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Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Na základě ustanovení § 6b odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen “zákon o podpoře sportu”), dle „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 

2025), a dále dle vyhlášení dotačního neinvestičního programu státní ́podpory pro Podporu sportovních organizací 

svazového charakteru a sportovně̌ talentovanou mládež na příslušné roční období a dalších souvisejících 

dokumentů, upravuje tato směrnice strukturu a podmínky podpory sportovně̌ talentované́ mládeže.  

Talentovanou mládeži pro tyto účely se rozumí sportující mládež zpravidla ve věku 6 až 23 let, které je věnována 

systematická a soustavná péče za účelem budoucí úspěšné sportovní reprezentace svazu. 

Článek II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMU 

Český svaz karate, z.s. (dále jen „ČSKe“) je podle § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu právnická osoba založená za 

jiným účelem než dosažený zisku. Předmět činnosti vyplívá ze stanov ČSKe a z činnosti v oblasti rozvoje karate. 

Nejvyšším orgánem řídící činnost ČSKe je Prezídium ČSKe (dále jen „Prezidium“). Prezídium zřizuje a stanovuje 

veškeré podmínky činnosti center TmRS /SCM, SpS/, VCSM /VSCM-U18/. Dále se podílí na činnosti SA, popř. SG 

v oblasti níže uvedenými. Prezidium určuje složení Rady talentované mládeže (dále jen „Rada TM“), tato řídí a 

kontroluje veškerou činnost VSCM, SCM a SpS.  

Sportovec je podle § 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce 

skutečně vykonává sportovní činnost u ČSKe. Sportovec musí mít platnou registrační známku na daný kalendářní 

rok. Toto musí být zaznamenáno v elektronické databázi ČSKe. 

Sportovní klub, oddíl (dále jen „SK“) je pro účely této směrnice a řízení TM sportovní organizace, která je založená 

v souladu s § 214–302 /zapsaný spolek nebo pobočný spolek/ zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění. Jeho primárním účelem je organizovat sportovní činnost v rámci karate.  

Konečný příjemce podpory je dle § 6b odst. 5 zákona o podpoře sportu sportovní organizace sdružená/spolčená 

ve sportovní organizaci, která je žadatelem/příjemcem podpory, a která jí tuto v souladu s podmínkami pro její 

použití dále poskytuje konečnému příjemci podpory. Jedná se o jednotlivé Krajské svazy karate ČSKe (dále jen „KSK 

ČSKe“), které jsou v soulady s platnými stanovami ČSKe přímými členy ČSKe s udělenou sportovní autoritou. 

Krajské svazy karate ČSKe na základě stanovených podmínek žádají, provozují jednotlivá centra Talentované 

mládeže regionálních svazů (dále jen „TmRS“) jejich součástí jsou SCM a SpS. Krajské svazy karate ČSKe dále mohou 

zakládat SA, jako i členské SK, které jsou platnými členy Krajských svazů karate ČSKe. 



 
SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ ČSKE | ČESKÝ SVAZ KARATE 

4 

Mezinárodní sportovní organizací (dále jen „MSO“) se rozumí pro účely této Výzvy mezinárodní autorita, která 

může mít v názvu rovněž federaci, unii, asociaci nebo obdobný pojem se stejným významem. Je neziskovou 

organizací založenou na demokratických principech spravidelnými demokratickými volbami, a která řídí a 

rozvijí dané sportovní odvětví.  

Talentovaná mládež Regionálních svazů (dále jen „TmRS“) je sdružení jednotlivých KSK ČSKe do Regionálních svazů 

(dále jen „RS“), které je označení pro tři a více KSK ČSKe, za účelem vytvoření podmínek pro systematickou a 

dlouhodobou sportovní přípravu v daných regionech pomocí SCM/SpS. 

Vrcholová sportovní centra mládeže (dále jen „VSCM“) jsou určena pro systematickou přípravu mládeže, 

sportovců talentované mládeže vedoucí ke státní reprezentaci ve věkové kategorii 19–23 let. VSCM-U18 je 

centrem spadajícím do VSCM, který zabezpečuje řízenou a systematickou přípravu mládeže ve věkové kategorii 

12–18 let. 

Sportovní centra mládeže (dále jen “SCM”) jsou určená pro členy ve věku 14 až 23 let, kteří jsou zařazeni do širšího 

nebo užšího výběru státní reprezentace nebo svojí přípravou k zařazení směrují. 

