PROJEKT FINANČNÍ PODPORY TALENTOVANÝCH
SPORTOVCŮ ČSPS

PROGRAM ROZVOJE TALENTŮ – OLYMPIJSKÝCH
NADĚJÍ (PRoTON)
1.1. Popis projektu:
Smyslem projektu je podpora podmínek přípravy talentovaných sportovců ČSPS od
juniorského věku v tzv. „tréninkových buňkách“ (akčních tréninkových jednotkách, funkčních
tréninkových skupinách) na úrovni klubů, sportovních gymnázií, vrcholových center – tedy
útvarech, které jsou schopny poskytovat dlouhodobě podmínky pro rozvoj plaveckého
potenciálu vybraných jedinců s jejich reálnou ambicí účasti na evropských a světových
soutěžích.
Smyslem projektu je cílené posílení komplexního zajištění všech složek, podílejících se na
přípravě vybraných jedinců (olympijských nadějí).
2.1. Objem a oblasti čerpání finančních prostředků z projektu PRoTON:
Objem finančních prostředků z projekt PRoTON je přímo závislý na předloženém projektu
přípravy daného jedince (viz dále).
Konečná částka podpory pro daného jedince z projektu PRoTON podléhá schválení VV ČSPS.
Maximální finanční podpora pro zařazeného sportovce je ovšem 100 000 Kč, přičemž 40 000
Kč bude moci zařazený sportovec využít v období září – prosinec a 60 000 Kč v období leden
– srpen.
Oblasti čerpání:
a) veškeré položkové náklady pro závodníka, trenéra a členů realizačního týmu na
soustředění (tuzemská i zahraniční) – ubytování, strava, jízdenky, letenky, pronájmy
sportovišť apod.
b) mzdové náklady trenéra a členů realizačního týmu, jsou-li vykázány buďto nad rámec
pracovního vztahu nebo mimo rámec běžného vztahu s organizací poskytující
podporujícímu jedinci tréninkové zázemí
c) úhrada pronájmů sportovních zařízení, v rámci, kterých probíhá příprava
podporovaného jedince, nad rámec běžného tréninkového zajištění poskytující
organizace
d) úhrada sportovních pomůcek nutných pro sportovní trénink
e) úhrada poradenských služeb pro oblast výživy, fyzioterapie, mentálního tréninku apod.
f) úhrada speciální stravy, doplňků výživy, regeneračních služeb a zařízení

2.2. Možnosti a obecné podmínky čerpání finančních prostředků z projektu PRoTON:
Čerpání je možné na úrovni klubové, Sportovních gymnázií nebo Vrcholových center na
základě předloženého podrobného plánu tréninkové přípravy osobního trenéra příslušného
plavce min. na 2 makrocykly (roční sezóny).
Žadatelem o finanční prostředky z programu PRoTON je osobní trenér příslušného plavce,
který splnil kritéria pro zařazení do projektu PRoTON. Minimální kvalifikace osobního trenéra
plavce, který žádá o podporu je II. trenérská třída.
Trenér žádající o prostředky z programu PRoTON
- předkládá návrh částky na podporu svého svěřence na dané období (1 rok)
- musí obhájit a garantovat, že složení členů tréninkové skupiny, v níž se připravuje
cíleně podporovaný jedinec (podporovaní jedinci), vytváří homogenní útvar
vzájemné podpory, společných cílů a zdravého konkurenčního prostředí (tzn. že
ostatní členové skupiny musí být svou plaveckou výkonností a dlouhodobým
mentálním zaměřením velmi blízcí podporovanému jedinci).
- v případě schválení zařazení svěřence do projektu PRoTON je nucen úzce
spolupracovat s reprezentačním trenérem příslušné věkové kategorie, do které
spadá podporovaný jedinec, a minimálně 2x do roka podává písemnou zprávu s
těmito základními náležitostmi:
a) popis průběhu přípravy podporovaného jedince (jedinců), vývoji výkonnosti,
plnění stanovených cílů, zdravotní stav jedince atd.,
b) popis čerpání prostředků z programu PRoTON (efektivita využití)
2.3. Účtování finančních prostředků z projektu PRoTON:
Účtování finančních položek (bod 2.1.) z prostředků projektu PRoTON lze:
1) za zboží a služby prostřednictvím účetních dokladů
2) za nárokované mzdové náklady prostřednictvím zákonných účetních forem (dohoda
o provedení práce, dohoda o příležitostné činnosti, faktura OSVČ)
Pozn.:
Čerpání lze uplatnit formou zálohy do výše 50% nákladů (např. dle doložených
rezervací). Čerpání zboží a služeb v jiné konvertibilní měně může být čerpáno dle
předchozí dohody s ČSPS.

