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ČLÁNEK I 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Sportovní střediska (dále jen SpS) jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež 

v rámci Českého veslařského svazu (dále jen ČVS) 

2. Příprava talentované mládeže v rámci SpS je zaměřena na rozvoj obecných sportovních dovedností. 

Důraz je kladen na zvyšování a udržení počtu pravidelně sportujících dětí a jejich výchova k „fair 

play“ a ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím sportu. 

3. Sportovní Střediska jsou zaměřena na sportovní přípravu talentované mládeže ve věku 11 – 15 let. 

4. SpS jsou financovány na základě dotace Národní sportovní agentury (dále jen NSA). Finanční 

příspěvek musí být použit na přípravu a trenérské zajištění zařazených sportovců. 

 

 

ČLÁNEK II 

ČINNOST SPORTOVNÍCH STŘEDISEK 

 

1. Zřízení SpS  

a) SpS je zřízeno ve veslařském klubu/oddílu, který splňuje následující podmínky: 

-      má k dispozici prostory vhodné pro trénink mládeže (tělocvična, vodní plocha apod.)  

a lodní materiální vybavení pro mládež. 

- má zabezpečeno vedení sportovní přípravy trenérem s platnou trenérskou licencí A 

nebo B ve veslování 

- dlouhodobě pracuje s mládeží dle metodických pokynů ČVS, sportovní příprava ve 

věkové kategorii do 15 let je zaměřena na všeobecný sportovní rozvoj 

- pravidelně se zúčastňuje soutěží pořádaných ČVS 

- dlouhodobě zajišťuje přípravu minimálně 4 závodníků ve věku do 15 let 

b) O zřízení, změně umístění SpS, popřípadě o zrušení SpS rozhoduje Předsednictvo ČVS (dále jen 

PČVS) na základě návrhu ústředního trenéra mládeže (dále jen ÚTM), který vychází z předem 

schválených kritérií. 

c) Zařazení klubu/oddílu do SpS bude přehodnoceno vždy jednou za rok a to k 1. 1. daného roku. 

 

2. Povinnosti veslařského klubu/oddílu 

a) Provádět nábor a výběr talentovaných veslařů do SpS 

b) Zajišťovat specializovanou sportovní přípravu veslařů zařazených do SpS kvalifikovanými trenéry 

c) Navrhnout vedoucího trenéra SpS (nutná trenérská licence A nebo B ve veslování) 

d) Provádět kontrolu činnosti SpS 

e) Informovat zástupce ÚTM o činnosti SpS dle požadavků uvedených v dohodě  

f) Neprodleně písemně informovat ÚTM o jakékoli změně v činnosti stávajícího SpS (změna 

spolupracujících smluvních trenérů, kontakty apod.) 

g) Zajistit: 

- plánování a vyhodnocení sportovní přípravy veslařů zařazených do SpS 

- start členů SpS v soutěžích ČVS 

- registraci členů SpS u ČVS 

- zdravotní prohlídky členů SpS 

 

3. Český veslařský svaz prostřednictvím ÚTM, případně jím pověřené osoby: 

a) Metodicky řídí činnost SpS. 

b) Provádí kontrolu činnosti SpS. 

c) Zabezpečuje nebo zprostředkovává další odborné vzdělávání trenérů SpS 



d) Dodává na NSA potřebné doklady a dokumenty o systému přípravy talentované mládeže 

e) Poskytuje finanční prostředky na zabezpečení SpS z dotace NSA 

 

4. Členství ve SpS: 

Členy SpS jsou veslaři ve věku ve věku 11 – 15 let (mladší žactvo, starší žactvo a dorost „prvním 

rokem“). Veslaři musejí být registrování za veslařský klub/oddíl, u něhož je zřízeno SpS. 

Veslaři jsou do SpS zařazováni zpravidla jednou do roka, a to k 1. 1. 

 
5. Obsah a organizace sportovní přípravy SpS: 

Sportovní příprava členů SpS je přizpůsobena věku veslařů a řídí se platnými metodickými pokyny 
ČVS.  
Za organizaci a evidenci tréninku členů SpS při sportovní přípravě zodpovídá vedoucí trenér SpS, 
popřípadě další zodpovědní trenéři. 
Plán sportovní přípravy zpracovává vedoucí trenér SpS pro příslušný roční tréninkový cyklus a 
předkládá jej ÚTM do určeného data.  

 
6. Trenérské zabezpečení sportovní přípravy ve SpS: 

a) Specializovanou sportovní přípravu zabezpečuje veslařský klub/oddíl kvalifikovanými trenéry. 
b) Veslařský klub/oddíl navrhuje Předsednictvu ČVS vedoucího trenéra SpS ke schválení. 
c) V případě změny na pozici vedoucího trenéra musí veslařský klub/oddíl zaslat na sekretariát ČVS 

požadované údaje (vzdělání, osobní údaje) o nově navrženém kandidátovi před uzavřením 
smlouvy.  

d) Pracovně právní vztahy se řídí obecně platnými ustanoveními v Zákoníku práce. Veslařský 
klub/oddíl uzavírají smlouvu s vedoucím trenérem SpS a dalšími smluvními trenéry. Vedoucí 
trenér může pracovat na živnostenský list. Smlouva dle možností obsahuje určený počet hodin 
přímého trenérského působení a určený počet hodin na organizační práce pro zabezpečení 
sportovní přípravy a závodění členů SpS. Smlouvy nelze uzavírat s trenéry bez platné trenérské 
kvalifikace. 

e) Vedoucí trenér SpS: 
- řídí a organizuje sportovní přípravu veslařů zařazených do SpS 
- vede tréninkový proces veslařů zařazených do SpS 
- řídí činnost smluvních trenérů SpS 
- organizuje výcvikové tábory (dále jen VT) SpS 
- vede dokumentaci o obsahu a organizaci sportovní přípravy 
- zpracovává hodnocení výsledků SpS a plán sportovní činnosti na další období 
- je řízen veslařským oddílem/klubem v otázkách pracovně-právních 
- je řízen ÚTM a metodikem ČVS v otázkách organizačních a odborných 

 
7. Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce trenérů SpS 

Vedoucí trenér SpS musí mít platnou Licenci A nebo Licenci B ve veslování.  
 

8. Hodnocení činnosti SpS provádí ČVS 1x ročně formou oponentního řízení. Podkladem pro hodnocení 
činnosti SpS je vypracované písemné hodnocení za uplynulé období dle požadavků ČVS. Hodnocení 
zpracovává veslařský klub/oddíl ve spolupráci s vedoucím trenérem SpS a zasílá v písemné a 
elektronické podobě na sekretariát ČVS do určeného data. 

 
 

 
 
 



ČLÁNEK III 

EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍCH STŘEDISEK 

 

1. Výši dotace pro zajištění sportovní přípravy SpS stanoví NSA. Způsob využití dotace je stanoven v 

„Rozhodnutí“, které se uzavírá při poskytnutí dotace. 

2. ČVS určuje výši podpory pro jednotlivá SpS dle předem stanovených kritérií. 

3. Čerpání finančních prostředků se řídí pokyny a metodikou NSA. 

 
 

ČLÁNEK IV 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

Tato směrnice je platná od data jejího schválení Předsednictvem ČVS a účinná od 1. 10. 2022. Datem nabytí 

jeho účinnosti se ruší všechny směrnice a koncepční plány dříve upravující výše uvedené. 

 

 

 

Schváleno předsednictvem ČVS dne 13. 9. 2022 

 

 

 

Zpracoval Vít Kučera, ústřední trenér mládeže ČVS      


