
 
  

 

Vážení rodiče, 

při házenkářském klubu, do kterého docházejí V
(dále jen SpS) s účinností od 1. 1. 
mládež v České republice. V družstvech 
to:   

 Sportovní středisko mládeže /dále jen SpS
kategorie 10 – 15 let, a dále 
kategorie od 6 let. 

 Sportovní centrum mládeže
mládeže ve věkové kategorii 

Sportovní st

SpS tedy připravuje sportovce na p
zejména všeobecná sportovní dovednost, na kter
atributem práce SpS je získání pozitivního vztahu k

Sportovní házenká
Regionální centrum mládeže

Jedná se o základní články  pé č

V  klubu  jsou tedy unikátně umístěny již první dva 

 Sportovní st řediska u nás Regionální centrum mládeže (dále jen R CM)
přípravu talentů věkové kategorie  6 
dětí, zpravidla sledující věkové kategorie od 6 let.

 Sportovní centrum mládeže u nás S
talentované mládeže ve vě

 Vrcholová sportovní centra mládeže
reprezentaci v juniorských kategoriích, která eliminuje negativní dopad zm
pro sportovní přípravu  a výkonnostní náro
věkové kategorii 19 - 23 let

SCM/RCM  pečuje o sportovní 
v pozdějším v ěku p řipravuje sportovní mládež na p

profesionálního sportovního  prost

- na vstup nebo přechod mezi školami se sportovním zam
- rozvíjí sportovce po herní a mentální rovin

v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích

U mládeže zařazené do RCM/SCM se
navazuje   specifická   p říprava   individuálních  herních   dovedností. 

RCM/SCM  je získání pozitivního vztahu k

 

 

Sportovní házenkářské centrum mlád
Sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji

, do kterého docházejí Vaše děti, je zřízeno Sportovní st
 2020.  Jedná se o základní článek péče o sportov

družstvech jsou tedy unikátně umístěny na sebe navazující 

ortovní středisko mládeže /dále jen SpS pečující o přípravu talent
a dále se stará o doplnění základní přípravy dě

Sportovní centrum mládeže /dále jen SCM/RCM se stará o př
kové kategorii 6 – 19 let 

Sportovní st ředisko mládeže  

e sportovce na přechod do SCM/RCM. U mládeže zařazené do SpS se 
všeobecná sportovní dovednost, na kterou navazuje specifická příp

je získání pozitivního vztahu k aktivní pohybové a sportovní č

Sportovní házenká řské centr um mládeže
Regionální centrum mládeže  

články  pé če o sportovn ě talentovanou mládež v Č

ny již první dva výše a níže uvedené na sebe navazující články pro sportovní rozvoj

ediska u nás Regionální centrum mládeže (dále jen R CM)
ěkové kategorie  6 – 15 let   dále se  stará o doplně

ěkové kategorie od 6 let. 
Sportovní centrum mládeže u nás S HCM (dále jen SCM)   se stará o p

věkové kategorii 15 – 19 let 
Vrcholová sportovní centra mládeže  se systémem přípravy sportovc

juniorských kategoriích, která eliminuje negativní dopad zm
ípravu  a výkonnostní náročnost přechodu do seniorských kategorií ve 

23 let  (aspiranti do systému Rezortních sportovních center) 

uje o sportovní talentovanou mládež následn ě a  to
ipravuje sportovní mládež na p řechod do  poloprofesionálního 

profesionálního sportovního  prost ředí, dále pak 

echod mezi školami se sportovním zaměřením  
rozvíjí sportovce po herní a mentální rovině s přihlédnutím k vrcholovému sportu 

žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích 

azené do RCM/SCM se rozvíjí zejména všeobecné  sportovní    schopnosti,   
říprava   individuálních  herních   dovedností. Významným atributem práce 

pozitivního vztahu k  aktivní pohybové a další sportovní 

vní házenkářské centrum mládeže - Mělník 
Sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji 

 

Sportovní středisko mládeže 
če o sportovně talentovanou 

ny na sebe navazující články, a 

řípravu talentů věkové 
řípravy dětí, zpravidla věkové 

se stará o přípravu talentované 

řazené do SpS se rozvíjí 
u navazuje specifická příprava. Významným 

aktivní pohybové a sportovní činnosti. 

um mládeže  

 talentovanou mládež v České republice.  

pro sportovní rozvoj, a to:   

ediska u nás Regionální centrum mládeže (dále jen R CM) pečující o 
dále se  stará o doplnění základní přípravy 

se stará o přípravu 

ípravy sportovců ke sportovní 
juniorských kategoriích, která eliminuje negativní dopad změn podmínek 

echodu do seniorských kategorií ve 
(aspiranti do systému Rezortních sportovních center)  

ě a  to  především  
echod do  poloprofesionálního či 

vrcholovému sportu 

rozvíjí zejména všeobecné  sportovní    schopnosti,   na které 
amným atributem práce 

aktivní pohybové a další sportovní činnosti.  



