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Představení projektu – Komise mládeže  

Verze – květen 2021 
 

Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu Akademie a HCM 
 
Důvody pro vyhlášení projektu: 

ü Cílem je systematický, komplexní rozvoj mládežnického hokejbalu 
ü Tvorba motivačního prostředí s důrazem na klubový a individuální rozvoj 
ü Vybudování a podpora stabilních mládežnických středisek 
ü Vzdělávání klubových funkcionářů a výměna informací mezi kluby 
ü Upozadění neúměrných trenérských ambic a tlaku na hráče v žákovských kategoriích a níže 

 
Cíle a vstupní očekávání: 
Mládežnická centra (MC) a Hokejbalová centra mládeže (HCM): 

Ø Přivést kluby na cestu systematického pravidelného náboru mládeže 
Ø Zapojit kluby ve vyšší míře k účasti do náborových akcí ČMSHb 
Ø Propojit nenásilnou cestou nábory s turnaji pro nejmenší 
Ø Přispět k nárůstu hráčské základny 
Ø Podílet se na edukaci klubových funkcionářů 
Ø Představovat hokejbal jako zábavnou hru – lpět na zásadách etiky  
Ø „Masovost“ hokejbalu 
Ø Tlak na počet (kvantitu) 
Ø Upřednostňovat zábavnou formou a všestrannost 
Ø Nehodnotit dle výsledků na hřišti  

 
Akademie: 

Ø Přivést kluby na cestu systematického práce s mladými hráči 
Ø Zapojit mladé hráče do mužského soutěžního hokejbalu 
Ø Propojit nenásilnou cestou Akademie s nároky na systematickou výchovu „Reprezentantů ČR“ 
Ø Přispět ke zkvalitnění hráčů a tréninkového procesu 
Ø Lpět na vnitroklubové spolupráci a kooperaci jednotlivých věkových kategorií 
Ø Podílet se na edukaci klubových trenérů 
Ø Motivační charakter získání statutu 
Ø Tlak na kvalitu 
Ø Pravidelná kontrola tréninkového procesu 
Ø Nehodnotit dle výsledků na hřišti, ale systematiky práce v klubu 

 
O získání statutu MC, HCM a Akademie se může ucházet klub sdružený v ČMSHb na území České 
republiky: 

ü Působící v soutěžích ČMSHb dle platných řádů 
ü Týmy klubu startující pod jednotným názvem 
ü Bez závazků vůči ČMSHb a jeho složkám 
ü Bez disciplinárního provinění vedeného proti kolektivu mládeže i dospělých za období 2 let 

zpětně (specifikováno ve výkladu na straně 6) 
ü Splňující bez výjimek podmínky a požadavky pro zisk statutu 
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Požadavky: 
Mládežnické centrum (ekvivalent Extraligového standardu): 
a) Organizační 

Ø Podání el.přihlášky a účast v projektu „Mládežnické centrum ČMSHb“ 
Ø Doložení všech potřebných údajů, podkladů a fotek ke všem akcím 
Ø Vedení podvojného účetnictví 
Ø Fungující webová prezentace s frekvencí článků o hokejbale mládeže 2x týdně 
Ø Fungující prezentace/stránka/skupina na sociálních sítích 
Ø Zapojení se minimálně do 1 projektu KM ČMSHb ročně 
Ø Zapojení se do projektu Školní set s minimálně dvojicí školních zařízení 
Ø Organizace jednoho turnaje/sportovního dne pro školy/školky ročně 

b) Technické 
Ø Hala, nebo hokejbalové hřiště minimálně licence C  
Ø 4 hokejbalové branky klasických rozměrů (stabilně přítomny v areálu) 
Ø 2 branky menších rozměrů pro minihokejbal (stabilně přítomny v areálu)  
Ø Dělící mantinely pro minihokejbal o délce 26 metrů (stabilně přítomny v areálu)  
Ø Sada 20 kuželů, sada 20 terčů, 2 žebříky 
Ø Domácí utkání všech celků MC budou odehrána na jednom hřišti 
Ø Zajištění vytápěné šatny hráčům kategorií MC pro převlékaní před/po TJ 
Ø Všechny celky MC startují v oddílových dresech klubu (s logem klubu) 

c) Sportovní 
Ø Klub o minimálně 3 týmech mládeže (v rozmezí kategorií minipřípravka až starší žáci) 

účastnící se celoročních soutěží ČMSHb 
Ø Dokládání počtu a seznamu aktivních členů v intervalu 2x ročně (do 15. prosince a do 15. 