Sportovní střediska (dále jen “SpS”) jsou určena pro talentované karatisty ve věku 6 až 13 let a jejich posláním je 

vytvoření podmínek pro systematickou a dlouhodobou sportovní přípravu k přechodu do SCM a juniorské, resp. 

seniorské reprezentace.  

Sportovní akademie (dále jen „SA“) jsou centra talentovaných dětí a mládeže se zaměřením na nespecifickou 

pohybovou přípravu. Postupný tělesný rozvoj, rozvoj specifických dovedností a udržení u sportovní činnosti. 

Sportovní gymnázia (dále jen „SG“) jsou specifickým článkem systému péče o sportovně talentovanou mládež jsou, 

popř. školní centra (třídy) pro rozvoj talentované mládeže. 

Článek III. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ  

Český svaz karate, z.s. resp. Prezídium ČSKe je nejvyšším orgánem Center talentované mládeže VSCM /VSCM-U18/ 

dále TmRS /SCM, SpS/. Výkonným orgánem TM je Rada talentované mládeže (dále jen „Rada TM), která je volena 

Prezidiem.  

Oddíl 3.01 Rada TM se skládá:  

1. člen komise TMK ČSKe – předseda Rady TM 

2. člen komise Rozhodčích ČSKe – člen Rady ZM 

3.  člen komise Rady Státní reprezentace ČSKe – člen Rady ZM 
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Oddíl 3.02 Rada TM se rozhoduje:  

1. Rada TM ČSKe rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.  

2. Rada TM ČSKe rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen Rada TM ČSKe má po jednom hlase. Aby 

bylo dosaženo rozhodnutí za každé okolnosti, v případě, že není nalezena většinová shoda z přítomných 

členu Rada TM ČSKe při hlasování má vedoucí projektu hlas rozhodující. 

3. Rada TM ČSKe provádí hlasování a přijímá rozhodnutí na svých schůzích, případně může provádět 

hlasování a přijímat rozhodnutí i prostřednictvím elektronické komunikace o každém takovém rozhodnutí 

musí být pořízen záznam. 

Oddíl 3.03 Rada TM a jejich práva a povinnosti:  

1. Rada TM ČSKe má právo zejména: 

a. Podat návrh Prezidiu ČSKe na jmenování nového SCM/SpS a VSCM(-U18) TmRS. 

b. Podat návrh Prezidiu ČSKe na odvolání (zrušení) center TM. 

c. Provádět kontrolní činnost zřízených center TM. 

d. Provádět vyhodnocení jednotlivých center TM. 

e. Požadovat od jednotlivých center TM podklady pro vyhodnocení činnosti a stanovení podmínek 

ve spolupráci s TMK ČSKe pro činnost jednotlivých center TM. 

2. Rada TM ČSKe má povinnost: 

a. Kontrolní činnosti jednotlivých center TM. 

b. Minimálně jeden krát za rok vytvořit hodnocení jednotlivých TmRS na základě kontrolní činnosti. 

c. Předkládat žádosti, podklady pro zřízení center TM pro jednotlivé roky v návaznosti na 

předložení žádostí o dotace na činnost. 

d. Řídit se dle stanov ČSKe. 

Oddíl 3.04 Rada VSCM se skládá: 

1. předseda center VSCM – člen komise TMK ČSKe 

2. člen centra VSCM – člen komise Rozhodčích ČSKe 

3. člen centra VSCM – člen komise Rady Státní reprezentace ČSKe 

Oddíl 3.05 Rada VSCM se rozhoduje:  

1. Rada TM ČSKe rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. 

2. Rada TM ČSKe rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen Rada TM ČSKe má po jednom hlase. Aby 

bylo dosaženo rozhodnutí za každé okolnosti, v případě, že není nalezena většinová shoda z přítomných 

členu Rada TM ČSKe při hlasování má vedoucí projektu hlas rozhodující. 
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3. Rada TM ČSKe provádí hlasování a přijímá rozhodnutí na svých schůzích, případně může provádět 

hlasování a přijímat rozhodnutí i prostřednictvím elektronické komunikace o každém takovém rozhodnutí 

musí být pořízen záznam. 

