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1.  VÝCHODISKA, POSLÁNÍ, ÚKOLY A CÍLE SYSTÉMU ZABEZPEČNÍ 
 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE (STM) 
 V MODERNÍM PĚTIBOJI 

1.1 Hlavními východisky pro stanovení postupu v péči o sportovně talentovanou mládež (STM)  
v působnosti Českého svazu moderního pětiboje (ČSMP) na rok 2023 jsou:    

 a) dokument Národní sportovní agentury (NSA) v rámci dotačního neinvestičního programu 
Výzva 25/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 - Péče  
o talentovanou mládež věkové kategorie 6 až 23 let, 

b) Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním 
pětiboji na období 2015 až 2017, 

c) Projekt: Sportovně talentovaná mládež 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.  

1.2 Základními články systému jsou tréninková centra a střediska (Sportovní centra mládeže - 
"SCM" a Sportovní střediska - "SpS"). Posláním tréninkových center a středisek v moderním 
pětiboji je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy talentovaných sportovců 
ve věku 9-23 let.  

1.3 Úkoly a základní činnost STM (SCM/SpS): 

a) vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců (dále jen "STM“)  
ve věku od 9 do 23 let, kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní 
úrovni, 

b) vytvořit ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy STM,  
a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddílu či klubu, 

c) zajistit kvalitní odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj talentovaných sportovců, 

d) diferencovat podporu sportovců zařazených do STM s přihlédnutím k míře jejich 
předpokladů a dosaženým sportovním výsledkům.  

1.4 Základní charakteristiky systému: 

a) „otevřenost“ - součástí systému mohou být všechny subjekty (sportovní oddíly, kluby, 
střediska) sdružené v Českém svazu moderního pětiboje, jejichž sportovci splní stanovená 
kritéria; prostřednictvím transparentních a jednoduchých kritérií je zajištěna flexibilita 
systému;  

b) „motivační princip“ - na základě pravidelných vyhodnocení činnosti jsou se subjekty 
uzavírány smlouvy na finanční plnění, které vychází ze schválených kritérií; 

c) „návaznost“ - systém navazuje na stávající strukturu zabezpečení sportovní přípravy 
talentované mládeže, ale zároveň musí vytvářet podmínky pro plynulý přechod vybraných 
závodníků do vyšších článků a týmů juniorské a seniorské reprezentace; 
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d) „efektivita“ - systém musí v maximální míře zohledňovat kvalitu aktuální činnosti 
v jednotlivých centrech, zajistit odpovídající odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj 
talentovaných sportovců;  

e)  „individualizace“ - systém je založen na individuálním přístupu, tj. hodnocení výkonnosti  
a její dynamiky při současném posouzení všech vstupních a aktuálních předpokladů 
jednotlivých sportovců; 

f)  „věková a genderová vyváženost“ - parametry systému zohledňují specifické potřeby 
jednotlivých věkových kategorií a rovné podmínky pro obě pohlaví; 

g) „náročnost“ - hlavní zaměření systému musí být směřováno především na podporu 
nejperspektivnějších závodníků, jejichž výkonnost v jednotlivých kategoriích odpovídá 
umístění do 16. místa na vrcholných kontinentálních a světových akcích. Reálná šance 
dosažení takového umístění v individuální soutěži je zároveň základním kritériem  
pro start na těchto akcích. 

1.5 Hlavní cílem systému STM ČSMP je podpora mladých pětibojařů, kteří mají v budoucnu  
na základě své výkonnosti reálnou šanci zajistit kontinuitu úspěchů českého moderního 
pětiboje na nejvýznamnějších mezinárodních akcích.  

 

2.   ORGANIZACE A ŘÍZENÍ STM (SCM/SpS) 

2.1 Za organizaci, činnost a řízení jednotlivých center a středisek zodpovídá ČSMP. Problematiku 
talentované mládeže řídí v rámci svazu Komise vrcholového sportu ČSMP (KVS). 

2.2 Za koordinaci a kontrolu činnosti jednotlivých SCM zodpovídá koordinátor juniorských 
kategorií, který je zároveň trenérem reprezentačních družstev pro kategorie: U19, junioři a 
sportovci do 23 let (viz Příloha 1). Koordinátor juniorských kategorií je členem KVS a je 
jmenován Výkonným výborem ČSMP (VV ČSMP). Musí být držitelem odpovídající trenérské 
licence vydané ČSMP. 

2.3 Za koordinaci a kontrolu činnosti jednotlivých SpS zodpovídá koordinátor sportovních 
středisek mládeže, ten je zároveň reprezentačním trenérem věkové kategorie U17 (viz 
Příloha 1). Koordinátor SpS je členem KVS a je jmenován Výkonným výborem ČSMP (VV 
ČSMP). Musí být držitelem odpovídající trenérské licence vydané ČSMP. 

2.4  Za obsah, kvalitu sportovní přípravy a dodržování náplně smluv uzavřených s ČSMP 
zodpovídají vedoucí jednotlivých center a středisek, v nichž se sportovci připravují. Jejich 
pracovně-právní vztahy jsou vymezeny smluvně buď přímo s ČSMP nebo s oddílem, při němž 
je centrum či středisko zřízeno. Vedoucí jednotlivých center a středisek musí být držiteli 
odpovídající trenérské licence vydané ČSMP. 

