
 

 

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email:cgf@gymfed.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

METODICKÝ POKYN 
žádost o zřízení (pokračování) SpS; SCM; VSCM; OSpS; SA                
v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory 

Sportovně talentovaná mládež (TALENT) 

5. úprava 
 

platný od 1.1.2023 
 
 
 

Zpracovali: R. Řehořová, J. Chrudimský, R. Slavík 
Schváleno VV ČGF dne 14.12. 2022 

  
 



ČGF 2022 Metodický pokyn - program Sportovně talentovaná mládež (TALENT) 
 

 

Obsah 

1 Účel 3 

2 Projekt žádosti o zřízení (pokračování) sportovního střediska 4 

2.1 Sportovní středisko (SpS) 5 

2.2 Sportovní centrum mládeže (SCM) 6 

2.3 Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM) 6 

2.4 Ostatní sportovní středisko (OSpS) 7 

2.5 Sportovní akademie (SA) 8 

3 Hodnocení žádostí 9 

4 Závěrečná ustanovení 9 

5 Přílohy 11 



ČGF 2022 Metodický pokyn program - Sportovně talentovaná mládež (TALENT) 

3 

 

 

1 Účel 

Na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a dle 
Koncepce podpory sportu 2016-2025, vyhlášení dotačního neinvestičního programu státní 
podpory Sportovně talentovaná mládež (TALENT)  na dané období (zpravidla rok) a dalších 
souvisejících dokumentů, dochází ke změně struktury podpory sportovně talentované mládeže. 
Česká gymnastická federace (ČGF) v zastoupení Výkonným výborem ČGF (VV ČGF) mění 
dosavadní postup zřizování sportovních středisek včetně způsobu hodnocení jejich činnosti. 

Obecné východisko vyplývá z cíle programu Sportovně talentovaná mládež  (TALENT) na dané 
období (zpravidla rok), zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu a ve znění pozdějších předpisů 
a z usnesení vlády ČR ze dne 14. července 1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení 
státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.), a to podpora 

přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 

19 let s možností rozšíření až do 23 let. 
ČGF od 1. ledna 2022 zřizuje sportovní střediska pro talentované sportovce ve věku od osmi 
do osmnácti (případně do dvaceti tří) let. Struktura středisek koresponduje s obecným 
rozdělením na sporty zařazené do programu Olympijských her a sporty do programu nezařazené 
(viz tab. 1). 
Od 1. ledna 2022 ČGF v rámci své vlastní činnosti a činnosti související se státní podporou 
sportovně talentované mládeže zřizuje Sportovní střediska (SpS), Sportovní centra mládeže 
(SCM), Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM), Ostatní sportovní střediska (OSpS)              
a Sportovní akademie (SA). Charakteristiky a požadavky na zřízení, pokračování jsou obsaženy 
v Metodickém pokynu - Žádost o zřízení sportovního střediska v rámci programu Sportovně 
talentovaná mládež (TALENT). 

 
Tabulka 1. Struktura středisek v rámci podpory sportovně talentované mládeže (TALENT) 
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 19 - 23 
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Vrcholové sportovní centrum 
mládeže 

 

Poznámka: 
* sportovec je zařazen na základě výsledku dosaženého ve věku 7 let. 
** sportovec je zařazen na základě výsledku dosaženého ve věku 9 let. 
*** sportovec je zařazen na základě výsledku dosaženého ve věku 11 let. 
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Účelem metodického pokynu  -  Žádost  o  zřízení  (pokračování)  sportovního  střediska v 
rámci programu Sportovně talentovaná mládež (TALENT), je návod podání žádosti o 
zřízení (pokračování) středisek v souladu s požadavky NSA. 

 

2 Žádost o zřízení (pokračování) sportovního střediska 
Žádost o zřízení (pokračování) sportovního střediska od 9. března 2022 podávají registrované 
oddíly ČGF (dále jen kolektivní člen) působící v oblasti sportovní přípravy sportovně 
talentované mládeže v gymnastických sportech. 

