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Povinnosti klubu/oddílu zařazeného do systému přípravy talentované mládeže 

k zajištění řádné činnosti sportovního střediska v roce 2023 
(v návaznosti na smlouvu a přidělení statusu sportovního střediska)   

 
Oprávnění Českého badmintonového svazu (vykonávané především prostřednictvím TMK) 
 

1. ČBaS především: 

a. Schvaluje zařazení hráčů/hráček do SpS, 

b. Připravuje metodický rámec sportovní přípravy v SpS, 

c. Zpracuje vyhodnocení činnosti SpS, a to na základě podkladů předložených SpS, 

d. Poskytuje informace a výklady v souvislosti s činností SpS. 

2. ČBaS je oprávněn především: 

a. Provádět kontrolu činnosti Klubu/Oddílu nebo Hlavního trenéra při naplňování účelu této 

Smlouvy či jakéhokoliv jejího plnění 

b. Pozastavit či krátit finanční příspěvek a v případě závažného nedostatku jednostranně 

ukončit Smlouvu. 

Povinnosti klubu/oddílu  
Organizační: 
1. Klub/Oddíl se zavazuje především: 

a. Přispět na činnost SpS nejméně částkou ve výši 30% celkových nákladů SpS (100% 

celkových nákladů = nejvýše 70 % ČBaS + alespoň 30 % Klub/Oddíl) a prokázat tento 

příspěvek při závěrečném vyúčtování (výpisem z účetnictví) 

b. Částku ve výši minimálně 70 % součtu příspěvku ČBaS a příspěvku Klubu/Oddílu použít 

jako odměnu trenérského týmu dle zaslané žádosti 

c. Zbývající část rozpočtu SpS je možné použít dle uvážení Klubu/Oddílu na činnost SpS (k 

úhradě činnosti kondičních trenérů, fyzioterapeutů, masérů, na pronájem haly, na míče atd) 

d. Zodpovídat za řádnou činnost SpS, zejména za dodržování činnosti hlavního trenéra, řádné 

vedení tréninkového procesu a řádné hospodaření s poskytnutým příspěvkem 

e. Spolupracovat s ČBaS na zajištění činnosti SpS dle pokynů a metodiky ČBaS, 

f. Dodržovat předpisy ČBaS, a to nejen v souvislosti s činností SpS, jakož neohrozit dobré 

jméno ČBaS a badmintonu, 

g. Kdykoliv umožnit kontrolu správnosti a hospodárnosti v souvislosti s činností SpS. 

Sportovní 
1. Klub/Oddíl se dále zavazuje: 

a. Vytvářet všestranné podmínky pro činnost SpS, zejména Hlavnímu trenérovi pro naplnění 

kvalitního tréninkového procesu, 

b. Zabezpečovat pravidelnou sportovní přípravu všech hráčů/hráček zařazených do SpS, 
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c. Oznámit TMK jakékoliv podstatné změny v tréninkovém plánu hráčů a hráček SpS (rozpis 

tréninkových jednotek během týdne, místo konání a trenérské vedení každé jednoty, 

zařazení hráči/hráčky SpS k jednotlivým tréninkovým jednotkám) 

Povinnosti Hlavního trenéra 
Organizační 
1. Hlavní trenér se zavazuje především: 

a. Zodpovídat za řízení a organizační zajištění tréninkových podmínek hráčů/hráček 

zařazených do SpS, a to za součinnosti dalších trenérů hráčů/hráček, 

b. Vhodnou formou spolupracovat s rodiči hráčů a hráček, 

c. Vypracovávat a zasílat TMK ČBaS hodnocení činnosti SpS dle pokynu TMK, 

d. Zúčastňovat se v maximální možné míře vzdělávání a seminářů pro trenéry SpS, 

e. Spolupracovat při provádění metodických kontrol činnosti SpS, 

f. Informovat statutárního zástupce Klubu/Oddílu o činnosti SpS a oznamovat mu všechny 

okolnosti, jež mohou mít vliv na řádnou činnost SpS, 

g. Postupovat při své činnosti s odbornou péčí a potřebou chránit zájmy a dobré jméno 

Klubu/Oddílu, ČBaS a badmintonu, 

h. Vést evidenci sportovních prohlídek hráčů a hráček zařazených do SpS 

Sportovní 

1. Hlavní trenér se dále zavazuje: 

a. Řídit sportovní a výchovný proces přípravy v SpS dle metodického rámce a pokynů TMK, 

b. V rámci metodiky TMK připravovat sportovní přípravu vzhledem k možnostem SpS a 

hráčů/hráček, 

c. Vést trenérský tým SpS, 

d. Spolupracovat se Sportovními centy mládeže dle zaslaných pokynů TMK  

e. Provést kondiční testování hráčů a hráček dle metodických pokynů TMK, a to v minimálním 

rozsahu 1x za rok 

f. Dodržovat zásadu, že jeden trenér dohlíží nejvýše na 8 hráčů/hráček, ideálně jeden kurt = 

jeden trenér 

 

V …………………………dne ……………..2022 

Klub/Oddíl        Hlavní trenér 

………………………………………     
……………………………………….. 

              Jméno a příjmení 
 

 
        ……………………………………….. 
                     podpis 


