
  

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ SPORTOVCŮ DO PROJEKTU NA 
PODPORU STUDENTŮ S MIMOŘÁDNOU SPORTOVNÍ 

VÝKONNOSTÍ ZAŘAZENÝCH DO RESORTNÍHO 
SPORTOVNÍHO CENTRA VICTORIA VSC A PŘIZNÁNÍ 

STIPENDIA PRO ROK 2023 
 

 

Sportovec:  

• student příslušné VŠ 
• věk 18 – 26 let včetně (pro rok 2023 – ročník narození 1997 a mladší) 
• občan ČR 
• není zařazen v resortním sportovním centru Ministerstva vnitra či Ministerstva obrany 

 

Individuální sportovní disciplíny1 zařazené na program nadcházejících letních olympijských 
nebo paralympijských her, nadcházejících zimních olympijských nebo paralympijských her, 
nadcházejících letních nebo zimních deaflympiád nebo nadcházejících letních nebo 
zimních univerziád (světových univerzitních her). 
 

Sportovec: 

 

• byl účastníkem posledního mistrovství Evropy, mistrovství světa2, olympijských her, 
paralympijských her nebo deaflympijských her (konaných před 1. 1. 2023) v příslušné 
sportovní disciplíně; nebo 
 

• byl účastníkem akademického mistrovství světa (konaném po 1. 1. 2021 a před 
1. 1. 2023) v disciplíně, která je na programu následujících olympijských her; nebo  
 
 

• získal medaili na posledním mistrovství České republiky (konaném po 1. 1. 2021 a před 
1. 1. 2023) pořádaném příslušným sportovním svazem; nebo 
 

• je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového sportovního centra 
mládeže / akademie zřízené svazem příslušného sportu (nejpozději k 31. 12. 2022); nebo 
 
 

• získal medaili na posledních českých akademických hrách nebo akademickém 
mistrovství České republiky (konaných po 1. 1. 2021 a před 1. 1. 2023);  

 

 

 

 
1 Ve specifických sportech, které pořádají závody v různých typech prostředí / formách, budou uznávány účasti či 
výkony pouze z takového závodu, který odpovídá prostředí / formě užívané v rámci olympijských, resp. 
paralympijských her – např. atletika na dráze pod širým nebem (nikoli halová), plavání v 50 m bazénu (nikoli 25 m) 
apod. 
 
2 Pokud má sport (popř. sportovní disciplína) více úrovní (divizí apod.) mistrovství Evropy (ME) či mistrovství světa (MS), 
je uznávána pouze účast na nejvyšší úrovni ME, MS. 
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Kolektivní sporty – baseball, basketbal (vč. formy 3x3), curling, florbal, fotbal, házená, lední 
hokej, pozemní hokej, ragby, softball, vodní pólo, volejbal (vč. beach volejbalu), a dále 
disciplíny kolektivních sportů z oblasti zdravotně postižených sportovců zařazených do 
programu nadcházejících paralympijských a deaflympijských her. 

 

Sportovec: 

 

• byl účastníkem posledního mistrovství Evropy, mistrovství světa3, olympijských her, 
paralympijských nebo deaflympijských her (konaných před 1. 1. 2023); nebo 
 

• byl účastníkem akademického mistrovství světa (konaném po 1. 1. 2021 a před 1. 1. 
2023); nebo  
 

• získal medaili na posledním mistrovství České republiky (konaném po 1. 1. 2021 a před 
1. 1. 2023) pořádaném příslušným sportovním svazem; nebo 
 
 

• je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice v mládežnické nebo dospělé 
kategorii příslušného sportovního svazu (a to pouze v případě, že soutěže v daném 
sportovním odvětví jsou v případě mládežnické soutěže alespoň dvoustupňové 
a v případě dospělé soutěže alespoň třístupňové); nebo 
 

• je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového sportovního centra 
mládeže / akademie zřízené svazem příslušného sportu (nejpozději k 31. 12. 2022); nebo 
 
 

• získal medaili na posledních českých akademických hrách nebo akademickém 
mistrovství České republiky (konaných po 1. 1. 2021 a před 1. 1. 2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Viz poznámka pod čarou č. 2. 
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Při stanovení výše stipendia konkrétnímu žadateli přihlédne ministerstvo k zařazení žadatele do 
výkonnostní kategorie v rámci VICTORIA VSC, přičemž výše stipendia je u jednotlivých kategorií 
následující:  