2.5 Sportovci jsou zařazováni do systému STM a setrvávají v něm na základě sportovních 
výsledků a hodnocení předchozího půlročního období, od kategorie juniorů je hodnocené 
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období jeden rok (pozn.: ve zdůvodněných případech na základě sportovních výsledků  
a hodnocení delšího závodního období). 

2.6 Jednotlivá centra a střediska se řídí schválenými pokyny NSA a ČSMP. Koordinátoři sportovně 
talentované mládeže připravují a předkládají KVS 2x ročně návrh výše finančního plnění 
smluv, které budou uzavřeny s jednotlivými subjekty. VV ČSMP tento návrh schvaluje.  

 

3.   OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZŘÍZENÍ STM (SCM/SpS)  

3.1 ČSMP zřizuje STM při jednotlivých sportovních oddílech a klubech v lokalitách, kde jsou  
pro sportovní činnost vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující: 

 a)  odpovídající trenérské zabezpečení, 

 b)  odpovídající tréninkové prostory, 

  c)  odpovídající úroveň sportovců (pozn.: sportovní oddíl nebo klub musí zajišťovat přípravu  
     alespoň jednomu sportovci, který splnil kritéria pro zařazení do systému STM - viz kap. 6). 

 

4.   EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ STM (SCM/SpS) 

4.1 NSA zabezpečuje ze státního rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky, které ČSMP 
použije pro zajištění činnosti sportovně talentované mládeže. 

4.2 Využívání finančních prostředků státní dotace na činnost sportovně talentované mládeže  
se řídí „Výzvou 25/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023“ 
vydanou NSA a prováděcími pokyny a schváleným rozpočtem ČSMP na daný kalendářní rok. 

4.3 Finanční rozpočet pro sportovně talentovanou mládež připravují a předkládají Komisi 
vrcholového sportu koordinátoři sportovně talentované mládeže. Rozdělení přidělené státní 
dotace na činnost STM schvaluje VV ČSMP. 

4.4 Za dodržování smluv, uzavřených s ČSMP na zabezpečení sportovní přípravy talentované 
mládeže v SCM a SpS dle koncepce systému STM ČSMP, zodpovídají vedoucí jednotlivých 
center a středisek, v nichž se sportovci připravují nebo jimi pověřené osoby.  

4.5. Za správné vyúčtování státní dotace poskytnuté NSA a za účetní dokumentaci v souladu  
s platnou legislativou zodpovídá ČSMP. Vyúčtování celkové částky státní dotace na činnost 
STM se provádí podle metodických pokynů NSA nejpozději k 15. únoru následujícího 
rozpočtového roku. 

4.6 Výše finančních prostředků pro zajištění činností spojených se sportovně talentovanou 
mládeží může být upravena v závislosti na celkové výši státní dotace, plnění úkolů sportovní 
přípravy a na průběhu čerpání v daném roce. 
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5.  ZÁSADY FINANCOVÁNÍ STM (SCM/SpS) 

5.1 Sportovně talentovaná mládež bude v roce 2023 financována z NSA formou státní dotace. 

5.2 Využití státní dotace na sportovně talentovanou mládež (viz kap. 5.1) – způsobilé náklady: 

NSA zveřejnilo Výzvu 25/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 
k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovně talentované mládeže. Všechny 
finanční prostředky, které získává ČSMP na základě předloženého projektu formou finanční 
dotace z NSA v rámci tohoto programu jsou rozděleny do dvou skupin na: "Centrální 
rozpočtové prostředky" a "Prostředky určené na vlastní sportovní přípravu" pro zařazené 
sportovce do systému STM.  

Státní dotace na sportovně talentovanou mládež je u sportovců zařazených do SCM a SpS 
využívána na způsobilé náklady, které lze uplatnit v rámci dotace. Těmi jsou:  

a) výdaje na osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu podílejících se 
na aktivitách souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory do maximální výše  
60 tis. Kč na osobu a měsíc bez příslušných zákonných odvodů. Z dotace lze hradit  
i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (60 tis. 
Kč) zahrnuty. Limit 60 tis. Kč je platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na 
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „DPP a DPČ“), 
hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 
400 Kč / hodinu. Limit 60 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje ke stanovené týdenní 
pracovní době zákoníkem práce v § 79 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a 
DPP / DPČ. Při sjednání kratší pracovní doby u HPP pod rozsah stanovený v § 79 se limit 60 
tis. Kč poměrně krátí,  

b) náklady na trenérské služby, služby zdravotního zabezpečení, metodické služby, služby 
technického a servisního zabezpečení, souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory jedná – li se o osobní výkon služeb (např. služby trenérů a členů realizačního 
týmu jako živnost či OSVČ) platí limit do maximální výše 60 tis. Kč na osobu a měsíc,  

c) náklady na testování a další služby, dezinfekční prostředky, osobní ochranné pomůcky 
(roušky, respirátory atd.) a jiný spotřební materiál související s ochrannými opatřeními 
proti šíření nemoci COVID-19 při plnění účelu Výzvy a oblasti podpory,  

d) náklady na další služby a na spotřební materiál související souvisejících s plněním účelu 
Výzvy a oblasti podpory, 

e) nájemné prostor a zařízení souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,  

f) standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění 
sportovních potřeb a sportovního materiálu souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory,  

g) cestovné, startovné a náklady na dopravu souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory, 
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h) náklady na ubytování a stravování souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory, 

i) vybavení drobným hmotným majetkem souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis. Kč;  

j) vybavení drobným nehmotným majetkem souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory jehož ocenění je nižší/rovno 80 tis. Kč;  

k) náklady na odměny za sportovní výsledky souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory s limitem do výše 10 % poskytnuté dotace v dané oblasti podpory,  

l) ostatní náklady vztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejících s plněním účelu Výzvy 
a oblasti podpory, pokud nejsou uvedeny v rámci nezpůsobilých nákladů.  