Oddíl 3.06 Komise projektů TmRS: 

1. Je nejvyšším orgánem jednotlivých projektů TmRS. 

2. Vedoucí projektu je jmenován sdružením jednotlivých KSK ČSKe, a to na základě předloženého žádosti 

o zřízení center TmRS pro daný region, a to v minimálním rozsahu tří KSK ČSKe. Žádost musí obsahovat 

návrh odpovědného vedoucího projektu a opatřena podpisy všech KSK ČSKe. Dále musí dokument 

určovat, který z jmenovaných KSK ČSKe bude zastřešující KSK ČSKe, který bude zodpovědný za projekt 

vůči Radě TM, resp. ČSKe.  

3. Řídící komise jednotlivých TmRS se skládá: 

a. Vedoucí projektu – předseda zastřešujícího KSK ČSKe nebo jeho pověřený zástupce 

b. Vedoucí 2. člen dalšího KSK ČSKe nebo pověřená osoba 

c. Vedoucí 3. člen dalšího KSK ČSKe nebo pověřená osoba 

d. V případě že Projekt TmRS je tvořen ze čtyř (4) a více KSK ČSKe má v komisi zastoupení každý 

členský zástupce nebo pověřená osoba ze všech KSK ČSKe. 

Oddíl 3.07 Způsob rozhodování jednotlivých projektů TmRS: 

1. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. 

2. Komise rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen komise má po jednom hlase. Aby bylo dosaženo 

rozhodnutí za každé okolnosti, v případě, že není nalezena většinová shoda z přítomných členu komise 

při hlasování má vedoucí projektu hlas rozhodující. 

3. Komise provádí hlasování a přijímá rozhodnutí na svých schůzích, případně může provádět hlasování a 

přijímat rozhodnutí i prostřednictvím elektronické komunikace o každém takovém rozhodnutí musí být 

pořízen záznam. 

Oddíl 3.08 Vedoucí projektu TmRS: 

1. Vedoucí projektu center TmRS plní úkoly zadané usnesením komise TmRS nebo nadřízenými orgány. 

2. Vedoucí projektu center TmRS svolává schůzi komise samostatně nebo na žádost jakéhokoliv člena 

komise TmRS. 

3. Vedoucí projektu TmRS pověřuje řízení schůzí komise TmRS jakéhokoliv člena komise TmRS, úkoluje 

jednotlivé vedoucí týmů TmRS, a to na základě usnesení přijatých komisí TmRS. 

4. Vedoucí projektu TmRS má právo odvolat nebo jmenovat nového člena do komise TmRS na základě 

usnesení přijatých komisí TmRS.  

5. Vedoucí projektu TmRS je přímým nadřízeným a řídí celý projekt center SCM/SpS u KSK ČSKe. 
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Oddíl 3.09 Jednotlivá centra VSCM, TmRS a jejich práva a povinnosti: 

1. Práva jednotlivých center TM: 

a. Je být informován o výsledku žádostí na zřízení center TM. 

b. Získávat informace o trendech a tréninkových metodách od TMK ČSKe. 

c. Získat finanční podporu na organizační činnost schválenou prezidiem ČSKe dle rozpočtu ČSKe 

pro jednotlivá TmRS. 

d. Získat finanční podporu na trenérskou činnost pro trenéry licence A a B (Trenér I. A II. třídy) 

schválenou prezidiem ČSKe dle rozpočtu ČSKe pro jednotlivá centra TM. 

2. Povinnosti jednotlivých center TM: 

a. Uspořádání minimálně tří jednodenních soustředění v uplynulém roce 

b. Uspořádat minimálně jedno třídenní soustředění v uplynulém roce. 

c. Vedení a statistik svých členů za účelem prokázání činnosti. 

d. Realizovat veškeré povinnosti plynoucí z činnosti TM. 

e. Akceptovat rozhodnutí MŠMT a NSA plynoucí z jejího rozhodnutí k financování TM. 

f. Vyhotovení závěrečné zprávy, které bude zaslané na komisi TM prostřednictví emailové 

schránky tmrs@czechkarate.cz a to nejpozději do 15.1. následujícího roku 

g. Zaslat ucelenou zprávu v rozsahu minimálně stánky A4 a čtyřmi fotografiemi z každé akce, která 

proběhne pod hlavičkou jednotlivých TM v regionech pro účely vložení na web czechkarate.cz. 

h. Zajistit trenérskou zabezpečení jednotlivých TM v minimálním rozsahu: 

• 1x trenér licence A (trenér I. Třídy) 

• 4x minimálně licence B (trenér II. Třídy)  

Ostatní trenéři mohou být pouze jako asistenti, popř. trenéři specialisté s 

příslušnou trenérskou kvalifikací 

Oddíl 3.10 Zřizování, organizace a řízení SA: 

SA jsou zřizovány a řízeny jednotlivými KSK ČSKe, popř. pověřenými oddíly/kluby působícími v daném regionu. SA 

spolupracují na financování s jednotlivými městskými nebo Krajskými úřady, resp. Odděleními sportu a 

volnočasové aktivity v daném městě nebo kraji. 