Každý kolektivní člen může podat žádost o zřízení (pokračování) sportovního střediska 
odpovídající jeho registrované sportovní činnosti (viz Registrační řád ČGF). V rámci  struktury 
středisek a v souladu se zněním Metodického pokynu – Žádost o zřízení (pokračování) 
sportovního střediska v rámci programu Sportovně talentovaná mládež (TALENT), je každý 
kolektivní člen oprávněn požádat o zřízení (pokračování) jednoho nebo více středisek. 
Žádosti pro každý následující kalendářní rok se podávají na předepsaných formulářích 
(viz kap. 5 Přílohy) v termínu do 31. 12. (pokud není stanoveno rozhodnutím VV ČGF 
jinak) prostřednictvím kolektivního člena, u kterého má být středisko zřízeno. V případě 
zřízení střediska u ČGF podávají žádosti vedoucí trenéři příslušných juniorských                            
a seniorských reprezentačních výběrů ČR na předepsaných formulářích. 

Forma podání je elektronická i písemná, v níže uvedeném rozsahu: 
• Žádost společně s přílohou A č.1 a C č. 1 a č. 2, doporučeně poštou, prostřednictvím 

datové schránky nebo osobně na sekretariát ČGF. Rozhodující je den podání. 
• Žádost společně se všemi přílohami elektronicky. 

Obsah žádosti o zřízení (pokračování) sportovního střediska a její vyplnění se řídí ustanoveními 
uvedenými v kapitole 2, a dále ustanoveními uvedenými v příslušných kapitolách metodického 
pokynu. 

V případě neúplné žádosti bude žadatel ze strany ČGF vyzván k doplnění žádosti nebo 
odstranění vad žádosti. Lhůta pro doplnění žádosti nebo odstranění vad žádosti činí sedm 
(7) kalendářních  dní  ode  dne,  kdy  bude  žadateli  na  kontaktní  email  uvedený v žádosti 
doručena výzva k doplnění žádosti nebo odstranění vad žádosti. ČGF může na žádost 
žadatele stanovenou lhůtu prodloužit. 

V případě nedoplnění žádosti nebo neodstranění vad žádosti ve stanované lhůtě, bude                   
k této skutečnosti přihlédnuto při hodnocení žádosti. 

 

Obecné podmínky: 

a) Do středisek mohou být zařazeni pouze registrovaní sportovci registrovaných oddílů 
(kolektivní člen) ČGF s českou státní příslušností ve věku 8 až 23 let. 

b) U registrovaných sportovců s cizí státní příslušností, aspirujících na zařazení do Sportovního 
střediska (SpS), musí být doložen doklad o podané žádosti o občanství ČR. 

c) Žádosti jsou vyplňovány na základě činnosti kolektivního člena, popř. plánů přípravy                         
a činnosti reprezentačních výběrů ČR a dosažených výsledků sportovců v kalendářním roce. 

d) Pro hodnocení středisek jsou započítávány výsledky sportovců dosažené v předcházejícím 
roce. 
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Střediska jsou ekonomicky zabezpečena ze státní účelové dotace, vlastních zdrojů zřizovatele, 
vlastních zdrojů subjektu u něhož je středisko zřízeno a vlastních zdrojů subjektu, jehož členové 
jsou do středisek zařazeni. Hospodaření se řídí dokumentem „Vyhlášení dotačního 
neinvestičního programu NSA - Podpora sportovních organizací svazového charakteru v oblasti 
Péče o talentovanou mládež“ na dané období (zpravidla rok) a „Rozhodnutím o přidělení 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v programu státní podpory NSA - 
Podpora sportovních organizací svazového charakteru v oblasti Péče o talentovanou mládež“                
na dané období (zpravidla rok). 

