
 

 

 

Příloha č. 1 – Výzva 13/2021 čj. NSA-0058/2020/A/62
 

Osnova koncepce sportovních svazů kolektivních sportů/sportovních odvětví státní 
reprezentace žen zařazených do programu LOH pro období 2022-2028 

 

Koncepce musí být vypracována dle této osnovy na období 2022 až 2028 s tím, že její 
nastavení musí mít viditelný přesah roku 2028. Struktura této osnovy je závazná dle hlavních 
kapitol osnovy 1. -  3. a jejich jednotlivých bodů (označení 1.1., …3.5.) této přílohy.  

Členění osnovy dále v jednotlivých bodech (1.1., ..1.3.) je pouze metodickým návodem a 
nezávaznou částí koncepce. 

 

Osnova: 

 

1. Historie výkonnosti sportu/sportovního odvětví od svého vzniku 

1.1 výčet úspěchů (ME, MS, OH) dle sportů/sportovního odvětví 

▪ od roku 2010 i dle věkových kategorií  

1.2 bod zlomu, (rozbor, hlavní důvody), uvést období (rok, delší období) kdy, dle 
sportovního svazu, byl ten okamžik, kdy reprezentace ČR začala ztrácet pozici ve 
světovém žebříčku hodnocení, který v důsledku zhoršil pozici daného kolektivního 
sportu pro účast na OH (případně MS).  

 

2. Současný stav 

2.1 Výkonnostní pozice sportu/sportovního odvětví v rámci světové mezinárodní 
federace dle věkových kategorií 

2.2 Jaké SSKS zahrnuje sporty/sportovní odvětví 

2.3 Struktura reprezentace 

- členění dle věkových a výkonnostních kategorií 

- závazné dokumenty, předpisy, které uvedené rámci SSKS řídí 

- provázanost na rozvoj talentované mládeže 

▪ ANO, pak uvést který dokument či předpis stanoví, jestli je to je 
zpracované do koncepce 

▪ NE, pak vysvětlit proč tomu tak je 

- spolupráce s kluby hrající nejvyšší soutěž (uvést závaznost pro kluby, 
právní koncept apod.) 

- uvést další informace, které považuje předkladatel za důležité1 

2.4 Rozbor současného stavu 

- koncepce  

▪ existence (doložení, kdo zpracovává, který orgán spolku schvaluje, 
kdo kontroluje, doložit odkazy na hodnocení koncepce) 

- příčiny poklesu konkurenceschopnosti 

• členská základna (pokud ANO, uvést v čem a proč) 

• finanční prostředky (pokud ANO, v jaké rozsahu, pokud je schopné 
definovat) 

 
1 Zde uvést především další informace, které nejsou uvedené výše v tomto bodě, a které považuje sportovní svaz za zásadní ve 

vztahu ke struktuře reprezentace 



 

• odbornost a kvalita realizačních týmů (pokud ANO, tak rozvést) 

• kvalita výkonnosti klubů (pokud ANO, rozvést jakým způsobem to 
ovlivňuje konkurenceschopnost reprezentace, případně zda tomu 
brání předpisy apod.) 

- koncepce výchovy a rozvoje talentované mládeže (uvést, zda existuje a 
pokud ANO, doložit včetně hodnocení cílů koncepce) 

- smlouvy, předpisy  

▪ ochrana investovaných prostředků do rozvoje talentované mládeže, 
způsob vyhodnocení v kontextu podpora/výkonnost 

▪ smlouvy s reprezentanty, závaznost (reprezentant, kluby), 
povinnost reprezentovat a vymahatelnost2 (reprezentant, kluby), 
finanční postihy apod. 

▪ ochrana SSKS pro zajištění reprezentace při přestupu do zahraničí  

▪ možnost federace ovlivnit výše poplatků hrazené hráčem SSKS při 
zahraničním přestupu 

 

3. Koncepce 2022-2028 

3.1 Nezbytná opatření v interních předpisech v rámci SSKS (kapitola) 

- časový horizont (závislost na možnosti legislativního procesu SSKS) 

- soupis legislativních opatření (podkapitola) 

▪ registrační, přestupní řády, vztah výběrů jednotlivých kategorií 
reprezentantů k mateřským klubům3 

▪ účast na soutěžích – jednotlivé výběry dle kategorií 

▪ rozhodovací pravomoci, kdo řídí projekt 

▪ zahraniční transfery a jejich zpoplatnění 

▪ podmínky odchodu reprezentanta do zahraničí ve vazbě na 
koncepci a projekt 

▪ jiné 

- závaznost pro kluby, reprezentanty (podkapitola) 

▪ smlouvy, které zajistí povinnost účasti na projektu 

▪ sankce pro kluby i reprezentanty, pokud nesplní podmínky smlouvy 

▪ zařazování klubů do projektu 

3.2 Struktura reprezentace (kapitola) 

- dle věku a výkonnosti 

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

- vazba na koncepci, na systém talentované mládeže 

3.3 Reprezentace a její řízení (kapitola) 

- realizační týmy (podkapitola) 

▪ sestavení (kdo navrhuje, kdo jmenuje, smlouvy) 