Za činnost SA je zodpovědný určený hlavní trenér SA, kterého jmenuje zřizoval SA. Hlavní trenér musí splňovat 

požadavek na nejvyšší trenérské vzdělání a naplňovat požadavek morální a mravní bezúhonnosti a musí být 

evidovaným členem ČSKe a členem v KSK ČSKe, kde je SA zřízena. 
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Činnost SA vychází z dlouhodobého plánu činnosti a ročního plánu pro aktuální kalendářní rok, které jsou základem 

činnosti o zřízení či pokračování SA. Roční plán je předkládám žadatelem o zřízení nové či pokračující, stávající SA 

k projednání komisi TM. 

Oddíl 3.11 Hlavní trenér SA: 

Hlavní trenér SA zodpovídá za: 

1. vede sportovní činnost SA v průběhu kalendářního roku, 

2. zpracovává obsah, řídí plnění a vyhodnocení ročního tréninkového a finančního programu SA, 

3. optimalizuje výběr členů SA, 

4. realizuje průběžnou kontrolu všech složek sportovního tréninku a testuje aktuální výkonnost, 

5. účelně využívá finanční prostředky, 

6. udržuje a nadále rozvíjí své odborné kompetence, 

7. vede tréninkovou dokumentaci a celkové výsledky členů SA. 

Oddíl 3.12 Kontrolní činnost SA: 

Kontrolní činnost SA je prováděna zejména v následujícím pořadí: 

1. Rada TM ČSKe 

2. předseda TMK ČSKe 

3. Prezidium 

Oddíl 3.13 Krajské instituce a SG: 

Krajská centra mládeže, krajské akademie, krajská střediska, sportovní gymnázia a jiné krajské sportovní instituce 

jsou zřizovány příslušnými institucemi anebo pověřenými oddíly/kluby v dané oblasti, svaz má funkci odborného 

garanta.  

Článek IV. VÝBĚR A ZAŘAZENÍ DO SCM/SpS, VSCM-U18 a VSCM 

Oddíl 4.01 Všeobecná kritéria: 

Do SCM/SpS, VSCM-U18 a VSCM mohou být zařazeni karatisté pouze kteří splňují tyto všeobecná kritéria: 

- české státní občanství, popř. trvalý pobyt 

- věk 6–23 let 

- jsou registrováni jako evidovaní (členská známky ČSKe) členové oddílu/klubu ČSKe, který je platným 

členem KSK ČSKe, který je přímým členem ČSKe. 
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Přidružená kritéria pro zařazení: 

- karatisté mladší 18 let předloží souhlas zákonného zástupce o souhlasu zařazení do SCM/SpS 

- karatisté zařazení do centra předloží písemný posudek sportovního lékařek o způsobilosti k vykonávání 

výkonnostního, resp. vrcholového sportu v plném rozsahu 

- karatisté zařazení do SCM/SpS předloží souhlas GDPR 

Oddíl 4.02 Výkonností kritéria pro zařazení do TmRS (SCM, SpS), VSCM a SA: 

VSCM: 

- člen užšího nebo širšího výběru státní reprezentace 

- karatista, který se umístil do 3. místa na MČR v karate ČSKe 

o finalisté jsou zařazeni do užšího výběru 

o ostatní medailisté jsou zařazeni do širšího výběru 

- účast na národních soutěžích (1 x NP ČSKe) 

- účast na soutěžích pod MSO na základě nominace státní reprezentace ČSKe 

Návrh členů VSCN předkládá Radě TM ke schválení Rada reprezentace ČSKe pověřena řízením VSCM v daném 

kalendářním roce. 