Nezpůsobilými náklady, které nelze uplatnit v rámci dotace jsou:  

a) pořízení či technické zhodnocení hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč, 
nebo nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 80 tis. Kč,  

b) splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další finanční postihy,  

c) finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného či nehmotného majetku podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo předpisů 
upravujících účetnictví;  

d) úhrada DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a v konkrétním případě uplatnil nárok 
na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů;  

e) osobní náklady a náklady na osobní výkon služeb přesahující limity uvedené v rámci 
způsobilých nákladů;  

f) mzdové a ostatní osobní náklady poskytované v souvislosti s výkonem funkce  
ve statutárním orgánu nebo jako statutárního zástupce ve sportovní organizaci  
(tj. předsedů, prezidentů a místopředsedů apod.);  

g) cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů; to se netýká cestovních výdajů spojených s účastí mezinárodních 
účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní federace;  

h) náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace;  

i) pohoštění a dary;  

j) náklady nevztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s plněním účelu Výzvy.  

5.2.1 Detailní dělení centrálních rozpočtových prostředků na kalendářní rok  
(v předpokládané výši do 20% z celkové finanční dotace NSA na činnost STM podle 
priorit na kalendářní rok. 16% z celkové finanční dotace NSA bude využito  
pro potřeby SCM a 4% z celkové finanční dotace NSA bude využito pro SpS). 

5.2.1.1 Prostředky určené na soutěže nebo tréninkové kempy navržené koordinátory 
sportovně talentované mládeže nebo KVS.  
(Pozn.: prostředky v orientační předpokládané výši do 6,25% z celkové 
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finanční dotace NSA na činnost STM na kalendářní rok jsou určeny  
pro sportovce zařazené do SCM; prostředky v orientační předpokládané výši 
do 1% z celkové finanční dotace NSA jsou určeny pro SpS). 

5.2.1.2 Prostředky určené na úhradu nákladů spojených s centrálním nákupem  
a opravami materiálového vybavení neinvestičního charakteru.  
(Pozn.: prostředky v orientační předpokládané výši do 4% z celkové finanční 
dotace NSA na činnost STM na kalendářní rok jsou určeny pro SCM;  
resp. prostředky v orientační předpokládané výši do 1,75% z celkové finanční 
dotace NSA jsou určeny pro SpS). 

5.2.1.3 Prostředky určené na nadstandardní centrální zdravotní vyšetření a popř. 
další testování sportovců zařazených do STM v kategoriích U19 a starších.  
(Pozn.: v orientační předpokládané výši do 0,5% z celkové finanční dotace 
NSA na činnost STM na kalendářní rok). 

5.2.1.4 Prostředky na úhradu nákladů spojených s činností koordinátora juniorských 
kategorií a koordinátora sportovních středisek mládeže.  
(Pozn.: v orientační předpokládané výši do 5% z celkové finanční dotace NSA 
na činnost STM na kalendářní rok pro koordinátora juniorských kategorií; 
resp. v orientační předpokládané výši do 1% z celkové finanční dotace NSA  
na činnost STM na kalendářní rok pro koordinátora SpS). 

5.2.1.5 Prostředky určené na úhradu ostatních provozních nákladů spojených  
 s řízením systému zabezpečení STM. 
(Pozn.: prostředky v orientační předpokládané výši do 0,25% z celkové 
finanční dotace NSA na činnost STM na kalendářní rok jsou určeny pro SCM; 
resp. prostředky v orientační předpokládané výši do 0,25% z celkové finanční 
dotace NSA na činnost STM na kalendářní rok jsou určeny pro SpS). 

 5.2.2 Detailní dělení prostředků určených na vlastní sportovní přípravu ve sportovních 
  centrech a střediscích zřízených v rámci klubů a oddílů 

  5.2.2.1 Paušální část na činnost jednotlivých center a středisek  
  v souhrnné výši maximálně do 10% z celkové dotace NSA na činnost STM. Paušální  
  část zohledňuje dlouhodobou činnost jednotlivých SCM a SpS.  
  (Výše paušální části závisí na množství sportovců zařazených do systému STM 
                    v uplynulém čtyřletém období v jednotlivých centrech a střediscích). 

