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Popis kritérií věcného hodnocení a další podmínky pro jednotlivé oblasti podpory 

Tato příloha slouží jako podklad pro výpočet dotace dle bodu 13.4. Výzvy č. 28/2022 - Podpora 

sportovních organizací svazového charakteru 2023. Hodnoticí kritéria věcného hodnocení jsou 

rozdělena do skupin podle oblastí podpory dle bodu 3. Výzvy č.  28/2022 – Podpora sportovních 

organizací svazového charakteru 2023. Do věcného hodnocení je rovněž následně promítnuto 

kritérium porušení pravidel boje proti dopingu. 

Jednotlivé svazy jsou rozděleny do skupin dle přílohy č. 26.9. Zařazení svazů do jednotlivých skupin 

v příloze č. 26.9. však neznamená, že svaz naplnil podmínky pro přidělení dotace a nezakládá žádný 

nárok na zahrnutí svazu pro posouzení a hodnocení žádosti o poskytnutí dotace. Pro zahrnutí svazu do 

posouzení a hodnocení žádosti o dotaci je nutné naplnit všechny podmínky uvedeny ve Výzvě a 

v přílohách. 

„Skupiny 1“ jsou následující: 

1. Národní sporty 

2. Týmové sporty OH 

3. Individuální sporty "OH velké" 

4. Individuální sporty "OH malé" 

5. Týmové sporty "mimo OH" 

6. Motoristické a letecké sporty 

7. Bojové sporty mimo OH 

8. Ostatní sporty 

 

Zároveň budou v rámci výpočtu použity koeficienty dle rozdělení sportu na „Skupiny 2“: 

1. MOV – olympijská 

2. uznaná MOV 

3. mezinárodní asociace světových her (uznané MOV) 

4. bez soutěží (uznané MOV) 

5. stoletá tradice 

6. neuznaná organizace 

 

Zajištění kontinuity financování sportovních svazů – 75 % alokace v rámci jednotlivých oblastí 

podpory 

Kontinuita financování sportovních svazů bude zajištěna tím, že každý sportovní svaz zařazený do 

jednotlivých oblastí podpory při splnění všech nutných podmínek pro získání dotace bude podpořen 

poměrnou částkou odpovídající 75 % dotace roku 2021. Částka dotace pro rok 2023 může být 

proporcionálně upravena dle skutečné alokace určené pro jednotlivé oblasti podpory. 

Například: Alokace je v dané oblasti o 10 % nižší než v loňském roce pak vzorek pro dotace 75 % 

jednotlivých svazům je: 

A = dotace roku 2021 svazu v oblasti Talentované mládeže 

V= výsledek  

V= (A * 90 %) * 75 % 
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(1 000 000 *90 %) * 75 % = XXX – svaz tedy dostane v rámci kritéria kontinuity XXX tis. Kč. 

V případě, že sportovní svaz nesplní podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory, 

nebude mu dotace v oblasti podpory, ve které podmínky nesplnil, přidělena. Zajištění kontinuity 

v tomto případě nebude použito.  

Zároveň platí, že dotace svazu v každé jednotlivé oblasti podpory nepřesáhne 110 % podpory roku 

2021. Pokud dojde k tomuto nárůstu, bude částka dotace snížena na hranici 110 % podpory roku 2021 

a rozdíl bude opět rozdělen v druhém kole výpočtu mezi svazy ve stejné skupině. Tento postup bude 

opakován, dokud nedojde k vyčerpání celé alokace. Předchozí ustanovení neplatí v případě významně 

energeticky náročných sportů. 

Pokud sportovní svaz zařazený do jednotlivých oblastí podpory při splnění všech nutných podmínek 

pro získání dotace nezískal dotaci v roce 2021, kritérium kontinuity zde nebude uplatněno a bude 

podpořen do výše výpočtu dle jednotlivých kritérií a limitu skupiny, kde je svaz zařazen.  

Zbývající částka alokace, tedy (1-XX %), bude rozdělena mezi jednotlivé skupiny podle poměru součtu 

částek přiděleným všem svazům ve skupině v rámci dané oblasti v roce 2021. 

Alokace pro skupiny se svazy, jež se účastní Olympijských her a jsou v rámci rozdělení skupiny 2 ve 

skupině č. 1 MOV – olympijská, bude následně vynásobena koeficientem 1,1. Zbývající skupiny budou 

vynásobeny koeficientem, který bude dopočítán dle rozdílu výše alokace a skutečně rozdělených peněz 

po vynásobení Olympijských skupin koeficientem 1,1. 

Takto získaná částka bude do částí pro jednotlivá kritéria v poměru uvedeným u každého kritéria. 

