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Článek I
Systém Regionálních házenkářských center
1.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) poskytuje dotaci v rámci
Programu II „Sportovně talentovaná mládež“ Českému svazu házené (dále jen „ČSH“).
Účelem této dotace je podpora sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii 6 – 15 let
a 15 – 19 až 23 let prostřednictvím vybraných sportovních svazů.

2.

ČSH jako příjemce dotace dále poskytuje tyto prostředky, případně další prostředky z vlastních
zdrojů, klubům s kvalitní prací s talentovanou mládeží sdruženým v ČSH, kterým ČSH udělil
statut Regionálního házenkářského centra (dále jen „RHC“).

3.

Hlavním cílem systému RHC je péče a podpora přípravy sportovně talentované mládeže ve
věkové kategorii 6 – 15 let a 15 – 19 až 23 let pro potřeby reprezentačních družstev, na
základě spolupráce s házenkářskými kluby a oddíly, případně se základními školami.

4.

Kluby se statutem RHC odpovídají za výběr talentovaných hráčů a hráček v jednotlivých
regionech, zabezpečení celého systému výběru talentů zejména z hlediska personálního a
vytvoření komplexních podmínek pro práci s talentovanou mládeží.

5.

Bez ohledu na výši poskytnuté dotace garantuje ČSH pro období 1.1.2015 – 31.12.2016 pro
systém RHC prostředky v celkové výši 7.200.000,-Kč ročně.

Článek II
Kluby se statutem RHC
1.

Exekutiva ČSH svým rozhodnutím určí kluby – členy ČSH, kterým přidělí statut RHC (dále také
jako „kluby RHC“).

2.

Exekutiva svým rozhodnutím dále určí výši finanční podpory, kterou vybrané kluby RHC obdrží.
Vybrané kluby jsou povinny s ČSH uzavřít Smlouvu o spolupráci při čerpání neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu a Smlouvu o spolupráci při provozu RHC (dále společně také jako
„Smlouvy“), kterými jsou stanovena základní práva a povinnosti s tím, že přílohu smluv a jejich
nedílnou součást tvoří tyto Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center.

3.

Kluby se statutem RHC se zavazují plnit své povinnosti v rámci systému RHC po dobu dvou let.

4.

V případě, že klub RHC opakovaně porušuje svoje závazky vyplývající ze Smluv, podmínek pro
čerpání dotace, těchto Zásad nebo dalších pokynů a předpisů ČSH, ačkoli byl na toto porušení
upozorněn, může ČSH jednostranně Smlouvy ukončit výpovědí a klubu statut RHC odebrat.

5.

Exekutiva ČSH může rozšířit počet klubů se statutem RHC za předpokladu, že ČSH disponuje
dostatečnými prostředky pro financování dalšího klubu (dalších klubů) RHC a klub v termínu
stanoveném ČSH podá přihlášku, splní všechny podmínky stanovené ČSH a prokáže kvalitu
činnosti práce s talentovanou mládeží srovnatelnou se stávajícími kluby RHC, zejména
zpracování projektu vyhledávání a rozvoje sportovně talentované mládeže v příslušném
regionu.
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Článek III
Personální zabezpečení systému RHC
1.

ČSH jmenuje „Vedoucího trenéra RHC“, který je zodpovědný za činnost jednotlivých RHC.
Vedoucí trenér RHC zastřešuje a koordinuje činnost klubů RHC, zejména navštěvuje kluby RHC
a dozoruje řádné plnění závazků klubů RHC, Trenérů RHC a Asistentů trenéra RHC (viz. dále).

2.

Vedoucí trenér RHC je na plný úvazek a v hlavním pracovním poměru se svazem. Jeho další
pracovní úvazky jsou možné pouze v případě, kdy nenarušují výkon funkce Vedoucího trenéra
RHC. Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce Vedoucího trenéra RHC je nejvyšší trenérská
licence A.

3.

