
 

 

PODMÍNKY ČBF PRO ČINNOST SPS "A" 
V OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 

 
 

 
1. Všeobecná ustanovení   

1.1 Systém Sportovní střediska (dále SpS) je součástí programu NSA: Rozvoj a podpora 
sportu 2021 – 2025, výzvy: Podpora sportovních svazů, účel: Zabezpečení výchovy 
sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let. 

1.2 SpS zajišťují sportovní přípravu hráček ve věku 6 - 15 let, tedy kategorie žactva, 
minižactva a přípravek.  

1.3 Do systému SpS je zařazen klub, který plní podmínky stanovené ČBF a je mu na základě 
návrhu Komise vrcholového basketbalu – dívky (KVB-D) a schválení Výboru ČBF, udělen 
statut SpS A. 

1.4 Neplnění či nedodržení podmínek činnosti SpS A může vést k vyřazení klubu ze systému 
SpS a ukončení finanční podpory dle navržení KVB-D a schválením Výboru ČBF. 

1.5 Systém SpS A je řízen a kontrolován KVB-D a KBDM. 

 

2. Trenérské zabezpečení 

2.1 Za činnost SpS A má odpovědnost hlavní trenér, hlavní trenérka. Uzavírá s klubem 
smlouvu a splňuje tyto podmínky: 

2.1.1 vlastní platné licence TB-III a TB-II; 
2.1.2 vede určené družstvo SpS A v utkáních a zajišťuje jeho pravidelný tréninkový 

proces; 
2.1.3 na základě smlouvy s SpS A o výkonu funkce hlavního trenéra/hlavní trenérky 

SpS A dostává pravidelnou měsíční odměnu:  

• minimálně 15 000,- Kč měsíčně (po dobu 12 měsíců každého roku, tedy 
minimálně 180 000,- Kč ročně). 

2.2 Kromě hlavního trenéra/ hlavní trenérky musí v SpS A aktivně působit 

2.1.4 Další minimálně jeden trenér/ka s platnou licencí TB-III a TB-II. 
2.1.5 Minimálně dva další trenéři/trenérky s platnou licencí TB-I nebo TB-II. 
2.1.6 SpS A uzavírá smlouvu na 10 tis. měsíčně (120 000/ročně) s těmito trenéry/ 

trenérkami v případě, že celou částku (25 tis./měsíčně) nevyužije na hlavního 
trenéra/trenérku SpS. 

2.3 Všichni trenéři a trenérky, kteří aktivně působí v SpS A, musí mít platnou trenérskou 
licenci TB-I nebo TB-II.  

 

3.  Hráčská základna  

3.1  SpS A vytváří co nejširší hráčskou základnu, a proto je jeho povinností udržovat ve 4 po 
sobě jdoucích ročnících U15, U14, U13, U12 tyto minimální počty hráček (započítávají 
se pouze hráčky, které se v dané sezóně pravidelně účastní utkání a tréninkového 
procesu):  

• ročník kategorie U15 - minimálně 8 hráček, 

• ročník kategorie U14 - minimálně 8 hráček, 



 

• ročník kategorie U13 - minimálně 10 hráče,  

• ročník kategorie U12 - minimálně 10 hráček.  
Nedodržení počtu hráček dané kategorie – snížení pohyblivé částky až o 25 %. 

3.2  Hráčky zařazené do programu SpS A, odehrají maximálně 60 utkání v soutěžích 
řízených ČBF v období od 1. 9. do konce hracího období dané sezóny. Za nedodržení 
podmínky odehrání maximálně 60 utkání u jedné hráčky, resp. více hráček, bude klub 
krácen až o 50 % pohyblivé částky dotace na SpS A v daném roce. 

 

4.  Družstva  

4.1  SpS A zajišťuje start družstev SpS A v soutěžích ČBF v následujícím rozsahu:  

• žactvo U15 - žákovská liga U15,  

• žactvo U14 - žákovská liga U14, 

• minižactvo U13 - oblastní přebor U13,  

• minižactvo U12 - oblastní přebor U12. 

V případě porušení těchto podmínek je stanoven finanční postih:  

• porušení jedné podmínky 1. rok – až 50 % pohyblivé částky, 

• porušení dvou podmínek (případně jedné podmínky dva roky po sobě) - bez 
pohyblivé částky. 

Nedodržení účasti družstva ve stanovené soutěži U15: 

• snížení částky pohyblivé částky o 50 %, pokud nemá tým dané kategorie 
v žádné soutěži, 

• snížení částky pohyblivé částky o 40 % v případě, že tým hraje minimálně 
nadregionální soutěž, 

• snížení pohyblivé částky o 25 % v případě, že tým postoupí v 2. části soutěže 
do žákovské ligy. 

4.2  SpS A zajišťuje zřízení a pravidelnou činnost minimálně jedné přípravky. 

 

5.  Spolupráce se školami hráček  

5.1  SpS A spolupracuje se základními školami v místě svého působení (odborná pomoc, 
basketbalové kroužky, ukázkové tréninky apod.)  

5.2  SpS A aktivně pomáhá vybraným základním školám při přípravě na soutěže 
organizované AŠSK, případně jinými subjekty.  

5.3  SpS A spolupracuje se středními školami s cílem zabezpečit pokračování studia hráček 
SpS v co největším souladu s jejich tréninkovým procesem.  