Pokud nastane situace, že vypočtená částka dotace žadatele bude nižší než částka odpovídající 90 % 

dotace v poměru alokace k roku 2021, bude oprávněnému žadateli stanovena částka dotace 

procentuálně dle konečné výše alokovaných prostředků tak, že se navýší procento dotace v poměru 

k roku 2021 až do výše 90 % roku 2021. 

Oblast podpory dle bodu 3.1. odstavec 1. Výzvy - „Organizace činnosti sportovní organizace 

svazového charakteru“  

Alokace: 1 000 000 000,- Kč 

▪ Kritérium č. 1 – Mládež (váha = 30 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců ročníky 2000 a mladší za jednotlivé 

sportovní svazy. Do kritéria a výpočtu vstupuje počet aktivních sportovců v dané věkové kategorii, 

kteří jsou evidováni ke dni 31. 10. 2022 (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu) v Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v Registru obyvatel. 

Ověření v Registru obyvatel se nevyžaduje u cizince mladšího 15 let. Do tohoto kritéria a výpočtu 

nelze zahrnout sportovce se zdravotním postižením. Sportovcem se podle § 2 odst. 3 zákona o 

podpoře sportu rozumí fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává 

sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována a jsou u ní vyplněny všechny 

náležitosti v rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.  Všem 

započítaným aktivním evidovaným sportovcům ročníky 2000 a mladší je přiřazena váha 1. 

Následně sportovní svaz získá odpovídající podíl na vypočítaných hodnotách v rámci skupiny 

sportovních svazů, do které je zařazen. 

▪ Kritérium č. 2 – Dospělí (váha =  5 %) 
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Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců ročníky 1973 až 1999 za jednotlivé 

sportovní svazy. Do kritéria a výpočtu vstupuje počet aktivních sportovců v dané věkové kategorii, 

kteří jsou evidováni ke dni 31. 10. 2022 (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu) v Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v Registru obyvatel. Do 

tohoto kritéria a výpočtu nelze zahrnout sportovce se zdravotním postižením. Sportovcem se podle 

§ 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu rozumí fyzická osoba, která v daném kalendářním roce 

skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována a jsou u ní 

vyplněny všechny náležitosti v rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu. Všem započítaným aktivním evidovaným sportovcům ročníky 1973 až 1999 je přiřazena 

váha 1. Následně sportovní svaz získá odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci 

skupiny sportovních svazů, do které je zařazen. 

▪ Kritérium č. 3 – Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (váha = 10 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot splňující 

definice Výzvy v bodě 2.6. a 2.7. (členských spolků případně pobočných spolků). Aktivní jsou pouze 

kluby / tělovýchovné jednoty se samostatným IČ, jejichž sportovci se účastní soutěží 

organizovaných sportovním svazem. Pokud je průměrný počet členů klubu nižší než 10 (podíl počtu 

aktivních evidovaných sportovců a počtu aktivních sportovních klubů / tělovýchovných jednot 

spadajících pod sportovní svazy), pak tento klub není započítán. Následně sportovní svaz získá 

odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci skupiny sportovních svazů, do které je 

zařazen. 

▪ Kritérium č. 4 – Trenéři základní třídy (váha = 10 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních trenérů se základní (zpravidla trenérská třída C případně 

číselně označena dle systému svazu) – základní trenérská licence svazu na základě vzdělání a 

dalších podmínek popsaných ve svazových pravidlech, předpisech nebo směrnicích. Do kritéria a 

výpočtu vstupuje počet trenérů se základní trenérskou licencí svazu, kteří jsou evidováni ke dni 

31. 10. 2022 (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu) v Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v Registru obyvatel. Aktivní trenéři se základní 

trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 1. 

▪ Kritérium č. 5 – Trenéři střední třídy (váha = 25 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních trenérů střední třídy (zpravidla trenérská třída B) – střední 

trenérská licence svazu na základě vzdělání a dalších podmínek popsaných ve svazových 

pravidlech, předpisech nebo směrnicích. Do kritéria a výpočtu vstupuje počet trenérů se střední 

trenérskou licencí svazu, kteří jsou evidováni ke dni 31. 10. 2022 (v minimálním rozsahu v souladu 

s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu) v Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v 

Registru obyvatel. Aktivní trenéři se střední trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 2. 

▪ Kritérium č. 6 – Trenéři nejvyšší třídy (váha = 20 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních trenérů s nejvyšší trenérskou třídou (zpravidla trenérská třída 

A) – nejvyšší trenérská licence svazu na základě vzdělání a dalších podmínek popsaných ve 

svazových pravidlech, předpisech nebo směrnicích za jednotlivé sportovní svazy. Do kritéria a 

výpočtu vstupuje počet trenérů s nejvyšší trenérskou licencí svazu, kteří jsou evidováni ke dni 31. 