 

a. Skupina 1 - u žadatele, který aktivně provozuje některou z disciplín zařazených na 
program nadcházejících olympijských, paralympijských nebo deaflympijských her: 
 

Kategorie Výkonnost sportovce Částka 
(Kč/měsíc) 

A4 je účastníkem posledních olympijských, paralympijských 
nebo deaflympijských her   

je účastníkem posledního mistrovství světa, nebo mistrovství 
Evropy v seniorské kategorii  

15 000  

B5 je účastníkem akademického mistrovství světa v disciplíně, 
která je na programu následujících olympijských her 

je účastníkem posledního mistrovství světa nebo mistrovství 
Evropy v příslušné mládežnické kategorii 

10 000 

C získal medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství 
České republiky pořádaném příslušným svazem (individuální 
sportovní disciplíny) 

je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice 
v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného 
sportovního svazu (kolektivní sporty) 

8 000 

D je zařazen v systému sportovního centra mládeže / 
vrcholového sportovního centra mládeže / akademie zřízené 
svazem příslušného sportu  

7 000 

E získal medaili na posledních českých akademických hrách 
nebo akademickém mistrovství České republiky 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 
4 Za účast na úrovni mistrovství světa nebo mistrovství Evropy budou v následujících sportovních disciplínách 
považovány účasti v těchto soutěžích: 
Tenis: Grand Slam (Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open) kategorie A seniorů, kategorie B juniorů. 
Nutná je účast v hlavní části soutěže.  
Golf: Majors, European tour pro kategorii A. Vzhledem k absenci adekvátní soutěže v juniorské kategorii, ale možnosti 
se v juniorském věku těchto soutěží zúčastnit, budou mládežničtí sportovci zařazeni do kategorie A. 
5 Viz poznámka pod čarou č. 4 
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b. Skupina 2 - u žadatele, který aktivně provozuje některou z disciplín, které nejsou 
zařazeny na program olympijských, paralympijských nebo deaflympijských her: 

 

Kategorie Výkonnost sportovce Částka 
(Kč/měsíc) 

B je účastníkem posledního mistrovství světa, nebo mistrovství 
Evropy v seniorské kategorii  

10 000 

C je účastníkem posledního mistrovství světa nebo mistrovství 
Evropy v příslušné mládežnické kategorii 

8 000 

D získal medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství 
České republiky pořádaném příslušným svazem (individuální 
sportovní disciplíny) 

je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice 
v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného 
sportovního svazu (kolektivní sporty) 

7 000 

E je zařazen v systému sportovního centra mládeže / 
vrcholového sportovního centra mládeže / akademie zřízené 
svazem příslušného sportu  

5 000 

 

Toto neplatí pro individuální disciplíny s výjimkou individuálních disciplín zařazených na 
program následujících světových univerzitních her, ostatní sportovci individuálních 
disciplín jsou zařazování dle podmínek pouze do skupiny 1, viz. výklad níže. 

 

Příklad 1: Sportovec XY reprezentoval Českou republiku na MS v terčové lukostřelbě v disciplíně 
kladkový luk.  

Výklad 1: Disciplína kladkový luk není zařazena na programu nadcházejících olympijských her. 
Protože je tato individuální disciplína součástí následujících světových univerzitních her, je 
sportovec XY posuzován v rámci kategorizace stipendií dle Skupiny 2. /kategorie „B“/ 

 

Příklad 2: Sportovec XY reprezentoval Českou republiku na MS v terčové lukostřelbě v disciplíně 
reflexní luk.  

Výklad 2: Disciplína reflexní luk je zařazena na programu nadcházejících olympijských her, proto 
je sportovec XY posuzován v rámci kategorizace stipendií dle Skupiny 1. /kategorie „A“/ 

 

Příklad 3: Sportovec XY reprezentoval Českou republiku na MS v rychlostní kanoistice 
v disciplíně maraton. 

Výklad 3: Disciplína maraton není zařazena na programu nadcházejících olympijských her ani 
následujících světových univerzitních her. Sportovec XY nesplňuje podmínky pro zařazení do 
projektu pro rok 2023. 