června) – minimální počet 36 aktivních členů (specifikováno ve výkladu na straně 6) 
Ø Zaslání zprávy o činnosti MC v intervalu 2x ročně (do 15. prosince a do 15. června) 

d) Metodické 
Ø Vypracování a předložení celoročního tréninkového a herního cyklu s tlakem na celoroční 

sportovní činnost (sportovní program na měsíc červenec je doporučený) 
Ø Vypracování a předložení systematiky náborové činnosti klubu 
Ø Vypracování 20 cvičení ročně se zaměřením na přípravu mládeže  
Ø Účast na 2 setkáních HCM ročně v počtu 2 osob/klub 
Ø Účast na 1 edukačním semináři HCM ročně v počtu 2 osob/klub 
Ø Účast na vzdělávacích webinářích v počtu 3 osob/klub v podzimní i jarní části 
Ø Účast na 3 videokonferencích vedoucích center 
Ø Organizace 4 klubových rad trenérů a vedoucích týmů mládeže ročně (doložení zápisu o 

setkání) 
e) Personální 

Ø Kompetentní osoba navržená na vedení MC 
Ø Kompetentní osoba navržená na koordinaci náborů MC 
Ø Sekretář nebo účetní klubu (nesmí být současně navrženým vedoucím MC) 
Ø 4 trenéři s platnou licencí minimálně stupně D (účastnící se setkání HCM minimálně 1x ročně) 
Ø 1 trenér s platnou licencí minimálně stupně C specializovanou na činnost brankářů 
Ø 1 trenér s platnou licencí minimálně stupně B 
Ø Disciplinární bezúhonnost trenérů MC za období 2 let zpětně (specifikováno ve výkladu na 

straně 6) 
f) Sociální 

Ø Dodržování zásad Etiky hokejbalu mládeže (Zapojení se do projektu Etický kodex) 
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Ø Doložení systému práce s rodiči včetně organizace minimálně 2 setkání ročně 
 
HCM: 
a) Organizační 

Ø Podání el.přihlášky a účast v projektu „Mládežnické centrum ČMSHb“ 
Ø Doložení všech potřebných údajů, podkladů a fotek ke všem akcím 
Ø Vedení podvojného účetnictví 
Ø Fungující webová prezentace s frekvencí článků o hokejbalu mládeže 2x týdně 
Ø Fungující prezentace/stránka/skupina na sociálních sítích 
Ø Zapojení se minimálně do 1 projektu KM ČMSHb ročně 
Ø Zapojení se do projektu Školní set s minimálně dvojicí školních zařízení 
Ø Organizace dvou turnajů/sportovních dní pro školy/školky ročně 

b) Technické 
Ø Hala, nebo hokejbalové hřiště minimálně licence C 
Ø 4 hokejbalové branky klasických rozměrů (stabilně přítomny v areálu) 
Ø 2 branky menších rozměrů pro minihokejbal (stabilně přítomny v areálu)  
Ø Dělící mantinely pro minihokejbal o délce 26 metrů (stabilně přítomny v areálu)  
Ø Sada 20 kuželů, sada 20 terčů, 2 žebříky 
Ø Domácí utkání všech celků HCM budou odehrána na jednom hřišti 
Ø Zajištění vytápěné šatny hráčům kategorií HCM pro převlékaní před/po TJ 
Ø Všechny celky HCM startují v oddílových dresech klubu (s logem klubu) 

c) Sportovní 
Ø Klub o minimálně 5 týmech mládeže (v rozmezí kategorií minipřípravka až starší žáci) 

účastnící se celoročních soutěží ČMSHb 
Ø Dokládání počtu a seznamu aktivních členů v intervalu 2x ročně (do 15. prosince a do 15. 