10. 2022 (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu) 
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v Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v Registru obyvatel. Aktivní trenéři s nejvyšší trenérskou 

třídou jsou započítáváni s váhou 3. 

Za aktivního trenéra spadajícího pod sportovní svaz je považován trenér splňující znaky definice 

dle této Výzvy bodu 2.4., a který se účastní tréninkové přípravy nebo přípravy tréninkové 

koncepce sportovců, týmů, oddílů, klubů.  

Pokud je rozlišována pouze 1 třída, pak jsou všichni trenéři započítáni jako trenéři se základní 

třídou. Pokud jsou rozlišovány pouze 2 třídy, pak jsou ti s nižší třídou započítáni jako trenéři se 

základní třídou a ti s vyšší třídou jsou započítáni jako trenéři se střední třídou. Pokud jsou 

rozlišovány 3 třídy, pak jsou započítáni jako trenéři se základní, střední a nejvyšší třídou. Pokud 

jsou rozlišovány 4 nebo více tříd, pak ti s nejnižší třídou jsou započítáni jako trenéři se základní 

třídou, ti s nejvyšší třídou jsou započítáni jako trenéři s nejvyšší třídou a ostatní trenéři jsou 

započítáni jako trenéři se střední třídou.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice není ucelený systém vzdělávání trenérů ani jejich 

ustálená definice, slouží následující tabulka pro orientaci jednotlivých typů a zařazení do kategorie 

(třídy) trenérů. V jednotlivých svazech mohou nastat dle jejich platné metodiky, směrnic, pravidel 

případně předpisů, mírné odchylky. Přesto však je nutné dodržet pravidla uvedená v této Výzvě a 

v této příloze pro zařazování trenérů do jednotlivých tříd (základní, střední a nejvyšší) pro výpočet 

dotace.  

Orientační tabulka: 

Třída trenéra Základní činnosti 
Oblast 

působnosti 

Evropský 

rámec 

kvalifikací 

(EQF) 

Příklady názvu 

kvalifikací 

Počet aktivních trenérů se 

základní trenérskou třídou 

(zpravidla trenérská třída C) 

spoluúčast na zajištění 

trenérské práce ve sportu 

začínajících sportovců, ve 

výkonnostním sportu 

mládeže a dospělých 

sport 

začínajících, 

sport pro 

všechny a 

rekreační 

sport; oddíl, 

klub, Tj apod. 

2, 3, 4 

cvičitel, 

instruktor, 

asistent 

trenéra, trenér 

III. třídy, trenér 

licence C 

Počet aktivních trenérů se 

střední trenérskou třídou 

(zpravidla trenérská třída B) 

komplexní zajištění a 

koordinace trenérsko – 

metodického procesu 

přípravy talentované 

mládeže, výkonnostního 

sportu mládeže a dospělých; 

zajištění odborné trenérské 

práce v rámci přípravy 

budoucích reprezentantů ČR 

výkonnostní a 

vrcholový 

sport; SCM, 

SpS, anebo SA; 

oddíl, klub, Tj 

apod. 

3, 4, 5, 6, 7 

Cvičitel, 

instruktor, 

Trenér II. třídy, 

Trenér licence 

B 

Počet aktivních trenérů s 

nejvyšší trenérskou třídou 

(zpravidla trenérská třída A 

nebo srovnatelná 

mezinárodní kvalifikace) 

komplexní zajištění a 

koordinace trenérsko – 

metodického procesu 

přípravy reprezentantů ČR na 

evropské a světové úrovni; 

vrcholový 

sport, 

vrcholová 

střediska 

5, 6, 7, 8 

Trenér I. třídy, 

Trenér licence 

A, Trenér profi 

licence 
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zajištění odborné trenérské 

práce v rámci přípravy 

reprezentantů ČR 

sportu, státní 

reprezentace 

 

Následně sportovní svaz získá odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci skupiny 

sportovních svazů, do které je zařazen. 

 

V rámci skupin 1–5 - Týmové sporty "mimo OH", 6 - Motoristické a letecké sporty, 7 - Bojové sporty 

mimo OH a 8 - Ostatní sporty budou ještě užity pro konečný výpočet následující koeficienty uplatněné 

v rámci „skupiny 2“:  

2. uznaná MOV 1,1 

3. mezinárodní asociace světových her (uznané MOV) 1,0 

4. bez soutěží (uznané MOV) 0,9 

5. stoletá tradice 1,0 

6. neuznaná organizace  0,8 

 

Po aplikaci koeficientů pro všechny svazy ve skupině, jsou pak výše výsledných dotací v rámci kritéria 

poměrově sníženy tak, aby celková suma všech dotací ve skupině odpovídala alokaci pro danou 

skupinu. 

