že žadatel je bezúhonnou osobou (je součástí elektronického formuláře —
nutno označit žadatelem),
čestné

prohlášení,

že

žadatel

není

vlikvidaci,

vinsolvenci

nebo

exekuci

(je

součástí

elektronického formuláře — nutno označit žadatelem),

n)

čestné

prohlášení týkající se boje proti dopingu

a ovlivňování výsledků

sportovních

soutěží

a pravdivosti doložených údajů (je součástí elektronického formuláře — nutno označit žadatelem),

45 Celý postup není nijak složitý, na pracovištích CzechPointu Vám sním poradí a nabídnou, jakým způsobem chcete výsledný
zkonvertovaný dokument předat (můžete si jej nechat nahrát např. na Váš flashdisk máte-li jej sebou, nebo jej můžete nechat nahrát
do úložiště, kdy dostanete přístupové údaje a dokument si následně vyzvednete z jakéhokoliv počítače, který má internetové
připojení).
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o) © potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele““, kopii smlouvy o bankovním

účtu nebo výpisu

z bankovního účtu spolku (žadatele) ve formátu PDF— (povinná příloha žádosti) — bude obsahovat
tyto náležitosti:
- © název Žadatele,

- © IČO žadatele,
- © číslo bankovního účtu včetně kódu banky;
p) rozpočet žadatele doložený na formuláři dle přílohy č. 26.4.
11.2.

Žadatel až do ukončení řízení o poskytnutí dotace““ je povinen oznámit poskytovateli změny údajů
uvedených v žádosti dle bodu 8.16.

12.

Způsob podávání žádostí

12.1.

Žádost je zpracována

2

prostřednictvím

adrese www.dotacesport.cz
12.2.

Každá

sportovní

organizace

formuláře

elektronické

žádosti, uveřejněné

na internetové

a je podána způsobem dle bodu 12.5.
splňující

podmínky

oprávněného

žadatele

může

v rámci

této Výzvy

předložit pouze jednu žádost. Do doby uplynutí lhůty pro podání žádostí dle bodu 6.3. však lze již
podanou žádost vzít zpět a podat ji znovu.
12.3.

Formulář elektronické žádosti bude žadatelům zpřístupněn ke dni zahájení příjmu žádostí dle bodu 6.2.

12.4.

Žadatel provede vyplnění formuláře elektronické žádosti včetně doložení povinných příloh.

12.5.

Po odeslání žádosti v elektronické formě (elektronickém odeslání) je nutné vygenerovat žádost PDF
a podepsanou včetně všech příloh, způsobem, který je uvedený ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin

Ministerstva

spravedlnosti, ji doručit poskytovateli ve lhůtě dle bodu

6.3. do datové schránky

poskytovatele ID vnadiz2. Odesílající datová schránka musí být datová schránka žadatele. V případě
doručování

podepsané

vygenerované

žádosti

do

datové

schránky

není třeba

podpis/y

úředně

ověřovat, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek.
12.6.

Datová zpráva se žádostí musí být označena číslem žádosti.

13.

Způsob výpočtu/stanovení dotace a kritéria posouzení přijatelnosti:

13.1.

U podaných žádostí bude podle pravidel stanovených Výzvou provedeno posouzení splnění formálních
náležitostí a přijatelnosti.

13.2.

Posouzení formálních náležitostí:
1.

Poskytovatel

posoudí,

zda

žadatel

splňuje

podmínky

stanovené

v bodu

7.1.

Není-li

žadatel

oprávněným žadatelem., poskytovatel usnesením řízení o žádosti zastaví.

17 Bankovní účet musí být veden vždy na žadatele (svaz), nikoliv na soukromou osobu (např. statutárního zástupce)
18 Ukončení řízení o poskytnutí dotace je doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli, resp. příjemci.
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Poskytovatel posoudí, zda je žádost podaná v souladu s čl. 12. a je doručena způsobem dle bodu
12.5. Nespiní-li žádost podmínky podání dle bodu 12.5., poskytovatel usnesením řízení o žádosti
zastaví.

3.

