
Upřesňující podmínky pro žadatele o dotaci v oblasti sport a 
tělovýchova – podpora trenérů mládeže 

 
Příjemce dotace 

a) Právnická osoba (sportovní klub), působící v rámci sportovních organizací se sídlem ve 
městě Bystřice nad Pernštejnem nebo fyzická osoba vlastnící oprávnění podnikat ve 
sportovní činnosti organizované příslušným sportovním svazem a působící ve městě 
Bystřici nad Pernštejnem. 

Konečný příjemce dotace 
a)  Trenér mládeže sportu organizovaný příslušným sportovním klubem nebo sportovní 

organizací a písemně jmenovaný sportovním klubem nebo sportovní organizací. 

Povinnosti trenéra 
a) Trenér musí trénovat v klubu nebo oddílu mládeže, který se účastní dlouhodobé soutěže, 

v případě, že se v daném sportu neúčastní dlouhodobé soutěže, musí se trenér se svými 
svěřenci zúčastnit minimálně tří jednorázových turnajů či soutěží v kalendářním roce; 

b) trenér musí vlastnit minimálně základní trenérskou licenci pro daný sport. Pokud licenci 
nevlastní, je povinen v nejbližší době požadovanou licenci získat, přičemž město proplatí 
školení za podmínky, že se trenér smluvně zaváže k trenérské činnosti v daném oddílu 
minimálně po dobu tří let. V případě nesplnění podmínky k tomu bude přihlédnuto u 
případných dalších žádostí o dotaci z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem podaných 
tímto klubem nebo organizací; 

c) trenér je zodpovědný za přístup mládeže k tréninku a nábor mládeže pro daný sport; 
d) definice tréninku – doba samotného tréninku + čtvrthodinová příprava 

- doba samotného zápasu (turnaje) + půlhodinová příprava 
e) trenér si odtrénovaný čas zaznamenává za běžný měsíc a výkaz o odtrénovaných hodinách 

předloží pověřenému zástupci sportovního oddílu; 
f) odměnu je možné vyplácet i trenérovi, který založí nový oddíl, podmínkou je, že 

nejpozději do jednoho roku od založení se začne zúčastňovat dlouhodobé soutěže nebo 
minimálně třech turnajů. 

 
 
Povinnosti sportovního klubu/sportovní organizace 

a) sportovní klub nebo sportovní organizace uzavře se jmenovaným trenérem dohodu o 
provedení práce (dohodu o pracovní činnosti) na trenérskou činnost v rámci klubu; 

b) sportovní klub nebo sportovní organizace eviduje přehled uskutečněných tréninkových 
jednotek u jmenovaných trenérů; 

c) sportovní klub nebo sportovní organizace se zúčastní v kalendářním roce dlouhodobé 
soutěže nebo minimálně tří turnajů (závodů); 

d) sportovní klub nebo sportovní organizace musí garantovat u treninkové skupiny v 
průměru tři hodiny tréninku týdně v době sezóny, mimo sezónu dle skutečně 
odtrénovaných hodin; 

 



Podmínky odměňování 
a) Výše příspěvku města je stanovena na max.100,- Kč za odtrénovanou hodinu hrubého; 
b) maximální výše příspěvku města na 1 jmenovaného trenéra činí 2.000,- Kč měsíčně 

hrubého; 
c) proplacení trenérské licence bude doloženo dokladem o zaplacení a o tuto částku bude 

navýšen příspěvek sportovnímu klubu (organizaci) za příslušné pololetí. 
 

Kontrolní činnost a administrace 
a) kontrolní činností je pověřena Komise sportu a mládeže Rady města Bystřice nad 

Pernštejnem; 
b) činnost spočívá především v kontrole tréninkových jednotek dle rozpisů, které sportovní 

klub nebo organizace komisi odevzdal a kontrole předepsaných licencí; 
c) administrátor má povinnost informovat Radu města Bystřice nad Pernštejnem o výši 
čerpání dotačního programu při předkládání nových žádostí o dotaci ke schválení a 
závěrečnou zprávu o čerpání za celý rok do 10. ledna následujícího roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