června) – minimální počet 60 aktivních členů (specifikováno ve výkladu na straně 6) 
Ø Zaslání zprávy o činnosti HCM v intervalu 2x ročně (do 15. prosince a do 15. června) 

d) Metodické 
Ø Vypracování a předložení celoročního tréninkového a herního cyklu s tlakem na celoroční 

sportovní činnost (sportovní program na měsíc červenec je doporučený) 
Ø Vypracování a předložení systematiky náborové činnosti klubu 
Ø Vypracování 20 cvičení ročně se zaměřením na přípravu mládeže  
Ø Účast na 2 setkáních HCM ročně v počtu 2 osob/klub 
Ø Účast na 1 edukačním semináři HCM ročně v počtu 2 osob/klub 
Ø Účast na vzdělávacích webinářích v počtu 3 osob/klub v podzimní i jarní části 
Ø Účast na 3 videokonferencích vedoucích center 
Ø Organizace 4 klubových rad trenérů a vedoucích týmů mládeže ročně (doložení zápisu o 

setkání) 
e) Personální 

Ø Kompetentní osoba navržená na vedení HCM 
Ø Kompetentní osoba navržená na koordinaci náborů HCM 
Ø Sekretář nebo účetní klubu (nesmí být současně navrženým vedoucím HCM) 
Ø 6 trenérů s platnou licencí minimálně stupně D (účastnící se setkání HCM minimálně 1x ročně) 
Ø 1 trenér s platnou licencí minimálně stupně C specializovanou na činnost brankářů 
Ø 1 trenér s platnou licencí minimálně stupně B 
Ø Disciplinární bezúhonnost trenérů HCM za období 2 let zpětně (specifikováno ve výkladu na 

straně 6) 
f) Sociální 
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Ø Dodržování zásad Etiky hokejbalu mládeže (Zapojení se do projektu Etický kodex) 
Ø Doložení systému práce s rodiči včetně organizace minimálně 2 setkání ročně 

 
Akademie (splňuje současně také požadavky na HCM): 
a) Organizační 

Ø Držení statutu HCM v délce minimálně 18 měsíců 
Ø Doložení všech potřebných údajů, podkladů a fotek ke všem akcím  
Ø Vedení podvojného účetnictví 
Ø Fungující webová prezentace s frekvencí článků o hokejbalu mládeže 2x týdně 
Ø Fungující prezentace/stránka/skupina na sociálních sítích 
Ø Zapojení se minimálně do 1 projektu KM ČMSHb ročně 
Ø Zapojení se do projektu Školní set s minimálně trojicí školních zařízení 
Ø Organizace dvou turnajů/sportovních dní pro školy/školky ročně 
Ø Organizace vlastního klubové soustředění nebo campu o délce minimálně 3 dní (1x ročně) 
Ø Doporučená je účast 2 hráčů klubu na letním CTM 

b) Technické 
Ø Hala, nebo hokejbalové hřiště minimálně licence B 
Ø 4 hokejbalové branky klasických rozměrů (stabilně přítomny v areálu) 
Ø 2 branky menších rozměrů pro minihokejbal (stabilně přítomny v areálu) 
Ø Dělící mantinely pro minihokejbal o délce 52 metrů (stabilně přítomny v areálu) 
Ø Sada 20 kuželů, sada 20 terčů, 2 žebříky, 5 balančních desek/míčů, 10 overballů, 10 švihadel 
Ø Domácí utkání všech celků Akademie budou odehrána na jednom hřišti 
Ø Zajištění vytápěné šatny hráčům Akademie pro převlékaní před/po TJ 
Ø Všechny celky Akademie startují v oddílových dresech klubu (s logem klubu) 
Ø Doložení podkladů k místům konání letní/zimní přípravy, probíhá-li mimo stadion 

c) Sportovní 
Ø Klub o minimálně 7 týmech mládeže (v rozmezí kategorií minipřípravka až starší dorost) 

účastnících se celoročních soutěží ČMSHb, minimálně jeden celek startuje v dorostenecké 
nejvyšší soutěži 

Ø Dokládání počtu a seznamu aktivních členů v intervalu 3x ročně (do 15. prosince, do 15. 
března a do 15. června) 

Ø Zaslání zprávy o činnosti Akademie v intervalu 3x ročně (do 15. prosince, do 15. března a do 
15. června) 

d) Metodické 
Ø Vypracování a předložení celoročního tréninkového a herního cyklu 
Ø Vypracování a realizace programu rozvoje individuálních dovedností 
Ø Účast na 1 setkání Akademií ročně v počtu 2 osob/klub 
Ø Účast na 1 edukačním semináři v rámci CTM ročně v počtu 2 osob/klub 
Ø Organizace 6 klubových rad trenérů a vedoucích týmů mládeže ročně (doložení zápisu o 

setkání) 
e) Personální 

Ø Kompetentní osoba navržená na vedení Akademie = šéftrenér mládeže (držitel platné licence 
minimálně stupně B – stupeň licence bude specifikován)  