SCM: 

- člen užšího nebo širšího výběru státní reprezentace 

- karatista, který se umístil do 7. místa na MČR v karate ČSKe  

o medailisté z MČR v karate ČSKe jsou zařazeni do užšího výběru 

o ostatní jsou zařazeni do širšího výběru 

- účast na národních soutěžích (1 x NP ČSKe) 

- účast na soutěžích pod MSO na základě vlastní iniciativy 

Návrh členů SCM předkládá Radě TM ke schválení KSK ČSKe pověřený řízením SCM v daném kalendářním roce. 

SpS: 

- karatista, který se umístil do 7. místa na MČR Beginner v karate ČSKe  

- karatista, který se nominoval a účastnil MČR v karate ČSKe  

- karatista, který na regionální úrovni (krajský přebor) dosahuje nejlepší umístění 

- účast na regionálních soutěžích  

- návrh Vedoucího projektu TmRS – divoká karta pro talentovaného závodníka 

Návrh členů SpS předkládá Radě TM ke schválení KSK ČSKe pověřený řízením SpS v daném kalendářním roce. 
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SA: 

- karatista, který se umístil do 3. místa na nejvyšší krajské mistrovské soutěži  

- karatista, který na regionální úrovni dosahuje nejlepší umístění 

- návrh hlavního trenér SA – divoká karta pro talentovaného závodníka 

Návrh členů SA předkládá Radě TM ke schválení KSK ČSKe pověřený řízením SA v daném kalendářním roce. 

Oddíl 4.03 Vyřazení člena z TmRS (SCM/SpS) nebo VSCM: 

Návrh na vyřazení člena z TmRS nebo VSCM a objektivní důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí, předkládá hlavní 

trenér předsedovi Rady TM a ten je předloží ke schválení Prezidiu na nejbližším jednání.  

V případě, že karatista ukončí činnost v daném kalendářním roku Rada TM ukončí jeho činnost na základně 

rozhodnutí o ukončení činnosti člena TmRS nebo VSCM. 

Oddíl 4.04 Výběr a zařazení karatistů do SA: 

1) počet zařazených karatistů a kritéria jejich výběru schvaluje každoročně Rada TM na základě návrhu TMK 

ČSKe. 

2) návrh karatistů pro zařazení do SA předkládá zřizovatel komisi TM 

Do SA mohou být zařazeni pouze karatisté, kteří splňují následující kritéria: 

1) české státní občanství nebo podaná žádost o něj (musí ́být doloženo).   

2) věk 6 až 12 let  

3) jsou registrovaní jako evidovaní členové svazu  

4) předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců se zařazením do SA   

5) předloží platný písemný posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti ke sportu   

6) účast na MČR v kategoriích Beginners    

Článek V. EKONOMICKÁ ZABEPZPEČENÍ ČINNOSTI 

Činnost VSCM, SCM, SpS, SA je ekonomická zabezpečena z dotací ze státního rozpočtu, v rámci příslušných Výzev 

a Dotací NSA, dotací ČOV, MŠMT a z vlastních zdrojů ČSKe. Prostředky ČSKe přiděluje na základě schváleného 

rozpočtu na příslušný kalendářní rok dle pravidel stanovených ve Výzvě. 

SCM, SpS, SA jsou financovány dále z vlastních zdrojů subjektu, u něhož jsou zřízeny, a vlastních zdrojů zaražených 

členů a subjektů, jichž jsou členy. 
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Za správné použití a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v souladu s platnou legislativou a za účetní 

dokumentaci zodpovídá subjekt, při kterém je SCM, SpS, SA zřízeno. Vyúčtování se řídí dále i platnou ekonomickou 

směrnicí ČSKe. 

Článek VI. PŘECHODNÁ A ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Oddíl 6.01 Zveřejňování usnesení Rady TM ČSKe 

Veškerá usneseni Rady TM ČSKe nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich zveřejnění na webových stránkách ČSKe, 

nebo odesláním elektronickou poštou na adresy členů ČSKe.  

Oddíl 6.02 Výjimky z této směrnice 

PR ČSKe má právo povolovat výjimky z ustanovení obsažených v této směrnici, je-li to v daném případě vhodné 

pro činnost Rady TM ČSKe a činnost ČSKe. 

Oddíl 6.03 Platnost a účinnost 

Tato směrnice byla schválena na jednání prezidia ČSKe dne 09.02.2022, ruší předešlé dokumenty Talentované 

mládeže ČSKe a stává se planým ode dne jeho vyhlášení a zveřejnění na webové prezentaci Českého svazu karate 

z.s. 
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