Poskytovatel posoudí, zda žádost splňuje náležitosti dle bodu 11.1. a zda obsahuje povinné přílohy.
Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje, nebo některou z příloh neobsahuje, nebo pokud
jsou některé z příloh neaktuální či nejsou předloženy v náležité podobě, postupuje poskytovatel
podle čl. 15.

4.

Poskytovatel

posoudí, zda byla Žádost podána včas dle bodu

6.3. a případně dle bodu

12.5.

Nesplní-li Žadatel podmínky dle bodu 6.3. a případně dle bodu 12.5., poskytovatel usnesením
řízení o žádosti zastaví.
13.3.
13.4.

Žádosti, která splnila podmínky formálního hodnocení, lze vypočíst výši dotace.
Výše podpory byla stanovena na základě vyhodnocení předložených koncepcí a kritérií jednotlivých
svazů dle doložených dotazníků, které byly jednotlivými svazy odeslányv rámci sběru dat v srpnu 2021
a dle dat uvedených jednotlivými svazy v Rejstříku sportu (např. u sportovců jsou započítána pouze ti,
kteří jsou ověření dle Registru obyvatel) — podrobný výpočet včetně dat je uvedeno v příloze dle bodu
26.1.
Tabulka č. 1:
váha

váha

10
kritérium

váha

váha

10

13
3.

váha

váha

10

9

4.

váha

10
7.

17
8.

13

2.

204 731

691657|

| 1012225|

10451969|

| 2379873|

2606546|

1984165|

3484700,

3575335

2901266|

| 2778319,

| 2481223|

| 1110889,

| 2246169,

2431545|

2188564| | 6978637|

2698001

2192136, | 2566378|
695981| | 1979383|

2703381|
2286009|

2260772|
1929974|

3484700|
| 6362130|

1907775
1907775

3181516,

6.

8

váha

1

1675170|
2492259| | 3710078|
2473834| | 2808958| | 3187014

B.

váha

9.

| 2872610|

| 3734167

192042|

1654400)

1858201|

1390171|

| 4363167|

3619749

3313953, | 1365600,

| 3168024

244661,

1504522|

1663034|

1118303

0|

1975814

112323| |

1169276|

1451283|

1128052

1249529| |
000

000

1990596|
000

2207270

000

00

000

000

000

00

000

000

000

000

000

826665 |
00

100

000

3815550
9500

000

13.5.

Stanovená dotace může být použita pouze na způsobilé náklady vymezené v bodu 10.1.

13.6.

Stanovená dotace je vypočtena pro rok 2022, po vyhodnocení průběhu, výstupů a výsledků projektu

0 000

za daný kalendářní rok dle bodů 22.4., 22.5. a 22.6, dojde rovněž k přepočtu dotace na následující rok
podle aktuálních dat a výsledků.

14.

Řízení o poskytnutí dotace

14.1.

Řízení o poskytnutí dotace (dále jen „řízení“) vede poskytovatel a postupuje v něm podle ustanovení
$ 14 a násl. rozpočtových pravidel.

14.2. Účastníkem řízení je pouze žadatel.
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15.

Vady žádosti

15.1.

Žadatelé budou na základě ustanovení $ 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění vad
žádosti, které budou zjištěny v rámci posouzení přijatelnosti žádosti; to znamená, že se jedná o takovou
vadu, že je možné ji odstranit doložením; to se netýká těch vad žádosti, které jsou svojí povahou
neodstranitelné.

15.2.

Za neodstranitelnou vadu je pro potřeby Výzvy považováno vždy, nikoliv však výlučně:
a) žadatel nesplňuje podmínky oprávněného žadatele dle čl. 7. Výzvy,
b) žádost nebyla podána způsobem uvedeným v bodě 12.5. Výzvy ve Ihůtě uvedené v bodě 6.3. Výzvy.

15.3.

Pro odstranění odstranitelných vad poskytne

poskytovatel žadateli lhůtu přiměřenou

povaze vad

žádosti.
15.4. V případě neodstranitelných vad žádosti nebo neodstraní-li žadatel vady žádosti ve stanovené lhůtě,
poskytovatel svým usnesením řízení související se žádostí o poskytnutí dotace zastaví.

16.

