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PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU PODPORY VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTU 

PROSTŘEDNICTVÍM VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA MŠMT 

 

Sportovec: 

 řádný student studia příslušné VŠ 

 věk 18 – 25 (včetně) let  

 občan ČR 

 není zařazen v jiném resortním sportovním centru  

 

Individuální sporty (podmínkou je splnění alespoň jednoho bodu. V případě převýšení počtu zájemců 

se výběr řídí tímto pořadím). 

Sportovec: 

 je účastníkem posledního ME, MS příslušného sportu 

 je účastníkem poslední Univerziády nebo AMS příslušného sportu  

 získal medaili v příslušné kategorii na posledním MČR pořádaném příslušným svazem 

 je zařazen v systému SCM/VSCM/Akademie zřízené svazem příslušného sportu 

 získal medaili na posledních ČAH nebo AMČR 

Výše stipendií se řídí dosaženou výkonností zařazených sportovců 

 

 Výkonnost sportovce Částka 
(Kč/měsíc) 

A je účastníkem posledního ME, MS, LOH příslušného sportu 10 000  

B je účastníkem poslední Univerziády nebo AMS příslušného 
sportu 

8 000 

C získal medaili v příslušné kategorii na posledním MČR 
pořádaném příslušným svazem, je účastníkem posledních 
Evropských her 

6 000 

D je zařazen v systému SCM/VSCM/Akademie zřízené svazem 
příslušného sportu 
 

5 000 

E získal medaili na posledních ČAH nebo AMČR 
 

3 000 
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Kolektivní sporty (podmínkou je splnění alespoň jednoho bodu. V případě převýšení počtu zájemců 

se výběr řídí tímto pořadím). 

Sportovec: 

 je účastníkem posledního ME, MS, LOH příslušného sportu 

 je účastníkem poslední Univerziády nebo AMS příslušného sportu  

 získal medaili v příslušné kategorii na posledním MČR pořádaném příslušným svazem 

 je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v ČR v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii 

příslušného sportovního svazu  

 je zařazen v systému SCM/ VSCM/ Akademie zřízené svazem příslušného sportu 

 získal medaili na posledních ČAH nebo AMČR 

Výše stipendií se řídí dosaženou výkonností zařazených sportovců 

 

 Výkonnost sportovce Částka 
(Kč/měsíc) 

A je účastníkem posledního ME, MS, LOH příslušného sportu 10 000  

B je účastníkem poslední Univerziády nebo AMS příslušného 
sportu 

8 000 

C je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v ČR v příslušné 
mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného sportovního 
svazu 

6 000 

D je zařazen v systému SCM/VSCM/Akademie zřízené svazem 
příslušného sportu nebo je účastníkem posledních Evropských 
her 
 

5 000 

E získal medaili na posledních ČAH nebo AMČR 
 

3 000 

 

Zařazené sporty: olympijské sporty (https://www.olympic.cz/text/93--vsechny-sporty-oh) + florbal 

nebo sporty zařazené na nejbližší Univerziádě 
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