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Střediska talentované mládeže
Platnost od 6. února 2019
Účinnost od 6. února 2019

1.

Střediska talentované mládeže (dále také STM) zřizuje Český svaz Taekwon-Do ITF (dále také
svaz) jako svoje instituce, za účelem sjednotit, metodicky vést a zabezpečit sportovní tréninkovou
přípravu talentované mládeže v rámci svazu, v souladu s projektem podpory sportovně talentované
mládeže.
Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže ve sportovních spolcích ve
věkové kategorii od 6 do 18 let. Program je určen k výchovné, základní a sportovní výkonnostní
činnost dětí a mládeže. Dále jako podpora v oblasti „Sportovní reprezentace ČR“.

2.

Jednotlivá STM jsou tvořena oddíly v rámci specifického územního uspořádání svazu, které pro
čerpání státní neinvestiční dotace pro výše uvedený účel vystupují pod společným názvem
jednotlivých STM.
Schválenými STM jsou:
STM Praha I, STM Praha II, STM SM (severní Morava), STM JM (jižní Morava), STM JČ (jižní
Čechy) a STM SČ (střední Čechy).

3.

Konkrétní podmínky použití dotace, částku dotace přerozdělené svazem příslušnému STM, pokyny
k vyúčtování v rámci svazového systému STM a další náležitosti definuje smlouva, kterou uzavírají
každý rok za tímto účelem svaz a příslušné sdružené subjekty svazu, seskupené pro účely této
smlouvy do příslušných STM.

4.

Činnost středisek koordinuje v rámci svazu pověřený pracovník svazu, příp. oddělení svazu
zodpovědné za STM, pokud je zřízeno. Jednotlivá STM jsou spravována oblastními „radami“, které
jsou tvořeny všemi vedoucími oddílů, které jsou svazem zařazeny do příslušné oblasti. Činnost
konkrétního STM řídí a koordinuje příslušnou oblastí zvolený vedoucí STM, který je odpovědný za
komunikaci střediska se svazem a koordinaci činnosti příslušného STM.

5.

Činnost STM je financována státní, krajskou či městskou dotací nebo grantem, popř. z vlastních
zdrojů oddílů a vlastních zdrojů svazu. Svaz a všechna jím zřízená STM jsou povinna použít dotaci
ze státního rozpočtu výhradně k účelům výše uvedeného projektu, v souladu s platnými předpisy a
nařízeními MŠMT ČR a ostatními závaznými předpisy.

6.

STM zabezpečují pro své členy mimo jiné:
●
●
●
●
●

organizaci sportovní přípravy talentované mládeže na úrovni středisek
pronájmy potřebných sport
nákup potřebného tréninkového materiálu a vybavení 1)

výběr vhodných kvalifikovaných trenérů, členů realizačních týmů 6)

správu a evidenci materiálu příslušného STM

ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF

SMĚRNICE Č. 7

2/3

● správu, evidenci a distribuci materiálu přiděleného do užívání jednotlivým členům STM (osobní
karty) 3)

● dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé tréninkové plány
● individuální tréninkové plány jednotlivých členů STM pro období mezi jednotlivými tréninky, či
soustředěními STM (je nezbytná průběžná komunikace trenérů STM s osobními trenéry
v oddílech)
● výběry dle kritérií pro zařazení dle určení jednotlivých STM
● pravidelné vyhodnocování tréninkových výsledků jednotlivých členů STM i činnosti celého STM
● vedení tréninkových deníků a evidence docházky všech členů STM
● účetní evidenci výdajů a příjmů STM
● ve stanovených termínech jmenují pro nadcházející období realizační tým STM a vybírají
talentovanou mládež do STM. Seznamy realizačních týmů a talentované mládeže v péči
příslušného STM zasílají svazu ke schválení neprodleně, ve stanovených termínech (viz bod
10)
7.

Ekonomické výkazy, přehledy výdajů, vyúčtování záloh poskytnutých svazem, sumární přehledy
evidence majetku apod. musí být vždy podepsány všemi statutárními zástupci všech sdružených
subjektů svazu tvořících příslušné STM.

8.