Ø Kompetentní osoba navržená na koordinaci náborů Akademie 
Ø Sekretář klubu (nesmí být současně navrženým šéftrenérem mládeže) 
Ø 8 trenérů s platnou licencí minimálně stupně D (včetně 2 trenérů s platnou licencí B) 
Ø 1 trenér s platnou licencí minimálně stupně C specializovanou na činnost brankářů 
Ø 1 trenér s platnou licencí minimálně stupně B 
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Ø Disciplinární bezúhonnost trenérů Akademie za období 2 let zpětně (specifikováno ve výkladu 
na straně 6) 
 

f) Sociální 
Ø Dodržování zásad Etiky hokejbalu mládeže (Zapojení se do projektu Etický kodex) 
Ø Doložení systému práce s rodiči včetně organizace minimálně 2 setkání ročně 
Ø Výhodou aktivní řešení školního prospěchu a docházky hráčů 
Ø Výhodou mezinárodní konfrontace v počtu 4 utkání ročně (bude rozvedeno na setkáních 

Akademií) 
 
 
Vstup do projektu 
 Vstup do projektu MC a HCM bude na základě klubem sepsané žádosti a vyplnění všech údajů 
potřebných k přijetí žádosti.  
 
 
O přijetí do projektu HCM bude rozhodováno na základě přístupových pohovorů: 

Ø Délka trvání 6 měsíců (leden – červen příslušného roku) 
Ø Součástí pohovorů jsou 2 návštěvy klubu 
Ø Statut MC a HCM je možné získat s platností na jednu sezónu 
Ø Termín uzávěrky přijetí přihlášek do projektu HCM je 30.11 
Ø V případě celků usilujících o prodloužení statutu MC a HCM bude předkládána žádost o jeho 

prodloužení (nepodání žádosti o prodloužení statusu má za následek jeho ztrátu) 
Ø Statut MC a HCM může být odebrán za těchto podmínek: 

• Dlouhodobé porušování zásad činnosti MC a HCM 
• Nesprávné hospodaření s poskytnutými prostředky 
• Neposkytnutí pokladů a materiálů k činnosti MC a HCM plynoucí z podmínek přidělení 

statutu 
• Neúčast na setkáních HCM v minimálním definovaném počtu 
• Závažné disciplinární provinění kolektivu klubu se statutem HCM nebo jednotlivce 

klubu se statutem HCM 
 
 
O přijetí do projektu Akademií bude rozhodováno na základě přístupových pohovorů: 

Ø Délka trvání 6 měsíců (leden – červen příslušného roku) 
Ø O přijetí se mohou ucházet pouze kluby se statutem HCM o minimální délce držení 18 měsíců  
Ø Statut Akademie je možné získat s platností na dvě sezóny 
Ø Termín uzávěrky přijetí přihlášek do projektu Akademií je 30.11. příslušného roku 
Ø V případě celků usilujících o prodloužení statutu Akademie bude předkládána žádost o jeho 

prodloužení (nepodání žádosti o prodloužení statutu má za následek jeho ztrátu včetně 
podstupně HCM) 

Ø Statut Akademie může být odebrán za těchto podmínek: 
• Dlouhodobé porušování zásad činnosti akademie 
• Nesprávné hospodaření s poskytnutými prostředky 
• Neposkytnutí pokladů a materiálů k činnosti Akademie plynoucí z podmínek přidělení 

statutu 
• Neúčast na setkáních Akademií a HCM v minimálním definovaném počtu 



KOMISE MLÁDEŽE A METODIKY 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa: Erno Košťála 1010, 530 12 Pardubice, e-mail: km@hokejbal.cz  
Předseda komise: Mgr. Martin Komárek, tel: +420 773 781 132, e-mail: komarek@hokejbal.cz 
 

 
Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 
Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 

 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str. 6 / 7 

• Závažné disciplinární provinění kolektivu klubu statutu Akademie nebo jednotlivce 
klubu statutu Akademie 