Oblast podpory dle bodu 3.1. odstavec 2. Výzvy - „Péče o talentovanou mládež“.  

Alokace: 802 000 000,- Kč 

Posláním systému sportovně talentované mládeže je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní 

přípravy mladých talentovaných sportovců, zpravidla ve věku 15-23 let, u leteckých a motoristických 

sportů až do věku 25 let (kadetské, dorostenecké a juniorské kategorie), ke státní sportovní 

reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech 

zařazených do programu olympijských her.  

Součástí systému je navazující základní a sportovní výkonnostní činnost mládeže, zejména ve sportech 

zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 6 až 15 let).  

Výjimečné zařazování sportovců mladší nebo starší věkové kategorie eviduje NSA s ohledem na 

specifiku daného sportovního odvětví na základě předložených koncepčních plánů obsahující 

systémová kritéria pro zařazování sportovců do péče o talentovanou mládež, popřípadě v obdobě 

tohoto materiálu. 

V případě, že svaz nedisponuje dokumentem s koncepčními plány obsahující systémová kritéria pro 

zařazování sportovců do péče o talentovanou mládež, popřípadě v obdobou tohoto materiálu, který je 

povinen doložit k žádosti o dotaci, nebude oprávněn žádat o dotaci v rámci této oblasti podpory. 

 

▪ Kritérium č. 1 – Centra talentované mládeže (váha = 30 %) 

Vstupními daty jsou počty center talentované mládeže (případně jejich detašovaná pracoviště) pro 

zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v ČR za jednotlivé sportovní svazy. 
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Mezi centra talentované mládeže pro zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže 

patří vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM), sportovní centra mládeže (SCM), sportovní 

střediska (SpS) a sportovní akademie (SA), případně další organizační jednotky zaměřené na 

sportovní přípravu talentů věkové kategorie zpravidla 6 až 23 let vytvořených dle koncepčních 

plánů daného sportovního odvětví. Na základě dat o počtu aktivních evidovaných sportovců 

zařazených do sportovně talentované mládeže je vypočítán průměrný počet sportovců na jedno 

centrum talentované mládeže. Pokud průměrně na jedno centrum talentované mládeže připadá 

méně než 25 sportovců (včetně), pak jsou tato centra započítávána s váhou 0,5. Pokud průměrně 

na jedno centrum talentované mládeže připadá od 25 do 50 sportovců (včetně), pak jsou tato 

centra započítávána s váhou 0,75. Pokud průměrně na jedno centrum talentované mládeže 

připadá od 50 do 75 sportovců (včetně), pak jsou tato centra započítávána s váhou 1. Pokud 

průměrně na jedno centrum talentované mládeže připadá od 75 do 100 (včetně) sportovců, pak 

jsou tato centra započítávána s váhou 1,25. Pokud průměrně na jedno centrum talentované 

mládeže připadá více než 100 sportovců, pak jsou tato centra započítávána s váhou 1,5. Následně 

sportovní svaz získá odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci skupiny 

sportovních svazů, do které je zařazen. 

▪ Kritérium č. 2 – Talentovaná mládež (váha = 30 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců zařazených do sportovně talentované 

mládeže za jednotlivé sportovní svazy. Do kritéria a výpočtu vstupuje počet aktivních sportovců v 

dané věkové kategorii, které jsou evidováni ke dni 31. 10. 2022 (v minimálním rozsahu v souladu s 

§3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu) v Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v 

Registru obyvatel. Ověření v Registru obyvatel se nevyžaduje u cizince mladšího 15 let. Do tohoto 

kritéria a výpočtu nelze zahrnout sportovce se zdravotním postižením. Pokud je do talentované 

mládeže zařazeno více než 20 % sportovců z celkového počtu aktivních evidovaných sportovců 

ročníky 1999 a mladší, pak je započítáno pouze právě těchto 20 % sportovců. Následně sportovní 

svaz získá odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci skupiny sportovních svazů, 

do které je zařazen. 