5.2.2.2 Část určená podle sportovní výkonnosti v orientační předpokládané výši  
do 70% z celkové finanční dotace NSA na činnost STM. Finanční prostředky  
na přípravu každého sportovce/sportovkyně zařazeného do STM budou stanoveny 
podle jeho/její výkonnosti na základě výslednosti v předchozím ½ ročním období, 
resp. od kategorie juniorů za předchozí roční období. V odůvodněných případech 
může KVS na návrh koordinátorů sportovně talentované mládeže rozhodnout  
o započítání starších výsledků. Veškeré prostředky z této kapitoly se dělí na dvě části. 
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První je vypočítána na základě výsledků dosažených v kategoriích U15 a starších a 
použije se na ni 80% celkové sumy této kapitoly. Druhá část je rozdělována  
na základě výsledků dosažených v kategoriích U13 a U11 a tvoří ji 20% celkové sumy  
v této kapitole. (Viz Příloha 2: Bodovací tabulka). Celková roční částka pro jednotlivá 
centra a střediska nesmí překročit 2 mil. Kč. Pokud se tak stane, bude příspěvek na 
činnost zkrácen a prostředky přesahující 2 mil. Kč budou využity na zařazené 
sportovce oddílu nebo klubu v kategoriích U17, U19 a junioři přímo přes ČSMP na 
jejich zahraniční přípravné závody či kempy organizované ve spolupráci 
s koordinátory STM. 

5.3    O případných dodatečných změnách financování systému STM (např. způsob rozdělení 
nevyužitých prostředků, úprava schváleného objemu prostředků určeného na přípravu 
sportovců v souvislosti se změnou objemu prostředků poskytnutých na STM ze strany NSA) 
rozhoduje na návrh KVS Výkonný výbor ČSMP v souladu s přijatými zásadami „Koncepce 
zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji v roce 2023".  

 

6.  OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ A SETRVÁNÍ SPORTOVCŮ V STM 
 (SCM/SpS) 

6.1 Do STM jsou obecně zařazováni sportovci, jejichž aktuální výkonnost nebo alespoň reálné 
předpoklady dávají do budoucna šanci na umístění do 16. místa na vrcholných světových 
a/nebo kontinentálních akcích (MS, resp. ME) v jednotlivých věkových kategoriích. Obrazem 
takového "reálného předpokladu" je prokazovaná výkonnost v moderním dvojboji  
(v kategoriích U11 a U13) a trojboji (v kategoriích U15, U17 a U19) na závodech ČPM.  
 V moderním čtyřboji (kategorie U17, U19 a starší) je možné plnit limity jen na sledovaných 
mezinárodních soutěžích (pozn.: MS, ME, ZON - Závod olympijských nadějí, YOG - Olympijské 
hry mládeže a vybrané mezinárodní soutěže). Aktuální výkonnost a výkonnostní předpoklady 
sledují a hodnotí koordinátoři STM a předkládají KVS návrhy na zařazení sportovců  
do systému STM na základě níže uvedených kritérií:  

a) plnění výkonnostních limitů: limity pro zařazení do STM pro příslušné období navrhuje 
pro kategorie U11, U13, U15 a U17 koordinátor sportovních středisek; pro kategorii U19  
a starší koordinátor juniorských kategorií (viz „bodovací tabulka“); zařazení sportovců je 
možné na základě posouzení jejich výsledků dosažených v kategorii U11 a U13 (dvojboj), 
nebo U15, U17 a U19 (trojboj) na závodech pořádaných ČSMP nebo sledovaných 
mezinárodních akcích; v kategorii U17 a starší je možné plnit příslušné limity také ve 
čtyřboji, ale výhradně na vybraných mezinárodních akcích (viz „bodovací tabulka“); 
stanovení všech limitů i následné zařazení sportovců do systému STM podléhá schválení 
KVS; 

b)  výslednost na soutěžích v rámci ČPM pro kategorie U11-U15. 

6.2 „Bodové“ ohodnocení výkonnosti sportovců pro potřeby výpočtu financování sportovců 
předkládají komisi vrcholového sportu koordinátoři STM a následně ho schvaluje VV ČSMP.  
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Ve zcela mimořádných individuálních případech je možné zařadit sportovce do systému STM 
na základě návrhu KVS mimo stanovená kritéria, ale jen se souhlasem VV ČSMP. 

6.3 Podmínkou setrvání a financování sportovce v systému STM je jeho účast na zdravotních 
prohlídkách, testech, centrálních akcích dle schválené nominace, které na návrh koordinátorů 
sportovně talentované mládeže nebo reprezentačního trenéra seniorů pořádá ČSMP. Je 
nezbytnou podmínkou aby zařazení sportovci byli občany ČR. 

 

 

Příloha 1 - Přehled činnosti koordinátorů SCM a SpS 

 

KOORDINÁTOR JUNIORSKÝCH KATEGORIÍ 
Zodpovídá za realizaci koncepce zabezpečení přípravy STM spolu s koordinátorem sportovních 
středisek mládeže a je zároveň reprezentačním trenérem kategorií U19, juniorů a do 23 let. 
- Sleduje aktuální výkonnost a dynamiku změn výkonnosti závodníků v kategoriích U19, juniorů  

a do 23 let v rámci soutěží ČPM a na zahraničních akcích, k uvedenému vede statistiku podle 
kritérií pro vyhodnocování činnosti SCM; 

- na základě schválených kritérií připravuje návrhy na zařazení sportovců do systému STM, navrhuje 
ustavení a vznik nových SCM, resp. předkládá KVS a VV ČSMP návrhy na ukončení činnosti těchto 
článků pro kategorie U19, juniorů a do 23 let; 

