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1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ, ÚKOLY A CÍLE SYSTÉMU
ZABEZPEČENÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY SPORTOVNĚ
TALENTOVANÉ MLÁDEŽE (STM) V LETECKÝCH SPORTECH
1.1 Hlavními východisky pro stanovení postupu v péči o sportovně talentovanou
mládež (STM) v působnosti Aeroklubu České republiky (AeČR) na rok 2021 jsou:
a) dokument Národní sportovní agentury (NSA) v rámci dotačního
neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2021-2025, č. j.:
NSA-0219/2020/A/1 Výzvu 16/2020 Podpora sportovních svazů 2021 –
Zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové kategorie 3 až
23 let,
b) Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže
(STM) v leteckých sportech na období 2021 až 2025,
c) FAI sporting code (pro věk leteckých sportovců - juniorů),
d) doporučení FAI k programu WADA (World Anti-Doping Agency).
Tento dokument nahrazuje všechny předcházející koncepce zabezpečení
přípravy STM a juniorů a zavádí jednotný systém STM.
1.2 Základními články systému jsou tréninková centra a střediska (Sportovní centra
mládeže - "SCM" a Sportovní střediska - "SpS"). Jejich posláním je plnění
úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy talentovaných sportovců v
leteckých sportech ve věku 6-25 let.
1.2.1 Sportovní centra mládeže (SCM) jsou organizace přímo pověřené a zodpovědné
za sportovní přípravu talentované mládeže.
1.2.2 Sportovní střediska (SpS) jsou sportovní kluby, kde sportovci provádějí
sportovní činnost a jsou jim k tomu vytvořeny vhodné podmínky.
1.3 Úkoly a základní činnost STM (SCM/SpS):
a) vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců
(dále jen "STM“) ve věku od 6 do 25 let, kteří mají předpoklady rozvoje
v leteckých sportech
b) z nich vybrat ty, kteří mají šanci být konkurenceschopní na mezinárodní
úrovni,
c) vytvořit ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení
sportovní přípravy STM, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním
oddílu či klubu,
d) zajistit kvalitní odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj
talentovaných sportovců,
e) diferencovat podporu sportovců zařazených do STM s přihlédnutím k
míře jejich předpokladů a dosaženým sportovním výsledkům.
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1.4 Základní charakteristiky systému:
a) „otevřenost“ - součástí systému mohou být všechny subjekty (sportovní
oddíly, kluby, střediska) sdružené v Aeroklubu České republiky, jejichž
sportovci splní stanovená kritéria; prostřednictvím transparentních a
jednoduchých kritérií je zajištěna flexibilita systému;
b) „motivační princip“ - na základě pravidelných vyhodnocení činnosti
jsou subjekty motivovány příspěvky na sportovní činnost, které
vychází ze schválených kritérií;
c) „návaznost“ - systém musí navazovat na stávající strukturu zabezpečení
sportovní přípravy talentované mládeže, ale zároveň musí vytvořit
podmínky pro plynulý přechod vybraných závodníků do vyšších článků a
týmů juniorské a seniorské reprezentace;
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) „vyváženost“ - parametry systému zohledňují specifické potřeby všech
věkových kategorií a rovné podmínky pro jednotlivá pohlaví;
g) „náročnost“ - hlavní zaměření systému musí být směřováno na podporu
nejperspektivnějších závodníků, jejichž výkonnost v jednotlivých
kategoriích odpovídá umístění do 15. 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 Úkolem systému STM AeČR je vyhledávat sportovní talenty napříč leteckými
sportovními kluby v ČR a poskytnout jim podporu a přístup k metodice a
technice současného moderního leteckého sportu ve Sportovních centrech
mládeže (SCM) a Sportovních střediscích (SpS).
1.6 Hlavní cílem systému STM AeČR je podpora a rozvoj mladých leteckých
sportovců, kteří mají v budoucnu na základě své výkonnosti reálnou šanci zajistit
kontinuitu úspěchů českého letectví doma i na nejvýznamnějších mezinárodních
akcích.
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2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ STM (SCM/SpS)
2.1 Za organizaci, činnost a řízení jednotlivých center a středisek zodpovídá AeČR.
Problematiku talentované mládeže mají v rámci svazu na starosti Odborné
sportovní komise pro jednotlivé sporty (OSK). Na provádění této směrnice
dohlíží Výkonný výbor AeČR (VV).
2.2 Za koordinaci činnosti jednotlivých SCM/SpS zodpovídají Koordinátoři
sportovně talentované mládeže (KSTM). Ti jsou jmenováni Výkonným
výborem AeČR na základě návrhu každé OSK.
2.3 Za obsah, kvalitu sportovní přípravy a dodržování náplně smluv uzavřených s
AeČR odpovídají vedoucí jednotlivých center a středisek, v nichž se sportovci
připravují. Vhodnost jednotlivých SCM/SpS pro přípravu sportovců schvalují
OSK.
2.4 Sportovci jsou zařazováni do systému STM a setrvávají v něm na základě
sportovních výsledků a hodnocení předchozího období. Kritéria pro
každou leteckou odbornost stanovuje příslušná OSK.
2.5 Jednotlivá centra a střediska se řídí schválenými pokyny NSA a AeČR.
Koordinátoři sportovně talentované mládeže připravují a předkládají
příslušným OSK 2x ročně návrh výše finančních plnění, která budou
realizovány s jednotlivými subjekty na základě schváleného rozpočtu.
Sekretariát AeČR na základě doporučení jednotlivých OSK a schváleného
rozpočtu tato plnění realizuje.

