
Podmínky pro pořádání soustředění TCMP pro rok 2017 

 

V roce 2017 dochází k drobným změnám ve způsobu čerpání dotace projektu krajských tréninkových 

center mládeže (TCM) oproti roku předchozímu.  

 

Z došlých požadavků vyplývají 5 různých soustředění: 

1. Jednodenní v délce 4 hodin přednášek s následným testem z probrané látky konané v Praze 

2. Jednodenní v délce 8 hodin přednášek s následným testem z probrané látky konané v Praze 

3. Víkendové v délce přednášek 4-5hod. denně s následnými testy z probrané látky 

4. Táborové v délce přednášek 4-5 hod. denně s následnými testy z probrané látky 

5. Soustředění mládeže v rámci přípravy na vrcholové akce 

 

Základní pravidla financování: 

  Stanovuje Plátce Příjemce 

Příspěvek účastníka 

(vstupné) 

Pořadatel při respektování 

slev 

Účastník Pořadatel 

Přímé náklady 

(cestovné, stravné,…) 

Pořadatel nebo Externí 

subjekt 

Účastník Pořadatel nebo Externí 

subjekt 

Odměna Lektorům Ekonomická směrnice ŠSČR PŠS Lektor nebo Pořadatel 

Odměna pořadatele PŠS (800 Kč/den) = 8h PŠS Pořadatel 

Ostatní náklady  

(Pronájem, vybavení, …) 

Externí subjekt Pořadatel Externí subjekt 

 

Odměny trenérům na soustředění TCMP v roce 2017 

Výše odměn trenérům jsou dány EK ŠS ČR 

Článek 4  

Odměna trenérům a lektorům 

Trenéři 1. třídy, velmistři a mezinárodní mistři s 2. trenérskou třídou, trenéři 2. třídy s 

vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, lektoři 1. třídy 350 Kč/hod. 

Ostatní trenéři 2. třídy, velmistři a mezinárodní mistři, ostatní lektoři 320 Kč/hod. 

Trenéři 3. třídy 240 Kč/hod. 

Trenéři 4. třídy 180 Kč/hod. 

Odměna je stanovena za vlastní výkon jako maximální možná, příprava je zahrnuta ve výše 

uvedených taxách. Jedná se o částky před zdaněním. Jako lektoři 1. třídy jsou zařazováni trenéři s 

nejvyšší sazbou a též rozhodčí mezinárodní a ústřední, velmistři a mezinárodní mistři s 1. třídou 

rozhodčího, rozhodčí 1. třídy s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru. 

 

Pravidla pořádání  

Pořadatel soustředění může být oprávněná osoba, která předloží vhodný koncept do stanoveného 

termínu. Může se jednat o jednorázovou akci nebo sérii akcí s volnou nebo pevnou vazbou. Termín 

přednášek musí být projednán s manažerem TCMP, případně předsedou KM, aby se zabránilo v 

maximální možné míře kolizím s jinými významnými šachovými akcemi. 

 



Pořadatel pošle mailem manažeru TCMP propozice soustředění, které budou obsahovat (termín, 

místo konání, časový harmonogram, obsah přednášek, přednášející trenéry) ke schválení a přiloží 

návrh rozpočtu, jak výdajové tak i příjmové položky minimálně 14 pracovních dnů před termínem 

soustředění. 

Pořadatel si stanoví téma přednášky. Manažer TCMP téma schvaluje. Přednáška musí být určena 

k šachovému rozvoji mládeže, nikoli propagaci šachu. 

Pořadatel osloví (manažer projektu poskytne známé kontaktní maily na rodiče nebo přímo hráče 

z LTP) mailem hráče z LTP a požádá předsedu KM PŠS (p. Ruta) o zveřejnění na webových stránkách 

PŠS. Podmínkou pro poskytnutí dotace z projektu je účast hráčů z LTP pro rok 2016 v minimální výši 

cca 66% z různých pražských nebo středočeských klubů. 

Pořadatel zajistí účast trenérů, vhodnou místnost pro přednášky, nástěnnou nebo interaktivní 

šachovnici, dataprojektor apod. 

Pořadatel vybere od účastníků soustředění příspěvek maximálně: kat. A = 25%, kat. B = 50%, kat. C = 

75% ze stanovené ceny za účastníka. Fixní cena za účastníka není stanovena a stanovuje si ji 

pořadatel. 

Pořadatel do 7 pracovních dnů po skončení soustředění pošle manažeru TCMP seznam účastníků 

přednášek, jméno trenéra (trenérů) společně s krátkou zprávou o soustředění. Pořadatel zajistí, aby 

přednášky trenérů byly připojeny ke zprávě o soustředění ve formě txt, cbv, pgn, pdf. Přednášky 

budou zveřejněny na stránkách KM PŠS. 

Pořadateli náleží odměna ve výši 800,- Kč / den (resp. 400 Kč/ 0,5 den) splatná formou faktury nebo 

dohody o provedení práce s PŠS. 

Pořadatel uzavře smlouvu, ve které bude výše odměny s PŠS nebo předloží fakturu o pořádání 

soustředění. Manažer TCM je oprávněn krátit odměny při nedodržení podmínek. 

Trenéři uplatní nárok na odměnu předložením faktury nebo na základě uzavření smlouvy s PŠS 

a obsah přednášek (v txt, pdf, cbf, pgn), pokud tak neučiní pořadatel soustředění. 

Soustředění mládeže v rámci přípravy na vrcholovou akci může zahrnovat i práci trenéra na akci 

Přeboru Čech nebo Mistrovství České republiky. Musí být zachována však podmínka vytvoření malé 

tréninkové skupiny (3-6 dětí), přičemž děti nemusí být ze stejného klubu. V rámci soustředění musí 

být zachováno kritérium splnění 66% dětí z LT. Maximální doba tréninkové přípravy na akci není 

stanovena, předpokládá se v rozsahu do 4 hodin za den, je-li soustředění na místě a čase konaného 

mistrovství. Soustředění může být realizováno i před samotným mistrovstvím. Maximální podpora 

této činnosti na jednu akci je stanovena výší 5.000 Kč na jednu tréninkovou skupinu. 

 

Ostatní ustanovení: V rámci meziregionální spolupráce byla nastavena pravidla pro uznávání si LT se 

Středočeským šachovým svazem (SŠS). Děti z LT PŠS se mohou účastnit akcí pro talentovanou mládež, 

které organizuje SŠS. Podmínky pro úhrady nákladů s tím související budou stanoveny individuálně a 

to předchozí dohodou mezi TMK(TCM) a KM příslušných regionů. 

 

Manažer TCMP doporučuje přednášky dle příruček pro trenéry od IV. do II. třídy, kde jsou uvedeny 

témata. Tímto je splněna podmínka dlouhodobé koncepční přípravy mladých talentovaných hráčů.  

Příručky jsou ke stažení na http: //www.chess.cz/www/mladez/metodika.html. 

 

 

Manažer projektu TCM Praha pro rok 2017 

trenér II. třídy Robert Kubíček, robert.kubicek@prazskysach.cz 

mailto:robert.kubicek@prazskysach.cz

