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Povinnosti jednotlivých SpS 

  
• Zabezpečovat sportovní přípravu pro věkovou kategorii od 6 do 15 let, tedy věkových kategorií 

žactva, minižactva a přípravek. 
• Udržovat minimální počet 10 hráčů v každém ročníku U12, U13, U14, U15. 
• Účast týmů v soutěžích U12, U13, U14, U15. 
• Účast svých týmů v žákovské lize U14 a U15. 
• Spolupracovat v maximální možné míře se základními školami v místě svého působení. 
• Kroužky na ZŠ v rozsahu minimálně 2 tréninkových jednotek týdně. 
• Aktivně pomáhat vybraným základním školám při přípravě na soutěže, např. Junior NBA a další. 
• Spolupracovat s mateřskými školami v místě svého působení. 
• Aktivně podporovat činnost a rozvoj spolupracujících SpS, jejichž maximální počet může být 5 

(slovy pět). 
- výpomoc s organizační i hráčskou strukturou spolupracujících SpS 
- metodické ovlivňování trenérů ve Spolupracujících SpS – trenérské semináře 

(minimálně 3x ročně) a návštěvy u Spolupracujích SpS (minimálně 1x ročně u každého 
SpS). Další formy spolupráce (konzultace, vzorové tréninky apod.) jsou vítané a 
doporučované, jejich definice a realizace jsou plně v režii hlavního trenéra SpS. 

- pravidelná analýza spolupracujících SpS pro svou potřebu (vyhodnocení spolupráce – 
počet předaných hráčů) a pro potřeby ČBF. 

• Zajišťovat účast vybraných hráčů SpS v regionálních či celostátních výběrech organizovaných 
ČBF. 

• Zajišťovat všem hráčům SpS, kteří se účastní soutěží ČBF, 1x ročně lékařskou prohlídku 
(dokumentace zůstává uložena v SpS pro případnou kontrolu), v souladu s příslušnými 
předpisy. Lékařská prohlídka každého hráče SpS musí splňovat podmínky vyhlášky Sb. zákona 
391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. 

• Při návštěvách prováděných zástupci ČBF je SpS povinno spolupracovat a zajistit vše potřebné 
pro bezproblémový průběh návštěv. 

• SpS musí jmenovat hlavního trenéra SpS na každou sezónu. 
• Hlavní trenér SpS musí mít platnou trenérskou licenci TB II. a TB III., ostatní trenéři musí mít 

alespoň licenci TB II. a mohou být také placeni z příspěvku ČBF. 
• Klub je povinen vést seznamy hráčů v SpS pro daný kalendářní či tréninkový rok a při zařazování 

hráčů ve věku do 18 let do systému STM je nezbytné mít souhlas rodičů. Tyto seznamy zůstávají 
v klubu a ČBF si je při kontrole může vyžádat k nahlédnutí. 

 
Hlavní trenér SpS má následující povinnosti a zodpovědnost 

• Zajišťovat celkové fungování SpS – plnění jednotlivých cílů, úkolů a povinností SpS. 
• Sestavovat trenérský a organizační tým SpS. 
• Zajišťovat koncepční práci svého programu. 
• Být hlavním trenérem jednoho z týmu U15, U14, U13, U12. 
• Účastnit se vybraných vzdělávacích programů a seminářů organizovaných ČBF, případně i 

dalších akcí probíhajících v rámci systému SpS. 
• Vybírat talentované hráče a vést databázi jednotlivých ročníků v dané lokalitě. 
• Pečovat o Spolupracující SpS, Základní školy, kroužky atd. 

 



Doporučení 

• Na Základních školách využívat metodiku HPN. 
• Zajistit dlouhodobou koncepci svého programu. 

 
Podmínky čerpání příspěvku na SpS 
 

• SpS musí využít příspěvku ČBF dle podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi klubem a 
ČBF. 

• Minimální odměna hlavního trenéra SpS je 15.000, - Kč měsíčně (12 měsíců, celkem 180.000,- 
Kč). 

• Dotace musí být vyúčtována v souladu s podmínkami NSA dle účelu Podpory B – na 
talentovanou mládež, viz smlouva. 

• Nad rámec základní dotace jsou rozdělovány finanční bonusy za první přestupy hráčů v rámci 
systému STM ve výši 15.000, - Kč. Tento bonusový systém lze využívat na základě individuálních 
dohod klubů, konkrétně na základě písemné smlouvy uzavřené mezi spolupracujícími kluby, 
která bude odpovídat vzorové smlouvě systému STM. O tyto bonusy bude navýšena dotace na 
SpS v příslušném kalendářním roce a vyplaceny budou podle data, kdy bude dohoda zaslána 
na ČBF. 

 
Případné nedodržování či neplnění podmínek činnosti SpS může být sankcionováno srážkami 
z příspěvku na základě rozhodnutí KVB-CH. 
 