 
 
Vedoucí orgán projektu = Centrum hokejbalové mládeže (CHM) 
Je tvořeno: 

ü Předsedou KM ČMSHb nebo jeho zástupcem 
ü Minimálně dvojicí členů navrhovaných předsedou KM ke schválení Předsednictvu ČMSHb  

Provádí: 
ü Přezkoumání a posouzení všech žádostí do projektu MC, HCM a Akademie 
ü Přístupové pohovory se žadateli 
ü Kontrolu fungování jednotlivých klubů v pravidelných intervalech 
ü Realizaci seminářů HCM, Akademií a edukačních seminářů 
ü Realizaci podpory držitelům statutu MC, HCM a Akademie 
ü Tvorbu návrhů na přidělení statutu MC, HCM a Akademie 
ü Tvorbu návrhů na odejmutí statutu MC, HCM a Akademie 

 
 
Podpora projektu: 

ü Finanční – vázaná na DPP trenérů a sekretářů MC, HCM a Akademií 
ü Finanční – vázaná na DPP koordinátorů náborů MC, HCM a Akademií 
ü Materiální dotace 

 
 
Výklad podmínek a požadavků: 

ü Podáním el.přihlášky a účast v projektu „Mládežnické centrum ČMSHb“ se rozumí odeslání 
všech vstupních informací o centru v dokumentu „E-formulář – Přihláška HCM“ včetně 
následné aktualizace informací za využití programu XPS. 

ü Zapojení se do projektu Školní set s minimálně dvojicí školních zařízení je možné realizovat, 
jak z pohledu zapojení škol nebo školek. Za školní zařízení je považován také aktivní 
hokejbalový kroužek s místem konání v areálu školy. 

ü Disciplinární bezúhonnost kolektivů – vztahuje se na provinění dle sazebníku trestů B. 
Kolektivy (přestupky 2d, 3, 4, 6, 7, 8, 9d, 9e). U přestupku družstva mužů se vztahuje na A-
tým hrající nejvyšší soutěž, případně v závažných nebo opakovaných případech na týmy 
mužů hrající nižší soutěže. 

ü Disciplinární bezúhonnost trenérů MC, HCM a Akademií – vztahuje se na provinění dle 
sazebníku trestů A. Jednotlivci (přestupky 2, 3a, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13). U přestupku 
družstva mužů se vztahuje na A-tým hrající nejvyšší soutěž, případně v závažných nebo 
opakovaných případech na týmy mužů hrající nižší soutěže. 

ü Dokládání počtu a seznamu aktivních členů – do počtu členů jsou započítáni pouze aktivní 
hráči a hráčky ve věku U15, řádně registrovaní v klubech MC a HCM. Do stanoveného počtu 
nejsou započteni hráči, mající hostování nebo SS z jiného klubu. 

ü V případě ztráty Statutu MC a HCM je možné o jeho znovunabytí usilovat nejdříve po 12 
měsících od jeho odebrání za podmínek kontinuálního dodržování všech zásad činnosti MC a 
HCM. (Takový klub je možné považovat za formálního držitele Statutu MC a HCM bez nároku 
na podporu ze strany ČMSHb. 

ü Etický kodex je realizován:  
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• Zveřejněním Etického kodexu v důstojné a reprezentativní podobě ve 2 kopií 3 mutací 
(rodič, hráč, trenér) na viditelném místě v hokejbalovém areálu 

• Zveřejněním Etického kodexu na webové prezentaci klubu 
• Podepsáním Etického kodexu trenéry a vedoucími družstev klubu (podepsané 

originály jsou uloženy u Vedoucího MC, HCM) 
ü Certifikát MC/HCM/Akademie a logo MC/HCM/Akademie – v případě zisku Statutu 

MC/HCM/Akademie je povinností klubu prezentovat certifikát v důstojné a reprezentativní 
podobě na viditelném místě v hokejbalovém areálu, resp. zajistit prezentaci loga 
MC/HCM/Akademie na webové prezentaci klubu. 

 
 
 
V Pardubicích sepsal 1.7.2015 Martin Komárek 
Úpravy a korekce: O.Almaši, R.Hnátek 
Doplněná verze ze dne 26.5.2021 
 
 
Přílohy: 

• Bez příloh 
 
 
 

 
Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 


