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STATUT 

VRCHOLOVÝCH SPORTOVNÍCH CENTER ČVS 
 

Článek 1 

Úvod 
 

Statut vrcholových sportovních center ČVS (dále jen „VSC“) vychází z dokumentu Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) Zásady Programu II – sportovně talentovaná 
mládež (dále jen „Program II – STM“), který odkazuje na zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
a na usnesení vlády České republiky (dále jen „ČR“) ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci 
státní podpory sportu v ČR. Tento dokument definuje systém podpory sportovně talentované mlá-
deže ve věkové kategorii 15 až 23 let se zaměřením na státní reprezentaci ČR. 
 

Článek 2 

 Zaměření a cíle VSC 
 

1. V rámci věkové kategorie do 23 let mohou být zřizovány VSC jako nejvyšší stupeň systému 
podpory sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii 15 až 23 let se zaměřením na 
státní reprezentaci ČR. 

 
2. VSC jsou zaměřena především na pravidelnou tréninkovou činnost, dále na výcvikové tábory, 

soustředění, tréninkové srazy, přípravná utkání a turnaje, na testování sportovců, na kontrolní 
sportovní srazy. Prostřednictvím VSC poskytuje MŠMT, resp. ČVS příspěvky na sportovní ma-
teriál, mzdy trenérů a ostatních členů realizačních týmů.  

 
3. VSC jsou ustanovována přímo ČVS, dle koncepčních plánů ČVS. Systém VSC je v rámci ČVS 

realizován ve dvou variantách: 

  3.1 Oddílové VSC  
   Hlavním cílem oddílových VSC je připravovat hráče ve věkové kategorii 15 až 23 let 

prostřednictvím činnosti ve vybraných oddílech pro vrcholovou práci v reprezentačních 
družstvech (dále jen „RD“) dospělých. 

   Oddílová VSC jsou přímo řízena příslušným svazovým trenérem mládeže ČVS. 
   Vznik oddílového VSC schvaluje na návrh příslušného svazového trenéra mládeže 

správní rada ČVS. 

  3.2 Svazové VSC  
   Hlavním cílem je připravovat hráče mládežnických kategorií na režim reprezentanta 

ČR a vychovávat hráče pro budoucí reprezentaci ČR v kategorii dospělých. 
   Činnost je uskutečňována prostřednictvím výcvikových táborů s účastí hráčů kadetské 

a juniorské reprezentace ČR v rámci mezinárodních soutěží. 
   Svazová VSC jsou přímo řízena příslušným svazovým trenérem mládeže ČVS. 
   Vznik svazového VSC schvaluje na návrh příslušného svazového trenéra mládeže 

správní rada ČVS. 
 

Článek 3 

Organizační podmínky 
 

1. Organizace a činnost systému VSC 

 1.1 Systém VSC je v působnosti ČVS a je realizován na základě předložených projektů a 
schvalován správní radou ČVS. Systém je vyhodnocován a optimalizován po skončení kaž-
dého soutěžního období. Projekt předkládá příslušný svazový trenér mládeže na základě ná-
vrhu oddílu, který má zájem o zřízení VSC. 

 1.2 Systém VSC zahrnuje:  
  a) podmínky a požadavky na oddílové projekty či svazové projekty VSC, 
  b) počet a dislokaci jednotlivých oddílových a svazových VSC,  
  c) předběžnou kalkulaci finančních nákladů na činnost VSC. 
 1.3 Statutární zástupci oddílů, při nichž jsou VSC zřízena, zodpovídají za dodržování smlouvy 

uzavřené s ČVS v souladu s čl. 4.1.1 této směrnice a za veškerou organizační činnost VSC 
(např.: pracovní kázeň, vedení osobní dokumentace, odměňování trenérů a dalších smluv-
ních pracovníků při VSC). Za kontrolu činnosti oddílových a svazových VSC zodpovídá 
správní rada ČVS, která pověřuje touto činností příslušné svazové trenéry mládeže ČVS. 
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2. Personální zabezpečení  
 2.1 Pozice hlavního trenéra oddílového VSC je podmíněna získáním odborné kvalifikace „Certifi-

kovaný trenér mládeže ČVS“ (podle přílohy č. 6 prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS 
ke směrnici 08/2011) a trenérskou kvalifikací I. třídy (případné výjimky schvaluje správní rada 
ČVS).  

      Hlavní trenér VSC:  
a) je řízen přímo příslušným svazovým trenérem mládeže ČVS, 
b) vykonává svou činnost v oddílovém VSC v hlavním pracovním poměru na základě pra-
covní smlouvy s ČVS, 
c) je odměňován nad rámec Programu II (MŠMT) z jiných prostředků ČVS, 
d) je odborně zodpovědný za činnost oddílového VSC.   