O zřízení (pokračování) střediska v rámci péče o talentovanou mládež rozhoduje VV ČGF                 
na základě doporučení Oponentní Komise pro talentovanou mládež (KTM). 

 

2.1 Sportovní střediska (SpS) 
Sportovní střediska jsou určena pro talentované sportovce v odvětvích sportovní gymnastika 
mužů, sportovní gymnastika žen a skoky na trampolíně, ve věku od deseti (10) do čtrnácti (14) 
let. 

Podmínky zřízení a pokračování činnosti střediska: 
- středisko je zřízeno u registrovaného člena ČGF (kolektivní člen) 
- minimální počet zařazených kmenových sportovců je pět (5) u SG mužů a žen, a tři (3) u skoků 
na trampolíně. 

Podmínky zařazení sportovce: 
- účast v mistrovských soutěžích od krajské úrovně až po Mistrovství České republiky 
- splnění věkové hranice 
- české státní občanství nebo podaná žádost o přidělení českého státního občanství (kopie 
žádosti musí být doložena v příloze žádosti) 
- registrace sportovce kolektivního člena podávajícího žádost 
- na návrh trenérů zodpovědných za žákovský či juniorský úsek, mohou být zařazeni i 
registrovaní sportovci kolektivního člena, u kterého není středisko zřízeno. Podmínkou zařazení 
je doložený písemný souhlas sportovce (nebo zákonného zástupce) se zařazením (viz kap. 5 
Přílohy). 

Žádosti se podávají na předepsaných formulářích (viz kap. 5 Přílohy), prostřednictvím 
kolektivního člena, u kterého má být SpS zřízeno. 

Žádost obsahuje: 
1. Plán činnosti střediska na období 2022 až 2024 (2028) naplněn v bodech: 
a) podmínky sportovní přípravy (současnost, plán rozvoje) 
b) personální zabezpečení (současnost, plán kvalifikačního růstu) 
c) členská základna rozdělena do věkových kategorií (výhled na plánované období) 
d) lékařské zabezpečení, regenerace, výživa - vědecký servis 

2. Operativní plán na příslušný rok naplněn v bodech: 
a) návrh na zařazení sportovců 
b) výkonnost v hodnoceném období 
c) personální zabezpečení 
d) rozpis tréninků 
e) lékařské zabezpečení, regenerace 
f) návrh rozpočtu 
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2.2 SCM - Sportovní centra mládeže 
Sportovní centra mládeže jsou určena výhradně pro sportovce v odvětvích sportovní gymnastika 
mužů, sportovní gymnastika žen a skoky na trampolíně, ve věku od patnácti (15) do osmnácti 
(18) let, kteří jsou zařazeni do výběru státní reprezentace nebo směřující k ní. 

Podmínky zřízení a pokračování činnosti střediska: 
- středisko je zřízeno u registrovaného člena ČGF (kolektivní člen) nebo u ČGF 
- minimální počet zařazených sportovců je pět (5), z toho minimálně tři (3) kmenoví 

Podmínky zařazení sportovce: 
-  zařazení do výběru juniorské (seniorské) státní reprezentace nebo svojí výkonností k ní 

směřuje 
- splnění věkové hranice 
- české státní občanství 
- registrace sportovce u kolektivního člena podávajícího žádost (nebo registrovaný sportovec 
ČGF) 

- na návrh trenérů zodpovědných za juniorský nebo seniorský úsek státní reprezentace, mohou 
být zařazeni i registrovaní sportovci kolektivního člena, u kterého není středisko zřízeno. 
Podmínkou zařazení je doložený  písemný  souhlas  sportovce  (nebo  zákonného  zástupce)  se 
zařazením (viz kap. 5 Přílohy). 
- návrh na zařazení sportovce do střediska SCM může podat i kolektivní člen, u kterého je 
závodník registrován a splňuje věkové i výkonnostní podmínky. 
Žádosti se podávají na předepsaných formulářích (viz kap. 5 Přílohy) prostřednictvím 
kolektivního člena, u kterého má být SCM zřízeno nebo v případě zřízení SCM u ČGF podávají 
žádosti vedoucí trenéři příslušných juniorských a seniorských reprezentačních výběrů ČR. 

