
Zřizovací listina 
Sportovního centra mládeže Karlovarského kraje 

při spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 
 
 

Čl. I 
Zřizovatel 

Název zřizovatele: Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 

Sídlo zřizovatele: Sadov 92, 360 01 Sadov 

Kraj: Karlovarský 

Právní forma: spolek 

IČ: 265 50 342 

(dále jen „ zřizovatel „) 

 

Čl. II 
Organizační jednotka 

Název jednotky:  Sportovní centrum mládeže Karlovarského kraje - cyklistika 
Zkrácený název: SCM KK 

(dále jen „organizační jednotka“) 

 

Čl. III 
Vymezení hlavního účelu zřízení organizační jednotky 

Organizační jednotka je zřízena za účelem: 
o rozvoje mládežnické cyklistiky v Karlovarském kraji v oblasti výkonnostního 

sportu; 
o výběru sportovně talentované mládeže ve věku 10 – 18 let (dále jen 

talentovaná mládež); 
o odborného vedení sportovní přípravy talentované mládeže; 
o koordinace činnosti a péče o talentovanou mládež v cyklistických oddílech 

registrovaných v Karlovarském kraji; 
o vytvoření odpovídajících tréninkových, organizačních a ekonomických 

podmínek pro talentovanou mládež; 
o vytvoření odpovídajících organizačních podmínek pro trenéry zodpovědné za 

přípravu talentované mládeže v Karlovarském kraji; 
o zefektivnění tréninkových postupů a metod; 
o soustředěné přípravy talentů a krajské reprezentace; 
o přípravy talentovaných jedinců pro státní reprezentaci. 

 



Čl. IV 
Zařazování sportovců do organizační jednotky 

1. Do organizační jednotky jsou zařazováni talentovaní cyklisté: 
o dívky a chlapci ve věku 10 až 18 let včetně;  
o pouze členové oddílů se sídlem v Karlovarském kraji a registrovaných u ČSC; 
o cyklisté, kteří se věnují kterékoli z oficiálních rychlostních disciplín.  

2. Do organizační jednotky nemohou být zařazeni závodníci, kteří jsou již členy 
Národních center. 

3. Návrh na zařazení sportovce do organizační jednotky na příslušný kalendářní rok 
předkládají registrované oddíly trenérské radě. Trenérská rada po projednání 
návrhů předloží souhrnný návrh ke schválení Výkonnému výboru zřizovatele. 
Termíny pro podání budou stanoveny vnitřní směrnicí zřizovatele, zpracované na 
základě smlouvy s ČSC, případně dalších předpisů vydaných ČSC. 

4. Pro zařazení sportovce do organizační jednotky je nezbytný souhlas sportovce se 
Statutem člena SCM; u sportovce mladšího 18 let udělují souhlas svým podpisem 
Statutu člena SCM rodiče nebo zákonní zástupci sportovce. 

5. Výběrová kritéria pro zařazování do center a středisek vydává národní svaz.  

6. Změny klubové příslušnosti a přestupy členů organizační jednotky se řídí 
Přestupním řádem ČSC. 

7. V opodstatněných případech může vedoucí trenér, se souhlasem zřizovatele, 
vyřadit sportovce z organizační jednotky s okamžitou platností.   

 
 

Čl. V 
Personální zabezpečení organizační jednotky 

1. Za sportovní činnost organizační jednotky zodpovídá vedoucí trenér, kterého 
jmenuje zřizovatel. 

2. Kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce vedoucího trenéra je trenérská 
kvalifikace 1. třídy. V případě, že takový trenér v okruhu působnosti zřizovatele 
není, je možné jmenovat do funkce vedoucího trenéra s kvalifikací 2. třídy pod 
podmínkou, že se nejpozději do 12 měsíců od jmenování do funkce přihlásí ke 
studiu pro získání kvalifikace 1. třídy. 

3. Jako výkonný a poradní orgán organizační jednotky je jmenována trenérská 
rada, které předsedá vedoucí trenér a dále ji tvoří jeden trenér z každého oddílu, 
jehož sportovci jsou zařazeni v organizační jednotce.  

4. Tito trenéři plní rozhodnutí vedoucího trenéra a usnesení trenérské rady, při 
společných akcích organizační jednotky vykonávají činnost asistentů vedoucího 
trenéra a v období přípravy závodníků v mateřských oddílech koordinují v rámci 
příslušného oddílu jejich činnost, kontrolují plnění tréninkových plánů a 
zodpovídají za zpracování předepsaných výkazů. 



5. Trenéry do trenérské rady delegují příslušné oddíly. Kvalifikačním předpokladem 
je nejméně trenérská kvalifikace 2. třídy. Ve zvláštních případech lze uznat i nižší 
trenérskou kvalifikaci ve spojení s odbornou trenérskou praxí. 

6. O zdravotní a technické zajištění členů organizační jednotky pečuje Realizační 
tým jmenovaný na základě návrhu trenérské rady zřizovatelem. Členové 
Realizačního týmu musí prokázat svoji odbornou způsobilost k výkonu funkce, 
pro kterou byli jmenováni. 

 
 

Čl. VI 
Ekonomické podmínky 

1. Činnost organizační jednotky je podporována z dotací, které na základě 
uzavřených smluv poskytují územně správní jednotky (krajský, městské či obecní 
úřady).  

2. Vyúčtování těchto dotací se řídí pravidly vydanými jejich poskytovateli. 

3. Organizační jednotka bude finančně podporována z rozpočtu Českého svazu 
cyklistiky dle kritérií stanovených poskytovatelem.  

4. Vyúčtování dotací poskytnutých ČSC se řídí pravidly vydanými poskytovatelem a 
pokyny MŠMT. Využití dotace se řídí pokyny MŠMT: „Příloha č. 7-Účelové 
určení a podmínky pro čerpání dotace SCM“ 

5. Pro financování činnosti organizační jednotky může být využito i dalších zdrojů, 
např. sponzoring. 

6. Účetní pravidla budou stanovena vnitřní směrnicí zřizovatele. 
 
 

Čl. VII  
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti jednotlivých subjektů budou upravena vnitřní směrnicí 
zřizovatele, zpracovanou s přihlédnutím na znění smlouvy s ČSC o zřízení 
krajského SCM a znění smlouvy s Krajským úřadem. 

2. Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem rozhodnutí o zřízení SCM 
Výkonným výborem CKK. 

3. Tato zřizovací listina může být doplňována a měněna pouze písemnými dodatky 
schválenými výkonným výborem zřizovatele 

4. Pozbude-li některé ustanovení této zřizovací listiny platnosti vzhledem ke změně 
právních předpisů, nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení této listiny 
v platnosti. 

 
 
V Sadově dne 30. 1. 2018     Pavel Mareš 
         předseda spolku 
        Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 