2.6

KOORDINÁTOR SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
(KSTM)

- je jmenován pro každý letecký sport VV AeČR na návrh příslušné OSK
- odpovídá za realizaci koncepce zabezpečení přípravy STM pro svoji oblast
leteckého sportu
- sleduje aktuální výkonnost a dynamiku změn výkonnosti závodníků; k
uvedenému vede statistiku podle kritérií daných OSK pro vyhodnocování činnosti
SCM/SpS,
- na základě schválených kritérií připravuje návrhy na zařazení sportovců do
systému SCM/SpS, navrhuje ustavení a vznik nových SCM/SpS, resp. předkládá
OSK a VV návrhy na ukončení činnosti těchto článků,
- podílí se na přípravě soutěžního kalendáře pro juniorské kategorie,
- připravuje program soutěží a tréninkových kempů v juniorských kategoriích a
návrhy nominací na mezinárodní soutěže,

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v leteckých sportech / 1.2.2021

Verze 1.1

5/11

- předkládá návrhy na dělení finančních prostředků určených na STM,
- připravuje podkladové materiály pro subjekty, které finančně zabezpečují
financování STM,
- zpracovává přehledy a analýzy výsledků vrcholných mládežnických akcí na jejich
základě předkládá návrhy na úpravy výkonnostních limitů nezbytných pro zařazení
do SCM/SpS v jednotlivých kategoriích,
- koordinuje činnost jednotlivých center, připravuje a organizuje přípravu pro
sportovce, kteří splnili výkonnostní limity pro zařazení do systému, analyzuje
získané výsledky a hodnotí individuální výkonnostní předpoklady sledovaných
závodníků v dlouhodobém pohledu,
- organizuje centrální akce pro členy SCM/SpS, krátkodobá školení trenérů,
metodické semináře pro trenéry a sportovce atp.,
- podílí se na řešení otázek souvisejících s účastí členů STM na soutěžích v
ČR a zahraničí,
- prostřednictvím sekretariátu zajišťuje distribuci informací souvisejících s
oblastí STM na webových stránkách,
- připravuje návrhy centrálních nákupů sportovního vybavení pro členy
STM,
- podílí se na práci OSK s juniorskými sportovci.

2.7 ASISTENT KOORDINÁTORA SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ
MLÁDEŽE
- je jmenován příslušnou OSK na základě doporučení KSTM nebo OSK
- podílí se na přípravě programu akcí pro mládež od 6 do 25 let a návrhů
nominací na tyto akce,
- osobně se účastní vybraných národních a mezinárodních soutěží a vybraných
tréninkových kempů v mládežnických kategoriích,
- vyhledává a sleduje nové sportovní talenty,
- připravuje podklady pro zpracování analýz výsledků závodů, sledování aktuální
výkonnosti a dynamiky změn výkonnosti závodníků.

3. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZŘÍZENÍ STM (SCM/SpS)
3.1 AeČR 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 prostředí a poloha,
c) odpovídající úroveň a počet sportovců
d) přiměřenost nákladů.
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4. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ STM (SCM/SpS)
4.1 NSA zabezpečuje ze státního rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky,
které AeČR použije pro zajištění činnosti center sportovně talentované
mládeže.
4.2 Využívání finančních prostředků státní dotace na činnost sportovně
talentované mládeže se řídí „Výzvou 16/2020 Podpora sportovních svazů
2021“ vydanou NSA a prováděcími pokyny a schváleným rozpočtem AeČR
na daný kalendářní rok.
4.3 Finanční rozpočet pro sportovně talentovanou mládež připravuje a předkládají
Výkonnému výboru AeČR Koordinátoři sportovně talentované mládeže
prostřednictvím svých Odborných sportovních komisí. Rozdělení přidělené
státní dotace na činnost STM schvaluje VV AeČR.
4.4 Za dodržování smluv, uzavřených s AeČR na zabezpečení sportovní přípravy
talentované mládeže v SCM a SpS dle koncepce systému STM AeČR,
odpovídají 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 odpovídá VV AeČR. Vyúčtování celkové
částky státní dotace na činnost STM se provádí podle metodických pokynů
NSA nejpozději k 15. únoru následujícího rozpočtového roku.
4.6 V
 ýše 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.