 

6.  Návaznost na kategorie U17 a U19  

6.1  SpS A má zajištěnu návaznost na celostátní soutěže U17 a U19 (liga, extraliga), přičemž 
podmínkou je minimálně jedna extraliga. 

6.2  Pokud neexistuje přímá návaznost na extraligové soutěže v rámci klubu, je SpS A 
povinno předložit smlouvu s klubem, který požadované soutěže v aktuální sezóně 
hraje. 

 



 

7.  Finanční zabezpečení 

7.1  Činnost SpS A je finančně zabezpečována z prostředků NSA a z dalších finančních 
prostředků klubu. 

7.2  Finance jsou SpS A poskytovány na základě smlouvy mezi ČBF a SpS A. Finanční 
prostředky jsou SpS A poukazovány v návaznosti na rozhodnutí NSA. 

7.3  ČBF stanovuje minimální částku 25 000,- Kč měsíčně (300 000,- Kč ročně; z přidělené 
finanční podpory, nebo z jiných finančních zdrojů klubu) na odměny trenérů a trenérek 
působící v SpS A. 

7.4  Výše konkrétních částek uvedených v Podmínkách činnosti SpS jsou přímo závislé na 
rozhodnutí NSA o výši finanční podpory. 

  

8.  Metodické zabezpečení, vzdělávání trenérů a trenérek 

8.1  SpS A každoročně na začátku sezóny zpracovává roční program družstva U15, 
Informace o SpS, bodování SpS a evidenci tréninkového procesu a utkání týmu U15 dle 
osnovy a pokynů ČBF do programu XPS. Za zpracování je odpovědný hlavní 
trenér/hlavní trenérka SpS A.  

8.2  SpS A zajišťuje tréninkový proces v hlavním období v tomto minimálním rozsahu:  

• Družstva U15, U14 – minimálně 5,5 hodiny týdně  

8.3  SpS A věnuje v rámci tréninkového procesu všech družstev pozornost systematické 
kondiční přípravě (úměrně věku).  

8.4  Povinností hlavního trenéra/hlavní trenérky SpS A je: 
8.4.1 pracovat s programem XPS (případně určit zástupce) a dle pokynů KVB-D nebo 

KBDM vést např. evidenci hráček, zpracovávat docházku (tréninkovou i 
zápasovou), roční program atd.; 

8.4.2 spolupracovat s ČBF, KVB–D, KBDM a reprezentačními trenéry U15, U16; 
8.4.3 absolvovat 1 seminář ČBF (celostátní) v každém kalendářním roce fungování 

SpS; 
8.4.4 udržovat kontakt se zákonnými zástupci hráček a zajišťovat jejich osvětu v 

oblasti etiky a klubových zájmů a cílů. 
8.4.5 Účastnit se minimálně 1x měsíčně (SCM A), 1x za 3 měsíce (SCM B) v hlavním 

období schůzky trenérů SCM a SpS A – dívky (netýká se klubů nezahrnutých do 
systému SCM). 

8.4.6 Určit talentované hráčky – dle somatotypu nebo stupně dovednostního 
potenciálu – a označit se v ročním programu U15, U14. 

 

9.  Zdravotní zajištění  

9.1  SpS A je povinno evidovat záznamy o lékařských prohlídkách všech hráček, které se 
účastní soutěží ČBF.  

 

10.  Organizační pokyny  

10.1  Klub zabezpečí účast hlavního trenéra/hlavní trenérky SpS A na seminářích a poradách 
svolávaných ČBF a zajišťuje plnění pokynů ČBF metodického, organizačního a 
administrativního charakteru. Plnění povinností vůči všem složkám ČBF, zejména STK, 
je součástí plnění podmínek fungování SpS.  



 

10.2 Postih za nedodržení termínu odevzdání podkladů požadovaných sekretariátem ČBF. 
Finanční postih za nedodržení termínu ve výši 3000 Kč za jeden neodevzdaný 
dokument. Tato částka bude odebrána z pohyblivé částky bodování. 

10.3 Klub je povinen vést seznamy hráček v systému SpS pro daný kalendářní čí tréninkový 
rok a při zařazování hráček do systému STM je nezbytný souhlas rodičů. Tyto seznamy 
zůstávají v klubu a ČBF si je při kontrole může vyžádat k nahlédnutí. 

10.4  SpS A zajišťuje účast vybraných hráček v regionálních či celostátních výběrech 
organizovaných ČBF.  

10.5  Při personálních změnách na postu hlavního trenéra/hlavní trenérky SpS je povinností 
klubu nahlásit změnu a případná opatření na dobu nezbytně nutnou příslušné komisi 
(sekretariátu) ČBF.  

10.6  Při změně čísla účtu, na který jsou dotace odesílány, je povinností SpS nahlásit změnu 
na sekretariát ČBF, jinak budou platby automaticky odesílány na stávající uvedená čísla 
účtů.  

10.7  SpS A je povinno uvést emailovou adresu pro komunikaci s ČBF (hlavní trenér/hlavní 
trenérka a zástupců klubu) a nahlásit okamžitě změny týkající se tohoto údaje.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podmínky ČBF pro činnost SpS A zpracovala KVB-D v souladu s Koncepcí dívčího basketbalu, kterou 

schválil Výbor ČBF dne 12. 1. 2015.  

KVB-D ve spolupráci s KBDM si vyhrazuje právo upravit Podmínky ČBF pro činnost SpS A i v průběhu 

stanoveného období. 

Aktualizovaná verze ze dne 20. 1. 2021 

 