 
2 Jedná se o nezbytná legislativní opatření a jejich „průchodnost“ ve schvalovacím procesu, nastavení, kdy má sportovní svaz 

nějaké nástroje „vymahatelnosti“, resp. jak „donutit“ hráčku, že je povinna reprezentovat (pokud odmítne., co může ze strany svazu 
následovat – zamítnutí přestupu do zahraničí, úhrady vynaložených výdajů souvisejících s její přípravou v období zařazení již 
v nižších věkových kategoriích – smlouvy apod.). Obdobně, zda jsou nástroje k tomu, že klub nemůže bránit požadavku 
sportovního svazu, aby kterákoliv hráčka byla uvolněna pro potřeby reprezentace (příprava, mezinárodní soutěže apod.) 
3 Zda je nezbytné provést legislativní opatření v předpisech sportovního svazu a případně jaké nebo jestli jsou stávající předpisy 
dostačující, které umožní „centralizovat“ nastavit systém této koncepce k tomu, že zařazené hráčky, ať v jakékoliv věkové kategorii, 
budou např. mít celoroční přípravu v rámci „výběru“ včetně účasti v soutěžích řízených svazem, ale jsou jim ponechány příslušnost 
k danému „mateřskému“ klubu. Nebo jiná nezbytná opatření, pokud návrh koncepce definuje 



 

▪ odpovědnost (ze smluv, minimální finanční zajištění, vazby na 
kluby) 

▪ trenéři (počty, finanční zajištění – výše odměn, nezbytnost účasti 
zahraničních trenérů) 

- systém přípravy (podkapitola) 

▪ přechody mezi reprezentacemi (kategoriemi reprezentace mládeže 
až po dospělou státní reprezentaci v časovém horizontu), nastavení 
principů 

▪ centralizace přípravy, účast v soutěžích jednotlivých výběrů  

▪ mezinárodní konfrontace 

▪ tréninkový proces, plány apod. 

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

- struktura 

- řízení systému (rozhodovací pravomoci) 

- vazba na reprezentaci under age kategorie – U22, U20, U18, U16 a výběry 
U144 

- způsob podpory  

- trenérské zajištění (vzdělávání, odpovědnost, smlouvy a jejich nastavení) 

- metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola  

- dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování) 

▪ pravidla kontroly 

▪ hodnocení 

▪ dohled SSKS (právní podklady) 

▪ vyřazování ze systému při neplnění 

- zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace) – nastavení obdobně jako u 
předchozího bodu  

- výběr zařazení do talentované mládeže 

▪ povinnost výběru somatotypů dle druhu sportu/sportovního odvětví 

▪ nastavení věkových hranic pro zařazení do systému talentované 
mládeže s ohledem na státní reprezentaci a dlouhodobost 
koncepce 

▪ nastavení motivace pro kluby zařazených do systému talentované 
mládeže 

3.5 Časová osa jednotlivých procesů v koncepci 

- náběh koncepce 

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

- definice v rozmezí let 2022 až 2028 posun v hodnocení národů 

- definice v rozmezí let 2022 až 2028 dosažení výsledků u kategorie 
mládeže, dospělé kategorie 

 

4. Rozpočet koncepce 

4.1 Sportovní svaz, který zpracovává na základě této Výzvy a přílohy č. 1 
Koncepci pro roky 2022-2028, je povinen v rámci koncepce vypracovat 

 
4 Uvedeno jako příklad, ale je předpoklad, že si sportovní svaz definuje under age kategorie jednak podle mezinárodní federace, 

ale i v oblasti pod hranici 15 let dle své koncepce a jejího zásahu do těchto under age kategorií, které netvoří ještě reprezentační 
výběry 



 

rozpočet předpokládaných nákladů/výdajů, související s činnostmi/aktivitami 
dle předložené koncepce. 

4.2 Rozpočet dle bodu 4.1 musí být vypracován v této struktuře: 

a) rok 2022 – dle členění koncepce v jednotlivých bodech 3.1. až 3.4 
(kapitoly rozpočtu) a v těchto kapitolách podrobné členění jednotlivých 
činností/aktivit (podkapitoly rozpočtu), kde každá aktivita/činnost, která je 
nákladem/výdajem, musí být uvedena; 

b) rok 2023 – dle členění podle jednotlivých bodů koncepce 3.1.- 3.4., není 
povinnost členit dále na jednotlivé činnosti/aktivity dle bodu 4.1. a) této 
přílohy 

c) Roky 2024-2028, rozpočet je nepovinný, pokud bude vypracován, tak ve struktuře 
dle bodu 4.1. b) této Přílohy 

4.3 V rámci koncepce dle bodu 3 Přílohy, v jejím textu budou u jednotlivých 
kapitol (body 3.1. – 3.4.) uvedeny odkazy na řádky rozpočtu, obdobně i u 
„podkapitol“ těchto kapitol koncepce. V této souvislosti musí rozpočet mít na 
výdajových řádcích v kolonce „poznámka“ uvedený odkaz na kapitoly nebo 
podkapitoly koncepce. 

  