2.2. Personální zabezpečení u svazového VSC schvaluje správní rada ČVS na návrh příslušného 
svazového trenéra mládeže. 

 

3. Zařazování hráčů   
 3.1 Návrh k zařazení hráčů do VSC na příslušné soutěžní období předkládá hlavní trenér oddílo-

vého VSC příslušnému svazovému trenérovi. 
 3.2 S vybranými hráči VSC se uzavírá trojstranná smlouva (statut smluvního reprezentanta ČR) 

upravující práva a povinnosti hráčů a hráček vůči oddílu VSC i vůči státní reprezentaci ČR. 
 3.3 Požadavky na zařazování hráčů do VSC vydává ČVS. Obsahují zejména: věkové kategorie 

(biologické hledisko), zdravotní způsobilost (zdravotní hledisko), somatické předpoklady 
(somatické hledisko), pohybové předpoklady (motorické hledisko), dynamika speciální spor-
tovní výkonnosti (predikce výkonnosti), psychické a sociální předpoklady (sociálně psycholo-
gické hledisko). 

 3.4 V opodstatněných případech může hlavní oddílový trenér se souhlasem příslušného svazo-
vého trenéra ČVS vyřadit hráče či hráčku z příslušného oddílového VSC. 

 3.5 ČVS se dle předem dohodnutých podmínek podílí na získávání (odchodu) hráčů a hráček do 
oddílového VSC     

 

Článek 4 

Ekonomické podmínky 
 

1. Financování oddílových VSC 
 1.1 ČVS uzavírá s oddílem, při kterém je VSC zřízeno, smlouvu o zajištění podmínek pro jejich 

činnost, zpravidla na jedno soutěžní období s předpokladem dalšího prodloužení. 
 1.2 Výše finančních prostředků pro VSC se řídí schváleným rozpočtem ČVS na příslušný rok. 

Rozdělení těchto finančních prostředků jednotlivým VSC navrhují svazoví trenéři mládeže a 
schvaluje ho správní rada ČVS.  

 1.3 ČVS si vyhrazuje právo na úpravu poskytovaných finančních prostředků v souvislosti s 
případným snížením finančního objemu MŠMT. 

 

2. Vyúčtování finančních prostředků 
 2.1 Vyúčtování finančních prostředků se řídí obecně stanovenými zásadami pro účtování dotací 

z veřejných zdrojů. Smluvní oddíl VSC je povinen vyúčtovat dotaci na předepsaném tiskopise 
vždy do 15.12. příslušného kalendářního roku.  

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1. K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
2. Příloha č. 1 se mění pro každé soutěžní období a schvaluje ji správní rada ČVS  
3. Tato směrnice č. 18/2012 „Statut vrcholových sportovních center ČVS“ byla schválena výborem 

ČVS dne 25. listopadu 2012 a nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2012. 

 
Přílohy: č. 1 Podmínky a požadavky na projekty VSC  

 

 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
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 ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
 Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov  
  

 

 Příloha č. 1 
ke směrnici č. 18/2012 

Statut vrcholových sportovních center ČVS  
schválena dne: 25. listopadu 2012 

účinná od: 25. listopadu 2012 

 

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROJEKTY VSC 

pro soutěžní období 2012/2013 

 
1. Podmínky a požadavky pro oddílová VSC dívek 
 
1.1 Podmínky na organizační strukturu družstev oddílu, při kterém je zřízeno VSC: 

Družstvo žen je tvořeno hráčkami do 22 let (hráčky narozené v roce 1991 a mladší) a hraje Extra-
ligu žen, přičemž je povolena výjimka pro start 2 starších hráček. 
Družstvo juniorek hraje Extraligu žen nebo 1. ligu žen a je tvořeno hráčkami narozenými v roce 
1994 a mladšími. 
Družstvo mládeže hraje Extraligu juniorek a je tvořeno hráčkami narozenými v roce 1995 a mlad-
šími (převážně kadetského věku). 
Družstvo mládeže hraje Extraligu kadetek a je tvořeno hráčkami narozenými v roce 1997 a mlad-
šími (převážně žákovského věku). 
 

1.2 Trenérské zajištění: 
 Trenér družstva žen má pracovní smlouva s oddílem. 
 Trenér družstva juniorek je hlavním trenérem oddílového VSC a má pracovní smlouvu s ČVS. 
 Trenér družstva mládeže hrajícího Extraligu juniorek má pracovní smlouvu s oddílem nebo 

s ČVS.  
 Trenér družstva mládeže hrajícího Extraligu kadetek má pracovní smlouvu s oddílem nebo 

s ČVS. 
 
1.3 Zabezpečení životního režimu hráček VSC: 

a) dostatečná ubytovací kapacita,  
b) dostupnost sportoviště a ubytování, 
c) dostupnost středoškolského a vysokoškolského studia, 
d) dostupnost, kapacita a kvalita stravování, 
e) zajištěnost pedagogického dozoru v případě hráček mladších 18 let, 
f) dostatečné možnosti regenerace, 
g)  zajištění odborné lékařské péče. 

 
1.4 Technické zabezpečení tréninkového procesu: 

a) dostatečné a kvalitní tréninkové prostory, 
b) vybavenost tréninkovými pomůckami ve standardu RD, 
c) vybavenost audiovizuálními pomůckami na úrovni RD, 
d) oddílový statistik, 
e) odborník na tělesnou přípravu. 

 

 

 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
 