- připravuje soutěžní kalendář pro kategorie U19, junioři a do 23 let; 
-  připravuje program mezinárodních soutěží a tréninkových kempů pro kategorie U19, junioři  

a do 23 let a návrhy nominací na mezinárodní akce v těchto kategoriích; 
- předkládá spolu s koordinátorem sportovních středisek návrhy na dělení finančních prostředků 

určených na STM; 
-  připravuje spolu s koordinátorem sportovních středisek podkladové materiály pro subjekty, které 

finančně zabezpečují financování STM;  
-  připravuje návrhy centrálních nákupů sportovního vybavení pro členy SCM; 
- zpracovává přehledy a analýzy výsledků vrcholných akcí pro kategorie U19, juniorů a do 23 let  

na jejich základě předkládá návrhy na úpravy výkonnostních limitů nezbytných pro zařazení  
do SCM; 

- organizuje centrální zdravotní vyšetření a popř. další testování pro sportovce, kteří splnili 
výkonnostní limity pro zařazení do systému SCM v kat. U19 a starších; 

- analyzuje dynamiku sportovní úrovně soutěží v kategoriích U19, junioři a do 23 let;    
- podílí se na řešení otázek souvisejících s účastí členů SCM na soutěžích; 
-  zajišťuje distribuci informací souvisejících s oblastí SCM;   
- podílí se na práci KVS, jíž je členem. 
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KOORDINÁTOR SPORTOVNÍCH STŘEDISEK MLÁDEŽE (SpS) 
Zodpovídá za realizaci koncepce zabezpečení přípravy STM spolu s koordinátorem juniorských 
kategorií a je zároveň reprezentačním trenérem pro kategorii U17. 
- Sleduje aktuální výkonnost a dynamiku změn výkonnosti závodníků v kategoriích U11-U17 v rámci 

soutěží ČPM a na zahraničních akcích, k uvedenému vede statistiku podle kritérií  
pro vyhodnocování činnosti SpS; 

- na základě schválených kritérií připravuje návrhy na zařazení sportovců do systému STM, navrhuje 
ustavení a vznik nových SpS, resp. předkládá KVS a VV ČSMP návrhy na ukončení činnosti těchto 
článků pro kategorie U11-U17; 

- připravuje soutěžní kalendář pro kategorie U11-U17; 
- připravuje program mezinárodních soutěží a tréninkových kempů pro kategorie U17 a návrhy 

nominací na mezinárodní akce pro kategorii U17; 
- předkládá spolu s koordinátorem juniorských kategorií návrhy na dělení finančních prostředků 

určených na STM; 
- připravuje spolu s koordinátorem juniorských kategorií podkladové materiály pro subjekty, které 

finančně zabezpečují financování STM; 
-  připravuje návrhy centrálních nákupů sportovního vybavení pro členy SpS;  
- zpracovává přehledy a analýzy výsledků vrcholných akcí pro kategorie U17 a na jejich základě 

předkládá návrhy na úpravy výkonnostních limitů nezbytných pro zařazení do STM; 
- analyzuje získané výsledky sportovců v kategoriích U11-U17 v dlouhodobém pohledu;    
- podílí se na řešení otázek souvisejících s účastí členů SpS na soutěžích; 
-  zajišťuje distribuci informací souvisejících s oblastí SpS;   
- podílí se na práci KVS, jíž je členem. 
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Příloha 2 - Bodovací tabulka 

Bodovací tabulka na rok 2023 pro zařazení sportovců do systému STM  
na základě výsledků dosažených v předchozím roce (pro kategorii juniorů  
a starších), resp. v předchozím pololetí (pro kat. U19, U17, U15, U13 a U11) 

1. Základní body  1 2 3 4 5 6  
                        (základní  16. místo 16. místo 16. místo 
 vstupní limit)  ME/MS U17 MS/ME U19 MSJ/MEJ 

Pro SCM 
sportovkyně do 23 let 990 1010 1030 1050 1070 1090 
(4boj, jen MZ)  

sportovci do 23 let 1115 1135 1155 1175 1195 1215 
(4boj, jen MZ)  

juniorky (4boj, jen MZ) 980 1000 1020 1040 1060 1080 
juniorky (3 boj) 765 785 805 825 845 865 

junioři (4boj, jen MZ) 1105 1125 1145 1165 1185 1205 
junioři (3boj) 890 910 930 950 970 990 

U19 dívky (4 boj, jen MZ) 975 995 1015 1035 1055 
U19 dívky (3 boj) 765 785 805 825 845 

U19 chlapci (4 boj, jen MZ) 1095 1115 1135 1155 1175 
U19 chlapci (3 boj) 885 905 925 945 965 

Pro SpS 
U17 dívky (4 boj, jen MZ) 955 975 995 1015 
U17 dívky (3 boj) 745 765 785 805 

U17 chlapci (4 boj, jen MZ) 1040 1060 1080 1100 
U17 chlapci (3 boj) 830 850 870 890 

U15 dívky (3 boj) z důvodu změny pravidel budou body upřesněny po 4. kole ČPM 2023 

U15 chlapci (3 boj) z důvodu změny pravidel budou body upřesněny po 4. kole ČPM 2023 

U13 dívky (2 boj) z důvodu změny pravidel budou body upřesněny po 4. kole ČPM 2023  

U13 chlapci (2 boj) z důvodu změny pravidel budou body upřesněny po 4. kole ČPM 2023 

U11 dívky (2 boj) z důvodu změny pravidel budou body upřesněny po 4. kole ČPM 2023 

U11 chlapci (2 boj) z důvodu změny pravidel budou body upřesněny po 4. kole ČPM 2023 