3.1. Kritéria výběru do projektu PRoTON
3.1.1. Podmínky pro zařazení do programu PRoTON:
1) Zařazení:
•

dívky do 21 let, chlapci do 22 let (věk v době případné účasti na OH v daném
olympijském cyklu)

•

účastníci MEJ nebo MSJ, kteří na jedné z uvedených soutěži zaplavou výkon
min. 800 bodů FINA, účastníci ME(50), MS(50), OH (výhledově MEU), kteří na
jedné z uvedených soutěží zaplavou výkon min. 830 bodů FINA

•

dálkoví plavci, synchronizované plavkyně a skokani, kteří objektivně dosahují
výsledků vysokého standardu a jsou pro ČSPS vnímání jako talenti s možností
účasti na OH

2) Zařazení navrhuje reprezentační trenér, skrze vedoucího příslušné sekce VV ČSPS,
a to po předchozí dohodě s osobním trenérem závodníka, který splní výkonnostní
kritéria bodového výkonu
3) Zařazení je dále podmíněno vypracováním dlouhodobého plánu přípravy osobním
trenérem navrhovaného plavce minimálně na dvě roční sezóny s výhledem ke
konkrétní evropské nebo světové soutěži. Tento projekt bude přezkoumán
metodickou komisí ve složení po jednom zástupci z každé sekce s výjimkou sekce
Masters (SY – Aneta Koubková, SK – Iveta Jirková, PL – Roman Havrlant, DP – Petr
Hubal). Komise, po přezkoumání projektů, tento předloží s doporučením výše
finančního čerpání ke schválení VV ČSPS
4) Zařazení je dále podmíněno úzkou spoluprací s reprezentací příslušné věkové
kategorie.
5) Zařazení sportovce do programu PRoTON je na 2 roky s možností prodloužení při
potvrzení své výkonnosti ve sledovaném období
6) Nepovinná účast zařazeného jedince na akcích SCM (s ohledem na časovou
vytíženost programu PRoTON + reprezentace)
3.1.2. Doplňkové kritérium pro zařazení do výběru projektu PRoTON:
Vybraný jedinec do programu PRoTON by měl na začátku zařazení projít komplexním
fyziologickým, biochemickým, antropometrickým a psychologickým vyšetřením. V
průběhu programu pak opakovaně minimálně jednou za 2 roky.
3.1.3. Délka podpory z projektu PRoTON:
Délka podpory z projektu PRoTON je minimálně na dobu 2 let.
Analýzu efektivity využití prostředků z programu PRoTON provádí průběžně
reprezentační trenér.
Návrh na zařazení nového jedince může VV navrhnout reprezentační trenér, skrze
vedoucího příslušné sekce vždy ve 2letých cyklech (2018, 2020, 2022 apod.)
3.1.4. Pozastavení nebo vyřazení z projektu PRoTON:
Pozastavení nebo vyřazení z projektu PRoTON je závislé na plnění podmínek pro
zařazení, navrhuje jej zodpovědný reprezentační trenér a schvaluje VV ČSPS.

4.1. Zodpovědnost za projekt PRoTON
Hlavní zodpovědnost za veškeré parametry, fungování a vykazování projektu
PRoTON mají reprezentační trenéři (příp. konkrétní osoba pověřená VV ČSPS).
Zodpovědnost za průběžné čerpání prostředků z projektu PRoTON za konkrétního
vybraného plavce má jeho osobní trenér, který zasílá své požadavky na čerpání
reprezentačnímu trenérovi, který po schválení předloží k úhradě ekonomovi ČSPS.
5.1. Kontrola projektu PRoTON
5.1.1. Kontrolní metodika výkonnosti zařazených plavců z projektu PRoTON:
Kontrolní metodika výkonnosti zařazených plavců bude specifikovaná v oficiální

příloze projektu. (predikce časů nutných k umístění do 16. místa následujících 2 OH,
zpracování predikce časů potřebného výkonnostního růstu pro jednotlivé zařazené
závodníky, ochranné lhůty při výkyvech výkonnosti, součinnost s reprezentací apod.)
Tuto metodiku bude dle potřeby možné aktualizovat na základě kompetentních
návrhů metodické skupiny ČSPS ve prospěch efektivních výstupů projektu zařazených
závodníků
5.1.2. Kontrola realizace projektů zařazených plavců PRoTON:
Kontrola probíhajících projektů PRoTON se bude provádět formou oponentur 1x za
kalendářní rok (osobní trenér, reprezentační trenér, zástupce metodické skupiny ČSPS,
zástupce VV ČSPS).
5.1.3. Kontrola čerpání finančních prostředků PRoTON:
Kontrola čerpání finančních prostředků PRoTON bude prováděn průběžnou formou
určenou osobou VV za ČSPS.
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