5. ZÁSADY FINANCOVÁNÍ STM (SCM/SpS)
5.1 Sportovně talentovaná mládež bude v roce 2021 financována z NSA formou státní
dotace.
5.2 V
 yužití státní dotace na sportovně talentovanou mládež (viz kap. 5.1) – způsobilé
náklady: NSA zveřejnila V
 ýzvu 16/2020 Podpora sportovních svazů 2021 k podání
žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovně talentované mládeže. Všechny
finanční prostředky, které získává AeČR na základě předloženého projektu formou
finanční dotace z NSA v rámci tohoto programu jsou rozděleny do čtyř stejných
oddílů podle jednotlivých Odborných sportovních komisí a jimi dále distribuovány k
využití pro zařazené sportovce do systému STM.

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v leteckých sportech / 1.2.2021

Verze 1.1

7/11

Státní dotace na sportovně talentovanou mládež je u sportovců zařazených
do SCM a SpS využívána na:
Způsobilé náklady, které lze uplatnit v rámci dotace, jsou:
a) osobní náklady zaměstnanců – trenérů, členů realizačního týmu a dalších
organizačních a podpůrných pracovníků podílejících se na aktivitách
naplňující účel do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze
hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do
výše limitu (50 tis. Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí jak pro
výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / hodina. Limit 50 tis. Kč na
osobu a měsíc se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního
poměru a DPP / DPČ u stejné osoby. Má-li zaměstnanec kratší úvazek než 1,0,
limit 50 tis. Kč se mu poměrně krátí. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí za
stejných podmínek i pro osobní výkon služeb (např. služby poskytované jako
živnost či OSVČ),
b) náklady na trenérské služby, služby zdravotního zabezpečení, metodické
služby, služby technického a servisního zabezpečení, souvisejících s plněním
účelu; jedná- li se o osobní výkon služeb (např. služby trenérů a členů
realizačního týmu jako živnost či OSVČ) platí limit do maximální výše 50 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,
d) náklady na další služby a na spotřební materiál související s
plněním účelu, e) nájemné prostor a zařízení související s
plněním účelu,
f) standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za
škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu
související s plněním účelu,
g) cestovné, startovné a náklady na dopravu související s plněním
účelu,
h) náklady na ubytování a stravování související s plněním účelu,
i) vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu,
jehož ocenění je nižší/rovno 40 tis. Kč;
j) vybavení drobným nehmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu,
jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis. Kč;
k) náklady na odměny za sportovní výsledky související s plněním účelu, s
limitem do výše 10 % poskytnuté dotace v dané oblasti podpory,
l) ostatní náklady vztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s
plněním účelu, pokud nejsou uvedeny v rámci nezpůsobilých nákladů.
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Nezpůsobilé náklady, které nelze uplatnit v rámci dotace jsou:
a) pořízení či technické zhodnocení hmotného majetku, jehož ocenění je
vyšší než 40 tis. Kč, nebo nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60
tis. Kč,
b) splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další
finanční postihy,
c) finanční a operativní leasing osobních automobilů a dalšího hmotného či
nehmotného majetku podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v
platném znění, 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) cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů; to se netýká cestovních nákladů
spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu mezinárodní
sportovní organizace,
f) osobní náklady a náklady na osobní výkon služeb přesahující limity
uvedené v rámci způsobilých nákladů,
g) osobní náklady zaměstnanců a náklady na osobní výkon služeb
poskytované v souvislosti s výkonem funkce ve sportovním svazu (tj.
předsedů a místopředsedů nebo osob v obdobném postavení),
h) náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace,
i) pohoštění a dary.
5.2.1 Detailní dělení rozpočtových prostředků pro realizaci projektů STM je součástí
rozpočtu Aeroklubu České republiky z.s..