ČSH má zájem na každodenní systematické spolupráci klubů RHC mezi sebou navzájem, jakož i
spolupráci s vedením ČSH, zejména pak Vedoucím trenérem RHC. Za tímto účelem Exekutiva
ČSH jmenuje po konzultaci s klubem RHC a na návrh Vedoucího trenéra RHC „Trenéra RHC“ a
v některých klubech RHC také „Asistenta trenéra RHC“.

4.

Trenér RHC i Asistent trenéra RHC jsou na základě Smlouvy o spolupráci při provozu RHC ve
smluvním vztahu s ČSH s tím, že jsou povinni poskytovat své služby v souhrnu alespoň 42,5
hodin týdně.

5.

Další smluvní závazky Trenéra RHC a Asistenta trenéra RHC nesmí narušit plnění závazků vůči
ČSH.

6.

Trenér RHC musí být v době jmenování držitelem trenérské licence A nebo držitelem licence
studujícím licenci A. Asistent trenéra RHC musí být v době jmenování držitelem alespoň
trenérské licence B.

7.

V případě, že Trenér RHC a/nebo Asistent trenéra RHC opakovaně porušuje svoje závazky
vyplývající ze Smlouvy o spolupráci při provozu RHC, podmínek pro čerpání dotace, těchto
Zásad nebo dalších pokynů a předpisů ČSH, ačkoli byl na toto porušení upozorněn, může ČSH
jednostranně tuto Smlouvu ukončit výpovědí.
Článek IV
Povinnosti trenérů a asistentů trenéra RHC

1.

Trenér RHC a Asistent trenéra RHC jsou povinni podílet se na přípravě sportovně talentované
mládeže zejména pravidelnou tréninkovou činností na sportovištích klubu RHC ale i
sportovištích jiného klubu v rámci regionu vymezeného ČSH (dále jen „Region“), na
výcvikových táborech, tréninkových kempech, soustředěních, výběrových minikempech,
tréninkových srazech, přípravných sportovních akcích, na testování sportovců a jiných
podobných akcích ČSH.

2.

Trenér RHC je oprávněn vyžádat si ke společnému tréninku hráče/hráčku z jakéhokoli klubu
v rámci Regionu a oslovený klub je povinen hráče/hráčku na nezbytně nutnou dobu uvolnit.

3.

Trenér RHC je v rámci Regionu zodpovědný také za rozvoj členské základny, za mládežnické
projekty ČSH i za trenérské workshopy. Je rovněž garantem metodické spolupráce a
spolupodílí se na přenosu stanovené herní koncepce mládežnických reprezentačních týmů do
házenkářských klubů i oddílů v Regionu.

4.

Trenér RHC spolupracuje za účelem plnění cílů systému RHC s příslušným Krajským svazem
házené (dále jen „KSH“) a jednotlivými kluby či oddíly házené v Regionu, případně se
základními a středními školami. Současně úzce spolupracuje s ostatními Trenéry RHC i
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Asistenty trenérů RHC, a také s klubovými trenéry a trenéry mládežnických reprezentačních
družstev.
5.

Trenér RHC a Asistent trenéra RHC jsou se souhlasem klubu RHC oprávněni trénovat a vést
v soutěžních utkáních družstva dorostu a žactva bez omezení.

6.

Trenér RHC a Asistent trenéra RHC nesmí trénovat družstvo v soutěži dospělých a nesmí zde
působit ani v žádné jiné roli (např. asistent trenéra, sportovní ředitel, masér, technický
vedoucí apod.)

7.

Trenér RHC a Asistent trenéra RHC nesmí působit jako hráč/hráčka v nejvyšší mužské nebo
ženské soutěži (EXTRALIGA a WHIL).

8.

Trenér RHC navrhuje a připravuje společně s klubovými trenéry házené koncepci práce
s talentovanou mládeží v Regionu v souladu s projektem, který daný klub RHC předložil
v rámci výběrového řízení spolu se žádostí o přidělení statutu RHC (dále jen „Projekt“) a
doporučením a pokyny Vedoucího trenéra RHC.