(Pozn.: limity jsou určující pro stanovení výše financování sportovců vždy na půlroční období následující po pololetí,  
ve kterém závodník splnil příslušný limit. U kategorie juniorů a starších jsou započítávány výkony za celý uplynulý kalendářní 
rok. Výkony odpovídající 16. místu na vrcholných světových nebo kontinentálních akcích v roce 2022 jsou v tabulce uvedeny 
tučně. Limity pro následující období budou vždy upraveny na základě analýzy výsledků vrcholných akcí zpracovaných 
koordinátory STM a schváleny KVS a VV ČSMP.  Limity mohou být samozřejmě upraveny také na základě schválených změn 
soutěžních pravidel.)  
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2. Bonusové body 
a) Umístění do 16. místa na ME a/nebo MS v jednotlivých věkových kategoriích (U17, U19,  
junioři/-ky, seniorů/-ek) za splnění podmínky umístění v první polovině startovního pole,  
resp. umístění v první polovině startovního pole na YOG, resp. OH = +10 bodů. Umístění do 3. místa v 
soutěži štafet nebo družstev na ME a/nebo MS v jednotlivých věkových kategoriích (U17, U19, 
junioři/-ky, seniorů/-ek) za splnění podmínky umístění v první polovině startovního pole = +5 bodů. 
(Pozn.: bonusové body se nesčítají, po získání pětibodového i desetibodového bonusu se počítá 
pouze ten vyšší.)  
b) Vítězství v kategorii v celkové klasifikaci ČPM = +3 body, 2. místo: +2 b., 3. místo +1 b.  
c) Vítězství v závodě MČR = +1 bod.  
(Pozn.: přidělení bonusových bodů je podmíněno splněním základního vstupního limitu.) 

3. Zásady pro stanovení výše financování sportovců zařazených do STM  
a) Výpočet výše financování jednotlivých sportovců zařazených do systému STM, kteří jsou 
financovaní prostřednictvím smluv uzavřených mezi ČSMP a příslušným centra a středisky, se provádí 
2x ročně. Hodnotí se vždy šest měsíců, resp. u kategorie juniorů, popř. do 23 let dvanáct měsíců, 
které předcházejí danému pololetí. Finanční plnění výše uvedených smluv bude realizováno 
minimálně 2x ročně. 
b) Započítává se vždy nejlepší výsledek za sledované období.  
c) Pokud závodník splní limity ve více kategoriích, pro potřeby výpočtu výše příspěvku se mu 
prostřednictvím výše uvedených smluv započítá jen jeden, finančně hodnotnější výsledek. Pokud 
závodník zvítězí v hodnocení ČPM či MČR ve více věkových kategoriích, bonusové body jsou 
připočítány pouze jednou. Stejně tak, pokud dosáhne umístění do 16. místa v individuální soutěži 
nebo medailového umístění v soutěži štafet či družstev na více vrcholných akcích, desetibodový,  
resp. pětibodový bonus může být započítán jen jednou.  
d) Výsledky, na jejichž základě jsou přidělovány bonusové body, jsou započítávány vždy  
až do skončení následující obdobné akce. (Příklad: bonusové body za ČPM 2022 budou započítány  
v celém následujícím kalendářním roce, bonusové body za umístění na MČR, ME, resp. MS 2022  
se připočítává až do skončení MČR, ME, resp. MS 2023 v příslušné kategorii). 
e) Korunová hodnota jednoho bodu se vypočítává na každé hodnocené pololetí tak, že celkové 
množství prostředků rozdělovaných na základě sportovní výkonnosti (viz bod 5.2.2.2), které je  
pro dané období k dispozici, se vydělí celkovým počtem bodů získaných všemi závodníky podle 
bodovací tabulky (viz Příloha 2). Takto získaná korunová hodnota jednoho bodu je pak násobena 
počtem bodů získaných jednotlivými závodníky. Výše finančního plnění pro jednotlivá tréninková 
centra a střediska na základě smluv s ČSMP odpovídá součtu finančních prostředků, které přísluší 
všem závodníkům, kteří se v tom kterém centru či středisku připravují.  
f) Limity jsou stanoveny na 25 m bazén. V případě, že soutěž proběhne na 50 m bazénu, bodové 
výsledky budou odpovídajícím způsobem upraveny. Parametry běžecké tratě musí schválit 
koordinátor příslušné kategorie nebo člen KVS, resp. STK. Na mezinárodních závodech jsou dosažené 
běžecké časy upraveny na základě kvalifikovaného odhadu na tzv. "0" trať. Podle úrovně šermířské 
disciplíny může koordinátor sportovních center mládeže na jednotlivých soutěžích rozhodnout  
o započítání výsledku také ve moderním čtyřboji. V tom případě je dosažený šermířský výsledek vždy 
upraven podle kvality startovního pole tak, aby odpovídal předpokládanému šermířskému výsledku 
na vrcholných mezinárodních akcích v daném roce (MS, ME).  
g) V případě přestupu sportovců se veškerá vyrovnání mezi oddíly řídí platným přestupním řádem 
ČSMP. 
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Příloha 3 - Smlouva o zajištění sportovní přípravy STM 
 

 

Smlouva na zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže 
v moderním pětiboji v roce 2023 

Smluvní strany: 