 
Žádost obsahuje: 
1. Plán činnosti střediska na období 2022 až 2024 (2028) naplněn v bodech: 
a) podmínky sportovní přípravy (současnost, plán rozvoje) 
b) personální zabezpečení (současnost, plán kvalifikačního růstu) 
c) členská základna rozdělena do věkových kategorií (výhled na plánované období) 
d) lékařské zabezpečení, regenerace, výživa – vědecký servis 

2. Operativní plán na příslušný rok naplněn v bodech: 
a) návrh na zařazení sportovců 
b) výkonnost v hodnoceném období 
c) personální zabezpečení 
d) rozpis tréninků 
e) lékařské zabezpečení, regenerace 

 

2.3 VSCM - Vrcholové sportovní centrum mládeže 
Vrcholové sportovní centrum mládeže je určeno výhradně pro sportovce zařazené do státní 
reprezentace ve věku 19 až 23 let. Podpora je určena výhradně sportovcům, kteří se realizují   v 
rámci tzv. „olympijských gymnastických sportů“. 
Subjektem, u kterého je VSCM zřízeno, je ČGF. Přidělenými finančními prostředky disponuje 
ČGF. 
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Podmínky zařazení sportovce: 
- zařazení do výběru seniorské státní reprezentace 
- splnění věkové hranice 
- české státní občanství 
- registrovaný sportovce ČGF 

Návrh na zařazení sportovců do VSCM podávají vedoucí trenéři příslušných seniorských 
reprezentačních výběrů na předepsaných formulářích (viz kap. 5 Přílohy). 

Žádost obsahuje: 
 

1. Plán činnosti střediska na období 2022 až 2024 (2028) naplněn v bodech: 
a) podmínky sportovní přípravy (současnost, plán rozvoje) 
b) personální zabezpečení (současnost, plán kvalifikačního růstu) 
c) členská základna výběru státní reprezentace (výhled na plánované období) 
d) lékařské zabezpečení, regenerace, výživa – vědecký servis 

 
2. Operativní plán na příslušný rok naplněn v bodech: 
a) návrh na zařazení sportovců 
b) výkonnost v hodnoceném období 
c) personální zabezpečení 
d) rozpis tréninků 
e) lékařské zabezpečení, regenerace 

 

2.4 OSpS - Ostatní sportovní střediska 
Ostatní sportovní středisko je určeno pro talentované sportovce v odvětvích aerobik, akrobatická 
gymnastika, parkou a teamgym, zařazených do výběru státní reprezentace nebo směřující k ní, 
ve věku od dvanácti (12) do dvaceti tří (23) let. 

Podmínky zřízení a pokračování činnosti střediska: 
- středisko je zřízeno u registrovaného člena ČGF (kolektivní člen) nebo u ČGF 
- minimální počet zařazených kmenových sportovců je pět (10). 

Podmínky zařazení sportovce: 
- zařazení do výběru juniorské (seniorské) státní reprezentace nebo svojí výkonnostní k ní 
směřuje 
- splnění věkové hranice 
- české státní občanství 
- registrace sportovce u kolektivního člena podávajícího žádost (nebo registrovaný sportovec 
ČGF) 

- na návrh trenérů zodpovědných za juniorský nebo seniorský úsek státní reprezentace, mohou 
být zařazeni i registrovaní sportovci kolektivního člena, u kterého není středisko zřízeno. 
Podmínkou zařazení je doložený  písemný  souhlas  sportovce  (nebo  zákonného  zástupce)  se 
zařazením (viz kap. 5 Přílohy) 