▪ Kritérium č. 3 – Trenéři talentované mládeže (váha = 35 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních trenérů působících v oblasti talentované mládeže se základní 

(zpravidla trenérská třída C případně číselně označena dle systému svazu) – základní trenérská 

licence svazu na základě vzdělání a dalších podmínek popsaných ve svazových pravidlech, 

předpisech nebo směrnicích, střední (zpravidla trenérská třída B) – střední trenérská licence svazu 

na základě vzdělání a dalších podmínek popsaných ve svazových pravidlech, předpisech nebo 

směrnicích nebo nejvyšší trenérskou třídou (zpravidla trenérská třída A) – nejvyšší trenérská 

licence svazu na základě vzdělání a dalších podmínek popsaných ve svazových pravidlech, 

předpisech nebo směrnicích za jednotlivé sportovní svazy. Svaz rovněž uvede vedoucího trenéra 

jednotlivých center dle bodů 2.14., 2.15., 2.16. a 2.17. této Výzvy případně vedoucího trenéra 

v oblasti péče talentované mládeže dle bodu 2.18., a v souladu s koncepčními plány obsahující 

systémová kritéria pro zařazování sportovců do péče o talentovanou mládež, popřípadě v obdobě 

tohoto materiálu. Do kritéria a výpočtu vstupuje počet trenérů příslušnou trenérskou licencí svazu, 

kteří jsou evidováni ke dni 31. 10. 2022 (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu) v Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v Registru obyvatel. 
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Za aktivního trenéra spadajícího pod sportovní svaz je považován trenér splňující znaky definice 

dle této Výzvy bod 2.4., a který se účastní tréninkové přípravy i přípravy tréninkové koncepce 

talentované mládeže dle koncepčních plánů obsahující systémová kritéria pro zařazování 

sportovců do péče o talentovanou mládež, popřípadě v obdobě tohoto materiálu. 

Pokud je rozlišována pouze 1 třída, pak jsou všichni trenéři započítáni jako trenéři se základní 

třídou. Pokud jsou rozlišovány pouze 2 třídy, pak jsou ti s nižší třídou započítáni jako trenéři se 

základní třídou a ti s vyšší třídou jsou započítáni jako trenéři se střední třídou. Pokud jsou 

rozlišovány 3 třídy, pak jsou započítáni jako trenéři se základní, střední a nejvyšší třídou. Pokud 

jsou rozlišovány 4 nebo více tříd, pak ti s nejnižší třídou jsou započítáni jako trenéři se základní 

třídou, ti s nejvyšší třídou jsou započítáni jako trenéři s nejvyšší třídou a ostatní trenéři jsou 

započítáni jako trenéři se střední třídou. Aktivní trenéři se základní trenérskou třídou jsou 

započítáváni s váhou 1. Aktivní trenéři se střední trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 2. 

Aktivní trenéři s nejvyšší trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 3. Vedoucí trenér centra dle 

bodů 2.14., 2.15., 2.16. a 2.17. této Výzvy případně vedoucí trenér v oblasti péče talentované 

mládeže dle bodu 2.18. jsou započítáváni s váhou 4. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice není ucelený systém vzdělávání trenérů ani jejich 

ustálená definice, slouží následující tabulka pro orientaci jednotlivých typů a zařazení do kategorie 

(třídy) trenérů. V jednotlivých svazech mohou nastat dle jejich platné metodiky, směrnic, pravidel 

případně předpisů, mírné odchylky. Přesto však je nutné dodržet pravidla uvedená v této Výzvě a 

v této příloze pro zařazování trenérů do jednotlivých tříd (základní, střední a nejvyšší) pro výpočet 

dotace.  

Orientační tabulka: 

Třída trenéra Základní činnosti 
Oblast 

působnosti 

Evropský 

rámec 

kvalifikací 

(EQF) 

Příklady názvu 

kvalifikací 

Počet aktivních trenérů se 

základní trenérskou třídou 

(zpravidla trenérská třída C) 

spoluúčast na zajištění 

trenérské práce ve sportu 

začínajících sportovců, ve 

výkonnostním sportu 

mládeže a dospělých 

sport 

začínajících, 

sport pro 

všechny a 

rekreační 

sport; oddíl, 

klub, Tj apod. 

2, 3, 4 

cvičitel, 

instruktor, 

asistent 

trenéra, trenér 

III. třídy, trenér 

licence C 

Počet aktivních trenérů se 

střední trenérskou třídou 

(zpravidla trenérská třída B) 

komplexní zajištění a 

koordinace trenérsko – 

metodického procesu 

přípravy talentované 

mládeže, výkonnostního 

sportu mládeže a dospělých; 

zajištění odborné trenérské 

práce v rámci přípravy 

budoucích reprezentantů ČR 

výkonnostní a 

vrcholový 

sport; SCM, 

SpS, anebo SA; 

oddíl, klub, Tj 

apod. 