Český svaz moderního pětiboje, z. s. 
se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
IČO: 62940481 
zastoupený Ing. Davidem Marčevem, předsedou 
zapsaný v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 192 
(dále jen „ČSMP“) na jedné straně 
 

a  
 

oddíl/klub moderního pětiboje  
se sídlem ……. 
IČO: ……. 
zastoupený ……. 
zapsaný v rejstříku spolků vedeném ……. pod sp. zn. ……. 
(dále jen „oddíl/klub“) na druhé straně 

uzavírají níže uvedeného měsíce, dne a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu na zajištění sportovní přípravy sportovně 
talentované mládeže v moderním pětiboji v roce 2021 (dále jen „smlouva“): 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. ČSMP stanovil systém péče o sportovně talentovanou mládež (dále jen „STM“) v rámci ČSMP, 
jejímž základním článkem jsou tréninková centra a střediska zřízená ČSMP při jednotlivých 
oddílech/klubech ČSMP, která pro ČSMP organizují a garantují kontinuální zajištění sportovní 
přípravy sportovců zařazených do systému STM, (dále jen „STM ČSMP“).  
 

2. V rámci programu „Výzva 25/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 –  
Péče o talentovanou mládež věkové kategorie 6 až 23 let“ vyhlášeného Národní sportovní 
agenturou VV ČSMP schválil projekt „Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované 
mládeže v moderním pětiboji pro rok 2023“, jehož účelem je podpora a zajištění přípravy 
mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie v STM ČSMP 
směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel moderního pětiboje. 
Oddíl/klub prohlašuje, že se s projektem seznámil před podpisem této smlouvy. 
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II. Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran podílet se v souladu s právy a povinnostmi 
stanovenými v této smlouvě v návaznosti na východiska uvedená v čl. I. této smlouvy na 
kontinuálním zajištění sportovní přípravy sportovců zařazených do systému STM ČSMP 
v oddílech/klubech v roce 2023, kterou bude na základě této smlouvy pro ČSMP zajišťovat 
oddíl/klub. 
 

2. Oddíl/klub se na základě této smlouvy zavazuje zajistit pro ČSMP sportovní přípravu všem svým 
sportovcům zařazeným do systému STM ČSMP v roce 2023 a poskytnout jim takové tréninkové 
podmínky, které povedou k jejich sportovnímu růstu. 
 

3. ČSMP se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout oddílu/klubu se zařazenými sportovci do 
systému STM ČSMP finanční prostředky stanovené na základě výkonným výborem ČSMP 
schváleného projektu „Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže 
v moderním pětiboji pro rok 2023“. 
 

4. ČSMP informuje oddíl/klub o zařazených sportovcích do systému STM ČSMP, o veškerých 
úpravách v systému bodování pro zařazení sportovců do systému STM ČSMP a o financování STM 
ČSMP formou e-mailové komunikace nebo prostřednictvím webu ČSMP (www.pentathlon.cz). 
 

5. Oddíl/klub se zavazuje spolupracovat s ČSMP tak, aby do systému STM ČSMP zařazený sportovec, 
resp. za sportovce jeho zákonný zástupce uzavřel, a současně řádně a včas plnil (sportovec) 
smlouvu, ve které bude sportovec souhlasit se zařazením do systému STM ČSMP a zaváže se v té 
souvislosti věnovat zvýšené úsilí kvalitní a komplexní přípravě za účelem zvyšování své sportovní 
výkonnosti, a dále se také zaváže k plnění dalších ČSMP důvodně požadovaných povinností  
v rámci plnění a prezentace projektu „Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované 
mládeže v moderním pětiboji pro rok 2023“. 
  

6. Oddíl/klub se zavazuje použít finanční prostředky poskytnuté ČSMP na základě této smlouvy 
výhradně na přípravu sportovců se státním občanstvím České republiky zařazených do systému 
STM ČSMP v roce 2023 a současně na náklady vzniklé výhradně v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 
2023. 
 

7. Finanční prostředky poskytnuté ČSMP na přípravu sportovců zařazených do systému STM ČSMP 
v roce 2023 lze použít pouze na:  

a) výdaje na osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu podílejících se na 
aktivitách souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory do maximální výše 60 tis. Kč na 
osobu a měsíc bez příslušných zákonných odvodů. Z dotace lze hradit i související povinné 
zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (60 tis. Kč) zahrnuty. Limit 60 tis. Kč 
je platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr (dále jen „DPP a DPČ“), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo 
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pracovní poměr však nesmí překročit 400 Kč / hodinu. Limit 60 tis. Kč na osobu a měsíc se 
vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době zákoníkem práce v § 79 a více a platí i pro 
kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Při sjednání kratší pracovní doby u HPP pod rozsah 
stanovený v § 79 se limit 60 tis. Kč poměrně krátí,  

b) náklady na trenérské služby, služby zdravotního zabezpečení, metodické služby, služby 
technického a servisního zabezpečení, souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory 
jedná – li se o osobní výkon služeb (např. služby trenérů a členů realizačního týmu jako živnost či 
OSVČ) platí limit do maximální výše 60 tis. Kč na osobu a měsíc,  

c) náklady na testování a další služby, dezinfekční prostředky, osobní ochranné pomůcky (roušky, 
respirátory atd.) a jiný spotřební materiál související s ochrannými opatřeními proti šíření nemoci 
COVID-19 při plnění účelu Výzvy a oblasti podpory,  

d) náklady na další služby a na spotřební materiál související souvisejících s plněním účelu Výzvy  
a oblasti podpory, 

e) nájemné prostor a zařízení souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,  

f) standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních 
potřeb a sportovního materiálu souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,  

g) cestovné, startovné a náklady na dopravu souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory,  

h) náklady na ubytování a stravování souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory,  

i) vybavení drobným hmotným majetkem souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory 
jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis. Kč;  

j) vybavení drobným nehmotným majetkem souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti 
podpory jehož ocenění je nižší/rovno 80 tis. Kč;  

k) náklady na odměny za sportovní výsledky souvisejících s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory 
s limitem do výše 10 % poskytnuté dotace v dané oblasti podpory,  

l) ostatní náklady vztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejících s plněním účelu Výzvy a 
oblasti podpory pokud nejsou uvedeny v rámci nezpůsobilých nákladů duvedených v „Koncepci 
zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro rok 2023“ odst. 
5.2. 

8. Oddíl/klub nesmí hradit shodné náklady vynaložené na přípravu sportovců zařazených do 
systému STM ČSMP duplicitně z různých zdrojů. 
 

9. Oddíl/klub předloží ČSMP (osobně nebo poštou) vyúčtování finančních prostředků na přípravu 
STM ČSMP v roce 2023 na předepsaném formuláři (příloha č. 2) a to nejpozději do 15. 1. 2024. 
Spolu s vyúčtováním předloží oddíl/klub potvrzení o kvalifikaci (licence B – II. třída a vyšší) všech 
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trenérů (pokud již dříve nebylo učiněno), jejichž služby nebo osobní náklady byly hrazeny 
z finančních prostředků poskytnutých ČSMP. K výzvě ČSMP je oddíl/klub povinen ČSMP prokázat, 
že při vynakládání finančních prostředků postupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

10. Pokud oddíl/klub nepředloží ČSMP vyúčtování finančních prostředků podle předchozího odstavce 
řádně a včas, je ČSMP oprávněn po oddílu/klubu požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši  
1.000 Kč za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody v celém rozsahu tím není dotčen. 
 

11. Oddíl/klub se zavazuje vést podvojné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

12. Oddíl/klub se zavazuje umožnit zařazeným sportovcům do systému STM ČSMP účast na 
soutěžích, centrálních zdravotních a funkčních vyšetřeních, testech a dalších akcích pořádaných 
ČSMP. Oddíl/klub konzultuje problematiku sportovní přípravy a informuje ČSMP prostřednictvím 
koordinátora STM o veškerých podstatných změnách týkajících se sportovní přípravy  
a zdravotního stavu zařazených sportovců.  
 

13. Oddíl/klub se zavazuje umožnit ČSMP kontrolu plnění této smlouvy a na provedení takové 
kontroly účinně spolupracovat, a to kdykoliv o to ČSMP požádá.  
 

14. Oddíl/klub spravuje majetek ČSMP, který mu byl ze systému STM ČSMP zapůjčen, resp. který byl 
zapůjčen členům STM ČSMP. V případě vyřazení sportovce ze systému STM ČSMP musí jeho 
oddíl/klub zapůjčený materiál ČSMP bezodkladně vrátit, nejpozději však do 14ti dnů po obdržení 
výzvy koordinátora STM ČSMP nebo sekretariátu ČSMP.  

III. Finanční prostředky 
 

1. ČSMP informuje oddíl/klub o výši finančních prostředků v samostatném dokumentu. 
 

2. Výše finančních prostředků, které budou na základě této smlouvy oddílu/klubu poskytnuty,  
se v souladu s podmínkami projektu „Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované 
mládeže v moderním pětiboji pro rok 2023“ odvíjí výhradně od počtu sportovců zařazených do 
systému STM ČSMP a jejich výkonů, což bere oddíl/klub na vědomí. Konkrétní výše finančních 
prostředků bude v souladu s podmínkami uvedenými v předchozí větě schválena výkonným 
výborem ČSMP. 
 

3. Finanční prostředky za první pololetí roku 2023 budou poukázány oddílu/klubu na účet 
bezodkladně po podpisu této smlouvy. Finanční prostředky za druhé pololetí roku 2023 budou 
poukázány oddílu/klubu na účet podle rozhodnutí výkonného výboru ČSMP v průběhu druhého 
pololetí roku 2023. 

4. Pokud se sportovec zařazený do systému STM ČSMP v roce 2023 v průběhu roku 2023 stane 
státním občanem jiného státu než je Česká republika, je oddíl/klub povinen bezodkladně vrátit 
ČSMP poměrnou část finančních prostředků určených v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku na 
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sportovní přípravu takového sportovce.  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se zavazují bezodkladně informovat o skutečnostech, které jim brání nebo mohou 
bránit v řádném a včasném plnění této smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech plnění všech bodů této smlouvy jsou oprávněni za ně 
závazně jednat tyto osoby: 

a) za ČSMP generální sekretář nebo jednotlivý koordinátoři sportovně talentované mládeže; 
b) za pětibojařský oddíl/klub … 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

4. Tato smlouva se uzavírá na kontinuální zajištění sportovní přípravy sportovců zařazených do STM 
ČSMP v roce 2023. 
 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. Jakékoli změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných 
dodatků. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich opravdové vůle  
a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V ……………..., dne .....      V ……………..., dne ..... 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________  

Ing. David Marčev, předseda ČSMP                        ……….……., předseda oddílu/klubu  

 