 
Žádosti se podávají na předepsaných formulářích (viz kap. 5 Přílohy) prostřednictvím 
kolektivního člena, u kterého má být OSpS zřízeno nebo prostřednictvím vedoucích trenérů 
příslušných juniorských a seniorských reprezentačních výběrů ČR. 
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Žádost obsahuje: 

 
1. Plán činnosti střediska na období 2022 až 2024 (2028) naplněn v bodech: 
a) podmínky sportovní přípravy (současnost, plán rozvoje) 
b) personální zabezpečení (současnost, plán kvalifikačního růstu) 
c) členská základna rozdělena do věkových kategorií (výhled na plánované období) 
d) lékařské zabezpečení, regenerace, výživa – vědecký servis 

2. Operativní plán na příslušný rok naplněn v bodech: 
a) návrh na zařazení sportovců 
b) výkonnost v hodnoceném období 
c) personální zabezpečení 
d) rozpis tréninků 
e) lékařské zabezpečení, regenerace 

 
 

2.5 SA - Sportovní akademie 
Sportovní akademie jako regionální středisko je určeno pro talentované děti a mládež se 
zaměřením na všestrannou základní gymnastickou přípravu a pro talentované sportovce v 
odvětvích aerobik, akrobatická gymnastika, parkour, skoky na trampolíně, sportovní 
gymnastika mužů, sportovní gymnastika žen a  teamgym ve věku od osmi (8) do čtrnácti (14) 
let. 

Podmínky zřízení a pokračování činnosti střediska: 
- středisko je zřízeno u registrovaného člena ČGF (kolektivní člen) nebo u ČGF, u kterého není 

již zřízen jiný typ střediska (SpS, SCM, VSCM, OSpS), přičemž: 
- minimální počet provozovaných gymnastických sportů je dva (2) 
- minimální počet zařazených kmenových sportovců je deset (10) 

 
anebo plní na základě rozhodnutí VV ČGF funkci krajského tréninkového a školícího centra.   

Podmínky zařazení sportovce: 
- účast v mistrovských soutěžích od krajské úrovně až po Mistrovství České republiky 
- splnění věkové hranice 
- české státní občanství nebo podaná žádost o přidělení českého státního občanství (kopie 
žádosti musí být doložena v příloze žádosti) 
- evidence nebo registrace sportovce kolektivního člena podávajícího žádost 

Žádosti se podávají na předepsaných formulářích (viz kap. 5 Přílohy), prostřednictvím 
kolektivního člena, u kterého má být SA zřízena. 

Žádost obsahuje: 

 
3. Plán činnosti střediska na období 2022 až 2024 (2028) naplněn v bodech: 
e) podmínky sportovní přípravy (současnost, plán rozvoje) 
f) personální zabezpečení (současnost, plán kvalifikačního růstu) 
g) členská základna rozdělena do věkových kategorií (výhled na plánované období) 
h) lékařské zabezpečení, regenerace, výživa – vědecký servis 

4. Operativní plán na příslušný rok naplněn v bodech: 
f) návrh na zařazení sportovců 
g) výkonnost v hodnoceném období 
h) personální zabezpečení 
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i) rozpis tréninků 
j) lékařské zabezpečení, regenerace 

 

3 Hodnocení žádostí 
Hodnoceny budou pouze žádosti odevzdané na ČGF v termínu do 31. 12. (pokud není stanoven 
rozhodnutím VV ČGF jinak) a splňující všechny náležitosti. 

Odevzdané žádosti budou hodnoceny Oponentní Komisí talentované mládeže (KEM), 
rozšířenou v souladu   s hodnocenými žádostmi o předsedy příslušných sportovních komisí a 
reprezentační trenéry. Hodnotící komisi jmenuje VV ČGF. Jmenné složení komise je uvedeno 
v zápise z jednání VV ČGF. 