3, 4, 5, 6, 7 

Cvičitel, 

instruktor, 

Trenér II. třídy, 

Trenér licence 

B 
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Počet aktivních trenérů s 

nejvyšší trenérskou třídou 

(zpravidla trenérská třída A 

nebo srovnatelná 

mezinárodní kvalifikace) 

komplexní zajištění a 

koordinace trenérsko – 

metodického procesu 

přípravy reprezentantů ČR na 

evropské a světové úrovni; 

zajištění odborné trenérské 

práce v rámci přípravy 

reprezentantů ČR 

vrcholový 

sport, 

vrcholová 

střediska 

sportu, státní 

reprezentace 

5, 6, 7, 8 

Trenér I. třídy, 

Trenér licence 

A, Trenér profi 

licence 

 

▪ Kritérium č. 4 – Finanční náročnost (váha = 5 %)   

Vstupními daty jsou výsledky výzkumu NSA zaměřeného na finanční náročnost provozování 

jednotlivých sportů a jejich odvětví/disciplín. Podkladové informace byly zkontrolovány a upraveny 

tak, aby je bylo možné porovnávat napříč různými sportovními svazy a v rámci jednotlivých 

disciplín/odvětví. Pokud sportovní svaz zastupuje více sportovních odvětví došlo k vypočítání 

váženého průměru těchto průměrných ročních nákladů za jednotlivá sportovní odvětví. Sportovní 

svazy jsou na základě vypočtených hodnot rozděleny do pěti skupin dle své finanční náročnosti. 

Následně sportovní svaz získá odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci skupiny 

sportovních svazů, do které je zařazen. 

 

V rámci skupin 1 –  5 - Týmové sporty "mimo OH", 6 - Motoristické a letecké sporty, 7 - Bojové sporty 

mimo OH a 8 - Ostatní sporty budou ještě užity pro konečný výpočet následující koeficienty uplatněné 

v rámci „skupiny 2“:  

 

2. uznaná MOV 1,1 

3. mezinárodní asociace světových her (uznané MOV) 1,0 

4. bez soutěží (uznané MOV) 0,9 

5. stoletá tradice 1,0 

6. neuznaná organizace  0,8 

 

Oblast podpory dle bodu 3.1. odstavec 3. Výzvy - „Zabezpečení státní sportovní reprezentace“. 

Alokace: 683 000 000,- Kč  

▪ Kritérium č. 1 – Počet reprezentantů (váha = 20 %) 

Vstupními daty jsou počty aktivních reprezentantů za jednotlivé sportovní svazy. Do kritéria a 

výpočtu vstupuje počet reprezentantů v dané věkové kategorii, kteří jsou evidováni ke dni 31. 10. 

2022 (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu) v 

Rejstříku sportu a jsou zároveň ověření v Registru obyvatel. Reprezentanti v oblasti seniorské 

kategorie budou započítání váhou 1 a reprezentanti v oblasti juniorské kategorie budou započítání 

váhou 2. Následně sportovní svaz získá odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci 

skupiny sportovních svazů, do které je zařazen. 

▪ Kritérium č. 2 – Účast a umístění na MS, ME, MSJ, MEJ (váha = 45 %) 
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V případě, že se oficiální MS, ME nekoná, lze za MS, ME považovat také odpovídající mezinárodní 

soutěže. Typickým příkladem jsou turnaje mistrů nebo Billie Jean King Cup či Davis Cup v tenise. O 

konečném uznání výsledků a typu soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout poskytovatel. 

Vstupními daty jsou nejlepší umístění sportovců startujících v jednotlivých odvětvích v rámci svazu 

do 15. místa na MS, ME, MSJ, MEJ podle dat vyplněných v dotazníku dle jednotlivých let.  

Započítají se tři nejlepší výsledky dosažené v daném odvětví, dané soutěži a roce.   

V případě, že se u disciplíny individuálního sportu podílelo na jednom výsledku více sportovců, 

např. dvojice, štafeta, posádka, družstvo apod., je k ohodnocení za výsledky přičten 1 bod za 

každého dalšího sportovce.  

V případě kolektivních sportů se k ohodnocení za výsledky přičítá druhá odmocnina z počtu hráčů 

podle zápisu z utkání (podle soupisky). 

 

Pro výpočet je použita následující tabulka: 

soutěž 
UMÍSTĚNÍ  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - 15. 

