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TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH, OBLASTNÍ SCM – SpS 
Podmínky pro členy oblasti B 

 
Náklady budou hrazeny z centrálního rozpočtu do výše uvedených limitů, a v celkové části za oblast 
dle přidělené částky na rok jednotlivým oblastem.  
V případě přečerpání alokované částky jsou náklady hrazeny z oblastního rozpočtu. 
Podpora je určena dětem a mládeži, které nejsou zařazeny do centrálního SCM nebo SCP, a 
závodí na úrovni oblastních mistrovství, případně se připravují na účast na MČR nebo finále seriálů 
na republikové úrovni ve své disciplíně kategorii a úrovni. Tato podmínka platí i napříč disciplínami.      
Podpořená akce musí být vždy zadána dle charakteru akce v systému JIS, a podpoření účastníci 
musí být řádně přihlášeni do uzávěrky přihlášek akce.                  
 
 

Účastníci:                         děti a mládež ve věku 8-18 let, s uhrazenou  jezdeckou licencí  
                                          bez ohledu na disciplínu, a dál dle specifikace podmínek akce    
                                           
Personální zajištění:      instruktor nebo trenér 
                                         kvalifikovaní odborníci dle potřeby akce 
 

Výše podpory na jednoho soutěžícího:       max. 1.500,- Kč / sezona pro jezdce  
Je možné čerpat v rámci sezony 2021 max. v rámci dvou akcí (vždy součtem do výše 
alokované částky) a max. v rámci dvou disciplín.  

 
Formy podpořených akcí: 
 

- Systematická soustředění, nebo systematicky navazující tréninkové dny. 
- Kontrolní závody – pro prověření úrovně již aktivních účastníků nebo pro zajištění výběru 

nových účastníků kontinuální přípravy a vyhledávání talentů. 

 
Podmínka účasti pro podporu akce: 
Minimální účast 12-ti podpořených účastníků z minimálně 3 subjektů. Jsou akceptováni účastníci i 
z jiných oblastí, ale v takovém případě bude vyúčtování samostatné a finance budou vždy čerpány 
z alokace přidělených prostředků pro danou mateřskou oblast (musí být konkrétně vyčísleno a 
doloženo). 

 
Uznatelné náklady (vč.DPH) – každá oblast má možnost v rámci uvedených limitů stanovit vlastní 
úpravu výše podpořených nákladů: 
 
Odměna trenéra – max. 500,- Kč na hodinu 
Pronájem sportoviště – max. 3.000,- Kč / den  
Doplňkový program (např. teorie …) – max. 3.000,- Kč na akci/1.500,-Kč na den 
Odměna zdravotníka – max. 200,- Kč na hodinu 
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Odměna administrátora akce – max. 1.000,- Kč/den 
Odměna kvalifikovaného funkcionáře – školitele – max. 200,- Kč na hodinu 
Odměna funkcionáře závodu – dle PJS. 
 
U kontrolního závodu může být současně čerpáno i formou částečné úhrady nákladů soutěžícího 
(startovné, ustájení). V tomto případě náklady fakturuje pořadatel závodu. 
 
Ostatní náklady jsou spoluúčastí každého z účastníků, a ti si je hradí sami dle ceníku dané akce. 
Čerpání prostředků na účastníka je realizováno dle podkladů administrátora určeného oblastí, ten 
vede evidenci i napříč jednotlivými akcemi. 

 
Forma vyúčtování: 
 

1. Krycí tabulka s rekapitulací základních informací a nákladů potvrzená příslušným oblastním 
výborem.  

2. Doložení účasti – prezenční listina s podpisy účastníků nebo výsledková listina společně s 
exportem z JIS (seznam účastníků). Obě varianty musí obsahovat informaci o věku a 
klubové příslušnosti, případně i výši částky. 

3. Fakturace nákladů – max. 2 faktury / akce (pořadatel, trenér).   
Vyúčtování zpracuje pořádající subjekt, kterého pořádáním dané akce pověřil oblastní 
výbor. Dle charakteru akce musí být přílohou faktur zhodnocení a popis akce (plán tréninku, 
časový rozpis, propozice závodu) 
 

Vyúčtování bude zasláno příslušnému zástupci oblasti nejpozději do 14 dnů po ukončení akce. Po 
kontrole a schválení oblastním výborem bude vyúčtování zasláno na ČJF k proplacení dle podmínek 
pro administraci dokladů ČJF – pokud se bude jednat pouze o prostředky centrální podpory, lze 
faktury a vyúčtováním zasílat přímo na sekretariát osobě touto agendou pověřené. 
Faktura – uvedená hlavička bude na Česká jezdecká federace,  Zátopkova 100/2,16017 Praha 6  IČ : 
48549886. Text na faktuře bude ve znění: Fakturujeme vám organizačně technické zajištění akce 
oblastního SCM oblasti B ………………………. v částce …. Kč.  V případě, že je subjekt plátce DPH je 
konečná částka včetně DPH ( maximální limity) 
Administrátorem za oblast B je pověřena ing. Pavlína Bůžková – tel. 737149214, e-mail 
pavlinab@mybox.cz. 
 
 
 
Schváleno OV 27.7.2021 
 
 
Václav Drbal, předseda oblasti 
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Příloha č.1 
Schválené akce ke dni 27.7.2021 

 
 OM pony skoky Zduchovice 4.-5.8.2021  

- úhrada nákladů pořadateli dle limitů v celkové výši 14.000,-Kč 
- podpora účastníků – částečná náhrada startovného a ustájení 
 

 OM drezura Královice 1.10.2021 
- úhrada nákladů pořadateli dle limitů v minimální celkové výši 10.000,-Kč 
- podpora účastníků – částečná náhrada startovného a ustájení 
 

 Všestrannost – kontrolní závod Přeštěnice 24.-26.9. a Vrchovany 29.7.-1.8. 
- podpora účastníků – částečná náhrada startovného a ustájení 

 
 OM skoky velcí koně – 6.-8.8.2021  

- úhrada nákladů pořadateli dle limitů v celkové výši 21.000,- Kč 
- podpora účastníků – částečná náhrada startovného a ustájení 
 

 