 
  

Prioritami v práci s mládeží jsou:

1. vytvoření mentálního a fyzického pozitivního vztahu ke sportovní aktivit
2. rozvíjení fyzické kondice a individuá

zákonitostmi k věku sportovce
3. vytvoření kvalitního základu pro pozd

Všechny tréninky, utkání a jiné akce RCM/SCM  se odeh rávají za podmínek schválených hlavním 

V souvislosti s pravidly, sout ěžemi pro chod RCM/SCM, které stanovuje 
aj. 

Jedná se o 
• souhlas zákonného zástupce se zař
• souhlas plnoletého se zařazením do RCM nebo SCM
• podmínky zařazení / vyřazení  
• vyjádření lékaře o celkovém zdravotním stavu

Z výnosu Ministerstva zdravotnictví 
§10a/odst.1: “Preventivní lékařské prohlídce jsou povinni se podrobit: a) ú

§10a/odst.2: “Účastníci tělovýchovných a sportovních akcí jsou povinni prokázat svou zdravotní zp

§10b: “Organizátoři, rozhodčí, trenéři, cvičitelé, instrukto
akci jsou povinni kontrolovat, zda sportovci zú

Platnost této a dalších vyhlášek potvrdil právní odbor Minist

Vyjádření   lékaře je důležité hlavně
lékař povolil tréninkovou a závodní zát

plnoletého/nezletilého 
SOUHLAS SE ZA

SPORTOVNÍHO STŘEDISKA 
SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE

Souhlasím se zařazením mého nezletilého do RCM/SCM*

Dále souhlasím se zpracováváním osobních údaj

JMÉNO PLNOLETÉHO / NEZLETILÉHO*:

JMÉNO A PŘIJMENÍ  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE/VZTAH K
 NEZLETILÉMU: 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 
NEZLETILÉHO : 

ČÍSLO OBČASNKÉHO PRŮKAZU/ID 
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE N EZLETILÉHO:

Jméno a příjmení, rok narození plnoletého/nezletilého* 

zařazeného:________________________

Sportovní házenkářské centrum mlád
Sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji

mládeží jsou:  

ení mentálního a fyzického pozitivního vztahu ke sportovní aktivit
rozvíjení fyzické kondice a individuálních herních dovedností v souladu s vývojovými 

ěku sportovce 
ení kvalitního základu pro pozdější specializovaný trénink na herních postech

Všechny tréninky, utkání a jiné akce RCM/SCM  se odeh rávají za podmínek schválených hlavním 
ředitelem SCM. 

žemi pro chod RCM/SCM, které stanovuje Český svaz házené a St
aj. Vás prosíme o vypln ění následujících 

souhlas zákonného zástupce se zařazením nezletilého do  RCM nebo SCM 
řazením do RCM nebo SCM 

e o celkovém zdravotním stavu 
Z výnosu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 28/1989: 

řské prohlídce jsou povinni se podrobit: a) účastnící všech forem povinné t
lovýchovných a sportovních akcí jsou povinni prokázat svou zdravotní způsobilost p

posudku.” 
ř čitelé, instruktoři a ostatní pracovníci při zabezpečování účasti na t

akci jsou povinni kontrolovat, zda sportovci zúčastňující se tělovýchovných a sportovních akcí mají posudek o zdravotní 
způsobilosti.” 

Platnost této a dalších vyhlášek potvrdil právní odbor Ministerstva zdravotnictví ČR 28.11.2002.
 

ůležité hlavně z hlediska bezpečnosti plnoletého/nezletilého. Je nutné, aby  
 povolil tréninkovou a závodní zátěž. Zároveň budou trenéři informováni o zdravotním stavu 

plnoletého/nezletilého a jeho případných zdravotních omezeních.
SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM  DO  

ŘEDISKA / REGIONÁLNÍHO CENTRA MLÁDEŽE
SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE  

azením mého nezletilého do RCM/SCM*  

Dále souhlasím se zpracováváním osobních údajů pro potřeby chodu dle pravidel platných pro chod RCM/SCM*.  

NEZLETILÉHO*:   DATUM A MÍSTO NAROZENÍ           
PLNOLETÉHO / NEZLETI LÉHO*

ZÁSTUPCE/VZTAH K  VÝŠE UVEDENÉMU 

DATUM A  PODPIS PLNOLETÉHO 
NEZLETILÉHO*: 

EZLETILÉHO:  
ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
PLNOLETÉHO / NEZLETILÉHO*:

příjmení, rok narození plnoletého/nezletilého* 

__________________________________________________________
 
 

vní házenkářské centrum mládeže - Mělník 
Sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji 

 

ení mentálního a fyzického pozitivního vztahu ke sportovní aktivitě 
souladu s vývojovými 

jší specializovaný trénink na herních postech 

Všechny tréninky, utkání a jiné akce RCM/SCM  se odeh rávají za podmínek schválených hlavním trenérem a 

eský svaz házené a St ředočeský kraj, 

í všech forem povinné tělesné výchovy” 
ůsobilost předložením lékařského 

časti na tělovýchovné a sportovní 
lovýchovných a sportovních akcí mají posudek o zdravotní 

ČR 28.11.2002. 

nosti plnoletého/nezletilého. Je nutné, aby  
i informováni o zdravotním stavu 

ípadných zdravotních omezeních. 