MS 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

ME  25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 

MSJ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

MEJ 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 

 

Jednotlivá umístění budou násobena koeficientem podle počtu startujících zemí dle následující 

tabulky: 

 

počet startujících  

od do koeficient 

157 více 4 

126 156 3,5 

95 125 3 

64 94 2,5 

48 63 2 

32 47 1,5 

16 31 1 

 15 0,5 
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V systému kvalifikací (i pásmových) na finálové soutěže se započítává celkový počet na začátku 

kvalifikace, tj. počet jednotlivců, posádek, družstev apod., kteří vstoupili do kvalifikace. Při 

kvalifikaci se započítává průměrný počet startujících (např. u fotbalových kvalifikací). 

U sportů, rozdělených do výkonnostních skupin, se započítává počet všech účastníků (zemí), kteří 

se účastní MS i v rámci výkonnostních divizí (např. MS v hokeji). 

Pro výpočet se berou v úvahu výsledky dosažené na MS, ME, MSJ, MEJ za poslední tři roky. 

U kolektivních sportů se započítá čtyřletá soutěžní frekvence (tzn. že pokud soutěž, která by mohla 

být započtena do hodnocení během tří let se nebude v daném období konat, započte se rok 

bezprostředně předcházející tříletému časovému intervalu – např. fotbalová MS a ME). 

V souvislosti s pandemií COVID19 a jejím vlivem na konání nejvyšších soutěží, a tedy i na jednotlivá 

umístění, budou uplatněny výsledky z let 2019, 2020, 2021, do 30.11.2022 s tím, že pokud se 

nejvyšší soutěž v roce 2021 nebo 2020 nekonala započte se rok 2018 případně rok 2017. 

S přihlédnutím ke čtyřleté soutěžní frekvenci u kolektivních sportů až rok 2016. 

Následně sportovní svaz získá odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci skupiny 

sportovních svazů, do které je zařazen. 

Pro vyloučení pochybností NSA upřesňuje, že do výpočtu nejsou zahrnovány mezinárodní soutěže 

klubového charakteru. 

 

▪ Kritérium č. 3 – Účast na olympijských hrách (OH) (váha = 20 %) 

Vstupními daty je počet účastí sportovního svazu na posledních 5 OH. Každá účast je ohodnocena 

váhou 1. Nezapočítávají se ty sporty/sportovní soutěže, které byly pořádány na olympijských hrách 

jako ukázkové, ale nikdy nebyly součástí oficiálního programu.  

Kritérium se nepoužije u skupin sportu 5 - Týmové sporty "mimo OH", 6 - Motoristické a letecké 

sporty, 7 - Bojové sporty mimo OH a 8 - Ostatní sporty. Částka nerozdělená v kritériu bude 

rozpočítána mezi první dvě kritéria v odpovídajícím poměru. Následně sportovní svaz získá 

odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci všech sportovních svazů, u kterých se 

kritérium užije, tzn. u skupin 1 – Národní sporty, 2 - Týmové sporty OH, 3 - Individuální sporty "OH 

velké" a 4 - Individuální sporty "OH malé". 

 

▪ Kritérium č. 4 – Umístění na olympijských hrách (OH) (váha = 15 %) 

Vstupními daty jsou nejlepší umístění sportovců startujících v jednotlivých disciplínách/odvětvích 

v rámci svazu do 15. místa na posledních dvou OH (letní OH – roky 2016 a 2020, zimní OH – roky 

2014 a 2018) podle dat vyplněných v dotazníku dle jednotlivých let.  

V případě, že se u disciplíny individuálního sportu podílelo na jednom výsledku více sportovců, 

např. dvojice, štafeta, posádka, družstvo apod., je k ohodnocení za výsledky přičten 1 bod za 

každého dalšího sportovce.  

V případě kolektivních sportů se k ohodnocení za výsledky přičítá druhá odmocnina z počtu hráčů 

podle zápisu z utkání (podle soupisky). 

Pro výpočet je použita následující tabulka: 
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soutěž 
UMÍSTĚNÍ  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - 15. 

OH 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

 

 

 

 

Jednotlivá umístění budou násobena koeficientem podle počtu startujících zemí dle následující 

tabulky: 

    počet startujících  

od do koeficient 

158 více 4 

127 157 3,5 

96 126 3 

65 95 2,5 

49 64 2 

33 48 1,5 

16 31 1 

  15 0,5 

 

Kritérium se nepoužije u skupin sportu 5 - Týmové sporty "mimo OH", 6 - Motoristické a letecké 

sporty, 7 - Bojové sporty mimo OH a 8 - Ostatní sporty. Částka nerozdělená v kritériu bude 

rozpočítána mezi první dvě kritéria v odpovídajícím poměru. Následně sportovní svaz získá 

odpovídající podíl svazu na vypočítaných hodnotách v rámci všech sportovních svazů, u kterých se 

kritérium užije, tzn. u skupin 1 – Národní sporty, 2 - Týmové sporty OH, 3 - Individuální sporty "OH 

velké" a 4 - Individuální sporty "OH malé". 