Žádosti jsou hodnoceny na základě kritérií, která vyplývají z obsahu Žádosti o zřízení 
(pokračování) sportovního střediska v rámci programu Sportovně talentovaná mládež 
(TALENT): 
a) podmínky sportovní přípravy (současnost, plán rozvoje) 
b) personální zabezpečení (současnost, plán kvalifikačního růstu) 
c) členská základna rozdělena do věkových kategorií (výhled na plánované období) 
d) návrh na zařazení sportovců a jejich sportovní výkonnost v hodnoceném období: 
- rozhodující je celkový počet navržených sportovců, který nesmí být nižší než je požadovaný 
minimální počet a to u SpS SG mužů a žen pět (5) kmenových sportovců, skoků na trampolíně 
tři (3) kmenoví sportovci, u SCM pět (5) sportovců z toho minimálně tři (3) kmenoví, u OSpS 
pět (5) kmenových sportovců a u SA deset (10) kmenových sportovců z minimálně dvou (2) 
gymnastických sportů, 
- v případě, že v podané žádosti o pokračování činnosti střediska nebude deklarován 
minimální požadovaný počet, má hodnotící komise právo navrhnout VV ČGF: 

 
1. pokračování střediska bez sankce – středisko neplní podmínky poprvé 
2. pokračování střediska se sankcí v podobě snížení dotace o 30% z přidělené kapitační 

platby – středisko neplní podmínky podruhé (tedy opakovaně) 
3. zrušení střediska – středisko neplní podmínky potřetí 

 
e) charakteristika objemu sportovní přípravy a její zajištění (lékařské zabezpečení, regenera- 
ce, rehabilitace, finanční zabezpečení, soutěže, vzdělávání). 
 
 

4 Závěrečná ustanovení 
Výsledky hodnocení zpracuje Oponentní Komise talentované mládeže (KTM)  a  předkládá  ke  
schválení  VV ČGF. Schválené žádosti zpracuje do dokumentace pro NSA v rámci dotačního 
neinvestičního programu státní podpory NSA - Podpora sportovních organizací svazového 
charakteru v oblasti Péče o talentovanou mládež“. 

O výsledcích hodnocení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů 
od schválení VV ČGF. Proti výsledku je možné se odvolat. Odvolání je nutné podat písemně 
doporučenou poštou nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení výsledků hodnocení 
projektů. 

O odvolání rozhoduje „Rozhodčí komise“, kterou jmenuje VV ČGF, ve složení: pověřený člen 
VV ČGF, předseda Oponentní komise pro SpS a SCM, předseda Metodické komise, předseda 
příslušné sportovní komise, reprezentační trenér příslušného sportu. Rozhodčí komise 
nejpozději do čtrnácti dnů (14) od data doručení odvolání na sekretariát ČGF přezkoumá důvody 
odvolání. Rozhodnutí „Rozhodčí komise“ je konečné. 
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Metodický pokyn – Žádost o zřízení (pokračování) sportovního střediska v rámci programu  
Sportovně talentovaná mládež (TALENT) vstupuje v platnost dnem 1.1.2023. 

Dnem 14.12.2022 se ruší platnost Metodického pokynu ze dne 9.3. 2022 

Schválil VV ČGF v Praze dne 14.12 2022. 

 
 
 
 
Martin Vlk 

          předseda ČGF 
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5 Přílohy 
Příloha 1 

Žádost 

Osnova přílohy žádosti 1 
A Příloha č. 1 Hodnocení předešlé činnosti 2 
B Příloha č. 1 bod 1 Podmínky sportovní přípravy 3 
B Příloha č. 2 bod 2 a 3 4 
B Příloha č. 3 bod 4 5 
C Příloha č. 1 bod 1 6 
C Příloha č. 2 bod 2; 3; 5; 6; 7; 8 7 
C Příloha č. 3 bod 4-1 8 
C Příloha č. 3 bod 4-2 9 
Souhlas se zařazením sportovce do systému péče o sportovně 
talentovanou mládež 11 

Příloha 2 

Osobní list sportovce 