REGIONÁLNÍHO CENTRA MLÁDEŽE  

eby chodu dle pravidel platných pro chod RCM/SCM*.  

*nehodící se škrtněte 

          
LÉHO*  : 

PLNOLETÉHO / 

ŮKAZU /ID 
NEZLETILÉHO*:  

___________________________________ 



 
  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu t

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým za
v RCM / SCM

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpo
1.   jméno a p říjmení, 
2.  datum narození,  
3.  adresu místa pobytu,  
4.  u cizince také adresu místa, kde se p ř

 
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Na

fotografie,

prezentace ve výr oční zpráv ě a dalších informa
materiálech, letácích),  prezentace na webu, 

 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za ú
(např. žádosti o dotace, vyřizování pojiště
zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 8  po dobu 10 let ode dne, kdy p
kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem informován/a, že na základ
pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvis
ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 
 
 Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími 
apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání ú
po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 
 

Beru na vědomí a souhlasím
 

 Českému svazu házené, se sídlem Budějovická
 Národní agentura sportu  ČR 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, se sídlem 

12 Praha 011,  MŠMT  
  Česká unie sportu, Okresnímu sdružení České unie sportu Mělník,  ČUS, 

sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov    (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), , a to za účelem 
základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

 Českému olympijskému výboru, se sídlem  Benešovská 6, Praha 10  dále jen  ČOV
 příslušným orgánům státní správy a samosprávy
 identifikace na soutěžích 
 žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se 
zmíněného 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

 mít p řístup ke svým Osobním údaj
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Na
 na výmaz osobních údaj ů bez zbyte
 na omezení zpracování osobních údaj
 na přenositelnost údaj ů v případech stanovených v 
 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Na
 podat proti Správci údaj ů stížnost podle 

 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pe
stvrzuji mým vlastnoru čním podpisem.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ plnoletého/ nezletilého* 

zařazeného:__________________________________________________

V _______________ dne ___________ 
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)  Jméno a p

Sportovní házenkářské centrum mlád
Sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ
 

ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti 
ů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým za řazením/členstvím 
RCM / SCM  / klubu (ZS/SK/TJ)  

(dále jen „Správce“), 
 

 §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

také adresu místa, kde se p řevážně zdržuje a státní ob čanství.  

čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíně
fotografie,  videa, zvukové záznamy, ,sportovní výsledky  

za účelem 
ě a dalších informa čních materiálech ,  marketingu (zejména v propaga

prezentace na webu,  prezentace na sociálních sítích (nap ř. Facebook, Instagram, 
Twitter,Tik-Tok apod.)  

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími 
izování pojištění,akce apod.). Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou 

sobní údaje dle bodu 1 až 8  po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat 
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje 

lenské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let 
innost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.  

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé  telefonní číslo, e-mail  
lenské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vy

apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání ú
innost, pro kterou jsem Správcem evidován).  

a souhlasím, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatel

Budějovická,  Praha 4, dále jen ČSH 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, se sídlem Karmelitská529/7; Praha 1

Česká unie sportu, Okresnímu sdružení České unie sportu Mělník,  ČUS, Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se 
sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov    (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), , a to za účelem 
základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

boru, se sídlem  Benešovská 6, Praha 10  dále jen  ČOV 
příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše 

 

ístup ke svým Osobním údaj ům (dle čl.15 Nařízení),  
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),  

ů bez zbyte čného odkladu, pokud jsou dány d ůvody podle č
na omezení zpracování osobních údaj ů v případech dle čl. 18 Nařízení,  

ů řípadech stanovených v čl. 20 Nařízení,  
podle čl. 7 odst. 3 Na řízení,  
ů stížnost podle čl. 77 Nařízení.  

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pe člivě přečetl/p řečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To 
ním podpisem.  

OSOBNÍCH ÚDAJŮ plnoletého/ nezletilého* 

zařazeného:__________________________________________________ 

V _______________ dne ___________  
méno a p říjmení __________________________  PODPIS

vní házenkářské centrum mládeže - Mělník 
Sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji 

 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 

ě fyzických osob v souvislosti 
rnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 

členstvím  

e sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje 

ízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje 

marketingu (zejména v propaga čních 
ř. Facebook, Instagram, 

lenské základny a s tím souvisejícími činnostmi 
ě §3a odst. 6 ZOPS budou 

řestanu vykonávat činnost, pro 
ného zájmu Správce budou Osobní údaje 

innostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let 

. žádosti o dotace, vyřizování pojištění 
apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i 

mto Zpracovatelům: 

Praha 1, Malá Strana; 118 

Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se 
sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov    (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), , a to za účelem  vedení evidence členské 

nemohu stát členem výše 

vody podle čl. 17 Nařízení,  

etla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To 

PODPIS_____________ 