Pokud bude svaz ve skupině jediný, který splňuje kritéria, získá max. 60% podílu na částce určenou 

pro dané kritérium a skupinu. Zbývající část bude rozdělena v druhém kole výpočtu mezi skupiny a 

dále mezi svazy v jednotlivých skupinách. 

 

V rámci skupin 1–5 - Týmové sporty "mimo OH", 6 - Motoristické a letecké sporty, 7 - Bojové sporty 

mimo OH a 8 - Ostatní sporty budou ještě užity pro konečný výpočet následující koeficienty uplatněné 

v rámci „skupiny 2“:  

2. uznaná MOV 1,1 
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3. mezinárodní asociace světových her (uznané MOV) 1,0 

4. bez soutěží (uznané MOV) 0,9 

5. stoletá tradice 1,0 

6. neuznaná organizace  0,8 

 

Další případná pomocná kritéria mohou být stanovena dle návrhu případné expertní komise 

jmenované předsedou NSA dle bodu 13.4. této Výzvy. Uplatnění odlišností v rámci kritérií jednotlivých 

svazů je v kompetenci poskytovatele. 

 

 

Vzorec pro modelový výpočet finanční podpory sportovním svazům  

Celkový počet hodnotících bodů pro každý sportovní svaz v rámci příslušné skupiny, do které je 

zařazen, je vypočítán dle následujících vzorců: 

Oblast podpory „Organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru“ 

Celkový počet hodnotících bodů = body získané za kritérium č. 1 x váha kritéria č. 1 + body získané 

za kritérium č. 2 x váha kritéria č. 2 + body získané za kritérium č. 3 x váha kritéria č. 3 + body 

získané za kritérium č. 4 x váha kritéria č. 4 + body získané za kritérium č. 5 x váha kritéria č. 5 + 

body získané za kritérium č. 6 x váha kritéria č. 6. 

Oblast podpory „Péče o talentovanou mládež“ 

Celkový počet hodnotících bodů = body získané za kritérium č. 1 x váha kritéria č. 1 + body získané 

za kritérium č. 2 x váha kritéria č. 2 + body získané za kritérium č. 3 x váha kritéria č. 3 + body 

získané za kritérium č. 4 x váha kritéria č. 4. 

Oblast podpory „Zabezpečení sportovní reprezentace“  

Celkový počet hodnotících bodů = body získané za kritérium č. 1 x váha kritéria č. 1 + body získané 

za kritérium č. 2 x váha kritéria č. 2 + body získané za kritérium č. 3 x váha kritéria č. 3 + body 

získané za kritérium č. 4 x váha kritéria č. 4. 

Celkový počet bodů je následně přepočten na finanční podporu. 

Kritérium porušení pravidel boje proti dopingu 

Vypočtená výše dotace bude snížena nebo neposkytnuta, a to v případě porušení antidopingových 

pravidel reprezentantem (nebo jeho doprovodným personálem) příslušného žadatele o dotaci.   

Reprezentantem se pro tento účel rozumí sportovec vedený sportovním svazem jako juniorský 

nebo seniorský reprezentant pověřený sportovním svazem pro daný kalendářní rok či v jeho 

průběhu prezentací ČR v daném sportovním odvětví na mezinárodních soutěžích. Za doprovodný 

personál je považována každá osoba, která se účastní sportovních soutěží na mezinárodní nebo 

národní úrovní, které jsou řízeny mezinárodní sportovní federací nebo sportovním svazem, a to 

jako kouč, trenér, manažer, agent, funkcionář, lékařský a zdravotnický personál apod.  

Počet porušení 

antidopingových pravidel  

1x v daném 

kalendářním roce  

2 x v daném 

kalendářním roce  

Vícekrát v daném 

kalendářním roce  
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Snížení dotace na podporu 

sportovní reprezentace v %  
5 % z částky dotace 

poskytnuté žadateli 

dle bodu 3.1. odst. 

1 Výzvy 

10 % z částky dotace 

poskytnuté žadateli 

v oblasti podpory dle 

bodu 3.1. odst. 1 

60 % z částky 

dotace poskytnuté 

žadateli v oblasti 

podpory dle bodu 

3.1. odst. 1 

V případě, že k porušení antidopingových pravidel došlo opakovaně v po sobě jdoucích letech, lze 

dotaci snížit obdobným způsobem. Snížení dotace může být uplatněno až v následujícím 

kalendářním roce po definitivním pravomocným ukončení případu porušení antidopingových 

pravidel.  

 