5.3 O případných změnách (např. způsob rozdělení nevyužitých prostředků, popř.
snížení schváleného financování přípravy sportovců v případě snížení výše
prostředků poskytnutých na STM ze strany NSA) rozhoduje na návrh KSTM a
jednotlivých OSK Výkonný výbor AeČR v souladu s přijatými zásadami
„Zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové

kategorie 6 až 25 let".
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6. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ A SETRVÁNÍ
SPORTOVCŮ V STM (SCM/SpS)
6.1 Podmínkou setrvání a financování sportovce v systému STM je jeho aktivní
sportovní činnost a také účast na školeních, testech, zdravotních prohlídkách
a dalších činnostech směřujících k udržení potřebné kvalifikace a formy, které
na návrh koordinátora sportovně talentované mládeže nebo reprezentačního
manažera pořádá STM AeČR. Na zařazení sportovce do programu STM není
žádný právní nárok.
6.2 Kategorie STM jsou rozděleny podle výkonnosti a kvality jednotlivých sportovců
na tři navazující úrovně:
A) S
 TART
B) TALENT
C) REPRE
6.2.1 Do STM START jsou zařazováni sportovci, které v jednotlivých klubech
vyhledají skauti, koordinátor nebo asistent na základě doporučení nebo
slibných sportovních výsledků. Sportovce je také možno vyhledávat na
výcvikových sportovních kurzech, které pořádají jednotlivé OSK. Smyslem
této kategorie je včas vyhledat talentované sportovce a motivovat je v začátku
sportovní kariéry. Sportovci v programu STM START mohou mít dotované
startovné až na třech závodech ročně. Mohou se účastnit výcvikových kempů
a využívat služeb a znalostí lektorů spolu se sportovci z STM TALENT. Mohou
využívat vhodnou techniku AeČR za dotovanou cenu.
Vyřazení z STM START  v tomto programu může být sportovec zařazen
pouze dvě sezóny. Pokud se nepodaří jeho talent rozvinout tak, aby mohl
pokračovat v dalších stupních STM TALENT nebo REPRE, je z programu
vyřazen.
6.2.2 Do STM TALENT jsou zařazováni sportovci pouze na základě kontinuálních,
slibných a stále se zlepšujících sportovních výsledků. Kritéria pro setrvání
sportovců v STM určuje a v průběhu sezony koriguje na návrh koordinátora
STM příslušná OSK pro každý letecký sport. Sportovci v programu STM
TALENT mohou mít dotované startovné až na třech závodech ročně. Mohou
se účastnit výcvikových kempů a využívat služeb a znalostí lektorů. Mohou
využívat vhodnou techniku AeČR za dotovanou cenu. Smyslem této kategorie
je dlouhodobě motivovat a udržet talentované sportovce ve skvělé kondici a
rozvíjet jejich potenciál.
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Vyřazení z STM TALENT  v tomto programu může být sportovec zařazen
dlouhodobě, avšak pouze za předpokladu pravidelných tréninků a účasti na
závodech, zlepšujících se výsledků a aktivní sportovní činnosti. Přesná
kritéria pro účast sportovce v STM určuje v koordinaci s KSTM OSK.
Sportovec, který dlouhodobě (více než dvě sezony) nesplňuje kritéria daná
OSK, k sportovní činnosti přistupuje lehkovážně a nedostatečně odpovědně,
je z programu vyřazen.
6.2.3 Do S
 TM REPRE jsou obecně zařazováni sportovci, jejichž aktuální výkonnost
nebo alespoň reálné předpoklady dávají do budoucna šanci na umístění do 15.
místa na vrcholných světových a/nebo kontinentálních akcích (MS, resp. ME)
v jednotlivých leteckých sportech. Bývají součástí juniorského
reprezentačního týmu nebo reprezentačního výběru. Mají nárok na přidělení
letecké techniky vhodné pro letecký sport/třídu, ve které budou
reprezentovat ČR a další techniku, která je vhodná pro jejich komplexní
rozvoj. Sportovci STM REPRE mohou být příjemci odměny za sportovní
výsledky.
Vyřazení z STM REPRE  v tomto programu může být sportovec reprezentant nebo člen reprezentačního družstva - zařazen pouze za
předpokladu pravidelných tréninků a účasti na závodech, skvělých
sportovních výsledků a dlouhodobě aktivní sportovní činnosti. Sportovec,
který dlouhodobě (více než dvě sezony) nesplňuje kritéria daná OSK, k
sportovní činnosti přistupuje lehkovážně a nedostatečně odpovědně, je z
programu přeřazen zpět do programu STP TALENT nebo zcela vyřazen, a na
jeho místo nastupuje vybraný sportovec z STM TALENT. Dalším důvodem pro
vyřazení z STM REPRE je věk sportovce. Předpokládá se, že se skvělými
výsledky může být seniorní sportovec zařazen do reprezentačního družstva
Aeroklubu ČR a pokračovat ve sportovní kariéře.

Tato koncepce je schválena Výkonným výborem Aeroklubu České republiky s platností od 1.2.2021
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