Rozdělení státní dotace pro talentovanou mládež a její poskytování jednotlivým STM provádí na
základě rozhodnutí Rady svazu popř. Valné hromady svazu sekretář svazu, ve spolupráci
s pověřeným pracovníkem svazu příp. oddělení svazu zodpovědné za STM 3)
 . Za hospodaření
s přidělenými prostředky odpovídají dle příslušné smlouvy jednotlivá STM. Kontrolu hospodaření
jednotlivých STM provádí pověřený pracovník svazu příp. oddělení svazu zodpovědné za STM a
revizní komise svazu.

9.

Výdaje ze státní dotace na TM musí být použity výhradně pro krytí společných nákladů talentované
mládeže příslušného STM 4)
 , v souladu se všemi příslušnými předpisy a nesmí jakýmkoliv způsobem
souviset s náklady jednotlivých oddílů, nebo být použity pro krytí nákladů členů svazu, kteří nejsou
členy STM nebo nečlenů svazu 5)
 . Detailní přehled o všech předpisech týkajících se použití dotace
ze státních zdrojů naleznete na www.msmt.cz či v legislativní sekci webových stránek svazu.
V případě nejasnosti je STM povinno konzultovat výklad předpisů resp. použití dotace předem se
svazem.

10. Členem STM může být pouze řádný člen sdruženého subjektu svazu, zařazeného svazem do
příslušného STM, držitel platného průkazu svazu, ve věkovém rozmezí 6 až 18 let včetně, vybraný
do střediska oblastní radou. Člen STM mladší 18ti let musí mít k členství v STM písemný souhlas
rodičů. U sportovců se doporučuje uzavřít smlouvu upravující práva a povinnosti sportovce. Členem
realizačního týmu STM může být pouze řádný člen sdruženého subjektu svazu, zařazeného svazem
do příslušného STM, držitel platného průkazu svazu 6)
 . Jednotlivá STM jsou povinna předložit svazu
schválený aktuální jmenný seznam členů a členů realizačního týmu příslušného STM a to nejpozději
s přihláškou na celorepublikové testování STM. Seznam se zasílá na email sekretariátu svazu
sekretariat@taekwondo.cz nebo písemnou formou na sekretariát svazu.
11. Jednotlivá STM mají povinnost se zúčastnit minimálně jednou za rok celorepublikového setkání
STM. Při neúčasti na celorepublikovém setkání rozhodne Rada svazu o sankci na základě
doporučení oddělení svazu zodpovědné za STM.
12. Celorepublikových setkání STM se smí účastnit pouze ti, co splňují výše uvedené podmínky a
nemají nebo neměli v daném kalendářním roce podepsanou smlouvu se sportovní reprezentací
svazu 7)
.
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1) Sportovním materiálem pořízeným ze státní dotace na TM, poskytnuté příslušnému STM smí být vybaven
pouze člen STM (viz bod 10 této směrnice).
2) Lhůty pro skartaci výkazů materiálu STM, osobních karet členů STM, účetních dokladů STM a ostatních
dokumentů podléhají znění obecně platných předpisů. Svaz si vyhrazuje právo kdykoliv provést u STM kontrolu
uvedených dokladů a to i zpětně, do doby skartace dle příslušných platných předpisů.
3) Svaz si vyhrazuje právo převádět jednotlivé části dotace na talentovanou mládež střediskům postupně
s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci svazu.
4) Výdaje ze státní dotace na STM musí být použity výhradně na krytí společných výdajů STM tj. výdajů na akce,
kterých se zúčastní společně oddíly tvořící jednotlivé STM. Z těchto prostředků není možné krýt aktivity TM
jednotlivých oddílů.
5) Jakékoliv výdaje příslušného STM ze státní dotace na TM se smí vztahovat vždy pouze k členům STM a
členům realizačního týmu příslušného STM, kteří jsou předem, ve výše uvedených termínech nahlášeni svazu a
schváleni Radou svazu (viz bod 10 této směrnice).
6) Trenér STM musí splňovat kvalifikační požadavky stanovené svazovými předpisy. Požadavek na členství ve
svazu pro členy realizačních týmů STM se nevztahuje na lékaře, zajištění dopravy a podobné případy
jednorázové podpory projektu.
7) Výjimka je udělena pro mladší juniorskou kategorii (14 a 15 let) stanovené přesným ročníkem v propozicích pro
jednotlivá testování.