Doložení dalších podkladů

16.1.

Poskytovatel si na základě ustanovení $ 14k odst. 3 rozpočtových pravidel vyhrazuje právo, že může
kdykoliv v průběhu

řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů

nebo údajů nezbytných

pro

vydání Rozhodnutí.
16.2.

K doložení dalších podkladů poskytne poskytovatel žadateli o poskytnutí dotace lhůtu přiměřenou
povaze vyžádaných dalších podkladů.

17.

Úprava žádosti

17.1.

Poskytovatel si na základě ustanovení $ 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje právo, že může
žadateli o poskytnutí dotace doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude
zcela vyhověno;

vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto

doporučení,

posuzuje

poskytovatel

upravenou

žádost.

18.

Právní nástupnictví

18.1.

Poskytovatel v souladu s ustanovením $ 141 rozpočtových pravidel a v souladu s 8 66 odst. 1) písm. f)
správního řádu řízení o poskytnutí dotace nezastaví, i když žadatel zanikl, pokud v řízení pokračuje jeho
právní nástupce, který naplní definici oprávněného žadatele.

19.

Vydání nového rozhodnutí

19.1.

Poskytovatel na základě ustanovení $ 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost
pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela
vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude zamítnuta, souhlasí-li s tím Žadatel o dotaci.
17
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20.

Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace

20.1.

Příjemce dotace může požádat poskytovatele o změnu práv a povinností uvedených v Rozhodnutí (dále

á

jen „žádost o změnu“).
20.2.

Při posouzení žádosti o změnu postupuje poskytovatel podle $ 140 rozpočtových pravidel.

20.3.

Žádost o změnu musí příjemce dotace řádně odůvodnit.

20.4.

Žadatel nemůže požádat o změnu účelu poskytnuté dotace.

21.

Řízení o odnětí dotace

21.1.

Dojde-li po vydání Rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v $ 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových
pravidel, poskytovatel zahájí řízení o odnětí dotace.

21.2.

Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

21.3.

Pokud poskytovatel na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro
odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.

22.

Vyúčtování a vypořádání dotace

22.1.

Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními

finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů,
a to na vyhláškou předepsaném formuláři“? předloženém poskytovateli nejpozději do 15. února 2023.
22.2.

Příjemce

dotace je povinen

předložit

poskytovateli vyúčtování

poskytnuté

dotace

předepsaným

způsobem nejpozději do 15. února 2023.
22.3.

S finančním vypořádáním a vyúčtováním musí příjemce vrátit nevyčerpané finanční prostředky. Pokud
příjemce vrátí tyto prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, tedy
do 31. 12. 2022, poukazují se na účet 4929001/0710. Pokud příjemce vrací nevyčerpané prostředky
v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, poukazují se na účet cizích prostředků
6015-4929001/0710. Tyto finanční prostředky musí být na účet cizích prostředků připsány nejpozději
15. 2. 2023. O vrácení finančních prostředků vyrozumí příjemce poskytovatele avízem v elektronické
podobě e-mailem na adresu vratka-dotace Aagenturasport.cz nejpozději v den připsání vratky na účet.
Forma (formulář) avíza bude zveřejněna na stránkách NSA u vyhlášené Výzvy.

22.4.

V rámci vyúčtování dotace je svaz
projektu, jejíž osnova

rovněž

povinen

předložit zprávu

o výsledcích

a vyhodnocení

bude zveřejněna na stránkách NSA do 15.12.2023. Svaz zajistí, aby zpráva o

výsledcích projektu byla zveřejněna na jeho webových stránkách do 30.4.2023.

P předepsaný formulář je součástí vyhlášky č. 367/2015 a pokyny budou zveřejněny v rámci pokynů k vyúčtování na internetových
stránkách NSA.

18

Strana 71 / 77

. NÁRODNÍ —

SPORTOVNÍ
AGENTURA

22.5.

Svaz provede vhodnou formou vyhodnocení průběhu, výstupů a výsledků projektu za daný kalendářní
rok. Svaz

bude

informovat

NSA

o způsobu

a termínu

konání vyhodnocení

do datové

schránky

poskytovatele ID vnadiz2 nejméně 10 pracovních dnů před jeho konáním. V předmětu datové zprávy
bude uvedeno následující: „LOH2028 číslo žádosti IČO příjemce termin vyhodnoceni“.
22.6.