9.

Trenér RHC předkládá Vedoucímu trenérovi RHC podklady pro vedení dokumentace
talentovaných jedinců ve formě karty hráče, ve které je uvedena zejména úroveň výkonnosti
sportovce, věková kategorie (biologické hledisko), zdravotní způsobilost (zdravotní hledisko),
pohybové předpoklady (motorické hledisko), dynamika sportovní výkonnosti (predikce
výkonnosti), psychické předpoklady.

10. Trenér RHC a Asistent trenéra RHC jsou povinni zúčastnit se pracovních porad, seminářů,
školení a workshopů dle pokynů ČSH a příslušného KSH.

Článek V
Zprávy o činnosti RHC
1.

Trenér RHC je povinen pravidelně předkládat Vedoucímu trenérovi RHC zprávu o plánované
činnosti daného RHC – o aktivitách Trenéra RHC, případně také Asistenta trenéra RHC v období následujících 3 kalendářních měsíců, a to vždy nejpozději 10 dnů před počátkem
tohoto období (dále jen „Zpráva“).

2.

Plánovaná činnost RHC musí být v souladu s Projektem a těmito Zásadami.

3.

Zprávy o plánované činnosti budou zveřejněny na webových stránkách příslušného KSH.

4.

Trenér RHC je povinen vytvořit aktuální program činností RHC, tento včas aktualizovat
v souladu se skutečnou činností RHC a zajistit jeho zveřejnění elektronickou formou, zejména
pak na webových stránkách klubu RHC.

Článek VI
Povinnosti klubu RHC
1.

Klub RHC je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro činnost Trenéra RHC, případně
Asistenta trenéra RHC, v souvislosti s rozvojem talentovaných jedinců v Regionu v rámci
systému RHC. Za tímto účelem klub RHC v rámci možností zajišťuje Trenérovi RHC, případně
Asistentovi trenéra RHC, sportoviště i další sportovní zázemí.
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2.

Statutární zástupci klubů RHC zodpovídají za dodržování kázně a vedení osobní dokumentace
Trenérů RHC a Asistentů trenéra RHC, případně dalších osob, které se spolupodílí na činnosti
systému RHC.

3.

Klub RHC bere na vědomí, že Trenér RHC a Asistent trenéra RHC poskytují své služby na
základě Smlouvy o spolupráci při provozu RHC ČSH a v případě termínové kolize činnosti pro
ČSH a činnosti pro klub RHC, je vždy prioritou činnost pro potřeby ČSH.

4.

Klub RHC se zavazuje účelně, efektivně a hospodárně využít obdržené prostředky v souladu se
Smlouvami, podmínkami pro čerpání dotace, těmito Zásadami a dalšími pokyny a předpisy
ČSH.

5.

Klub RHC je povinen umožnit pověřeným pracovníkům ČSH, zejména pak Vedoucímu
trenérovi RHC, ověřovat správnost, efektivnost a hospodárnost použití prostředků ve
sledovaném období, stejně tak i činnost Trenéra RHC i Asistenta trenéra RHC, včetně
dokumentů souvisejících s jejich činností.

Článek VII
Zařazování sportovců
1.

Vedoucí trenér RHC předkládá návrh na zařazení sportovců do systému RHC ke schválení
Reprezentační komisi ČSH.

2.

U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do systému RHC nezbytný souhlas rodičů nebo
zákonných zástupců sportovce. Tento souhlas je povinen obstarat Trenér RHC.

Článek VIII
Zdravotní zajištění
1.

Klub RHC zajišťuje v rámci lékařsko-pedagogického sledování pro vybrané talentované jedince
zařazené do systému RHC funkční fyziologické vyšetření a periodickou tělovýchovně-lékařskou
prohlídku v rámci Regionu v souladu s pokyny ČSH.

Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center byly schváleny na jednání
Exekutivy ČSH dne 10.6.2016 a týž den vstupují v platnost.

Radek Bendl
prezident ČSH
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