Pověřený zástupce NSA má právo se tohoto vyhodnocení zúčastnit. Vyhodnocení průběhu, výstupů a
výsledků projektu za daný kalendářní rok proběhne do 15. února 2023 a bude veřejně přístupné. Kopie
zápisu z vyhodnocení průběhu, výstupů a výsledků projektu za daný kalendářní rok bude zaslána NSA
datovou zprávou do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2 do 15. února 2023.

23.

Kontrola použití dotace

23.1.

Příjemce dotace je povinen

za účelem

ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí nebo

platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté dotaci,
poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů
o naplňování účelu dotace se skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v Žádosti
a do svého

sídla a na svá pracoviště

kontrolním

orgánům

a vytvořit jim podmínky,

poskytnout

součinnost a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou především
poskytovatel,

Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další

orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR.
23.2.

Příjemce dotace je povinen

informovat poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti

s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů z těchto kontrol, a to bez
zbytečného odkladu po jejich ukončení.
23.3.

Příjemce
je povinen na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně
kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou
uložených

nápravných

opatřeních

dotací, dále o všech

a jejich splnění, a to bez zbytečného

navrhovaných

odkladu

nebo

ve

nebo
lhůtě

stanovené poskytovatelem.
23.4.

Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě
v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace
v přímé souvislosti s ní porušil podmínku:
a)

za které byla dotace poskytnuta,

b)

u níž poskytovatel

podle 8 14 odst. 5 rozpočtových

pravidel stanovil, že její nesplnění bude

postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a

c) © jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
23.5.

Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě,
pokud se na základě kontrolního zjištění domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní:
a)

porušil povinnost stanovenou právním předpisem, s výjimkou povinnosti podle $ 14 odst. 4
písm. i) rozpočtových pravidel, nebo

b)

porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení
opatření k nápravě podle odstavce 23.4.
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24.

Sankce za nedodržení podmínek Výzvy

24.1.

Sankce za nedodržení podmínek Výzvy jsou stanoveny v Rozhodnutí.

25.

Veřejná podpora

25.1.

Podpora v rámci Výzvy je poskytována mimo rámec veřejné podpory.

26.

Přílohy

26.1.

Způsob stanovení dotace a popis kritérií

26.2.

Formulář Seznam konečných příjemců včetně metodiky dle bodu 2.8. Výzvy

26.3.

Formulář plné moci — vzor

26.4.

Formulář rozpočtu

26.5.

Formulář avíza (o vrácení finančních prostředků poskytnutých dotací zpět poskytovateli)

26.6.

Formulář čestného prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu

26.7.

Formulář čestného prohlášení o bezdlužnosti

20
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Informace k dotačnímu program Podpora státní reprezentace žen
kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022
Dotační program Národní sportovní agentury

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila na podzimu roku 2021 v návaznosti na
koncepci „Koncepce podpory sportu 2016-2025 — Sport 2025“ a na její strategickou oblast
„Konkurenceschopnost sportovní reprezentace“ výzvu sportovním svazům kolektivních sportů na
předložení Koncepce rozvoje konkurenceschopnosti státní reprezentace žen v kolektivních sportech
pro období 202272028.
Státní reprezentace žen vidí NSA jako dlouhodobě finančně, organizačně i personálně
poddimenzováné bez odpovídající podpory. Předložené Koncepce měly být prostředkem pro
evidenci a zjištění současného stavu výkonnostní pozice, organizační struktury reprezentace a
zejména možností a podmínek pro postupné zvyšování výkonnosti kolektivního sportu LOH žen s

ambicí zajištění účasti na MS a LOH.
ČSRU předložila Koncepci rozvoje konkurenceschopnosti státní reprezentace žen ragby 7 pro období
2022 - 2028. Koncepce je přílohou tohoto dokumentu (Příloha č. 1 Koncepce rozvoje
konkurenceschopnosti státní reprezentace žen ragby 7 pro období 2022-2028).
Na základě předložených koncepcí oslovila NSA sportovní svazy s dotační výzvou Podpora státní
reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022. O tuto dotaci ČSRU úspěšně zažádala.

Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022

je zejména zajištění přípravy reprezentantek všech kategorií a jejich
Účelem a zaměřením podpory
účast na vrcholných mezinárodních akcích a zajištění přípravy a péče o sportovně talentovanou
mládež - dívky.
V těchto směrech ČSRU plánuje zejména následující investice:
1. Reprezentace

* | sportovní příprava
«
herní příprava
« © zdravotní zabezpečení (akutní i preventivní)
« © odměny hráčkám za sportovní výsledky
« | realizační týmy
*« vybavení
2. Talentovaná mládež
* © vytvoření struktury
* | personální zajištění
* © zdravotní péče o hráčky (akutníi preventivní)
« | metodické zajištění
*« vybavení
V rámci podpory se počítá s využitím externích expertních poradců v daných oblastech. Dotační
je (mimo jiné) závislé na přidělení prostředků ze
program je vypsán na jeden rok. Jeho pokračování
státního rozpočtu do oblasti sportu. Neexistuje záruka, že bude financování pokračovat v roce 2023

a dále.

Česká rugbyová unie, z.S.
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

U Vojtěšky 11
162 00 Praha

www.rugbyunion.cz
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Způsob podpory hráček

Účastív programu talentované mládeže, resp. v přípravě seniorské reprezentace získá hráčka
následující podporu:
« | adekvátně nastavený celoroční tréninkový program včetně regenerace;
« | odborné trenérské vedení;
« | zdravotní zajištění;
* © podporu tréninkového procesu (tréninkové prostory a materiální vybavení);
* © podporu zdravého životního stylu a psychologickou podporu
« © studijní podporu a poradenství
Podpora hráčkám bude smluvně ošetřena.

Podpora ČSRU klubům

Výše zmíněné kroky samozřejmě nelze realizovat bez součinnosti s kluby. Byť dotace není primárně
určena na podporu klubů, vyplývají pro ně z jejího naplňování následující benefity:
* | péče o hráčky v klubu (sportovní i zdravotní)
* | sdílení metodických materiálů
« © zapojení klubových trenérů do přípravy talentované mládeže
« | sdílení informací prostřednictvím SW (tréninkové plány, videoanalýza, sledování výkonnosti
hráček)
« © materiální vybavení pro talentovanou mládež
« | refundace využití zázemí klubu pro přípravu talentovaných hráček a akce reprezentačních
výběrů
Zároveň je ČSRU připravena investovat do následující podpory klubům:
* | právní
/ administrativní / manažerská / organizační podpora
* | sportovně / metodická podpora
« | trenérská podpora
« | vzdělávání trenérů
* © podpora zvyšování členské základny klubů
*« | materiální podpora

Formy podpory se budou lišit dle aktuální situace daného klubu ve smyslu členské základny žen a
dívek, zapojení do soutěží ČSRU žen a dívek, péče o talentovanou mládež - dívky a jeho plánovaného
budoucího směřování v této oblasti.
Podmínkou spolupráce bude konkrétní cíl klubu v oblasti rozvoje ragby žen a dívek a kontaktní
osoba za klub, která se bude na dosažení cíle podílet, bude s ČSRU komunikovat a koordinovat
naplňování cíle v rámci klubu.
Postup spolupráce s kluby bude následující:
1. Klub potvrdí zájem o spolupráci. Potvrzení zájmu probíhá vyplněním formuláře, který naleznete
zde.
2. Návštěva klubu zástupcem ČSRU k projednání spolupráce. Na schůzce bude projednán zvolený cíl
klubu v oblasti rozvoje ragby žen a dívek, domluvena konkrétní forma a obsah spolupráce, včetně
hodnotících kritérií,
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3. Realizace spolupráce. Součástí realizace bude průběžné vyhodnocování spolupráce a případné
operativní úpravy.
4. Závěrečné zhodnocení spolupráce. V případě prodloužení dotace a zájmu ze strany klubu
domluva pokračování spolupráce.
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