
 

 

 

 

 
 

Výběrová řízení na provozovatele Sportovních center mládeže pro 
disciplínu všestrannost - otevřená výzva k podávání nabídek 

 
 
V souladu s dotačním programem Národní sportovní agentury pro podporu sportovně 

talentované mládeže vyhlašuje 

 

 
Česká jezdecká federace, 

se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

IČ: 48549886 

DIČ:CZ48549886 

zastoupená Radkem Roučem – prezidentem 

dále jen „ČJF“ nebo „vyhlašovatel“ 

 
dne 7. 9. 2022 tato výběrová řízení: 

 

 
1. Účel výběrových řízení 

 
Účelem výběrových řízení je výběr provozovatelů Sportovních center mládeže (dále jen 

„SCM“), kteří budou poskytovat tréninkové a vzdělávací zázemí, ustájení koní, ubytování a 

stravování pro talentovanou mládež zařazenou do SCM. 

 

 
2. Výzva k podávání soutěžních návrhů 

 

Vyhlašovatel tímto vyhlašuje neurčitým právnickým a fyzickým osobám výběrové řízení o 

nejlepší nabídky na provozování SCM za podmínek uvedených v této výzvě. 

 
Navrhovatelé nejlepších nabídek získají právo na uzavření konkrétních smluv o zajištění 

provozování SCM navržených vyhlašovatelem na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 



 
 

 

3. Rámcové podmínky provozování SCM 
 

Vyhlašovatel má v záměru stanovit jednoho provozovatele pro každé SCM pro zajištění konání 

maximálně pěti turnusů (maximálně 3 v první polovině roku 2023, maximálně 2 v druhé polovině 

roku                       2023). Rozsah turnusů je třídenní pro jezdce v disciplíně všestrannost. Jmenovitě: 

 
1. provozovatele SCM – všestrannost 1, 

 

2. provozovatele SCM – všestrannost 2. 
 

 
 
Účastník musí podat nabídku na provozování alespoň jednoho SCM. 

 

 
4. Předpokládaná hodnota plnění ze strany vyhlašovatele 

 

Podmínky ze strany vyhlašovatele jsou pro SCM tato: 

 
- provozovatel zajistí boxové ustájení adekvátní úrovně pro až 25 koní v SCM 

všestrannost 1 a až pro 10 koní v SCM všestrannost 2 v maximálním limitu 537,- Kč 

bez DPH/kůň/1 den ustájení, a to včetně sena, vody, podestýlky a pronájmu 

sportoviště. 

- Provozovatel zajistí ubytování adekvátní úrovně a stravování až pro 28 osob v SCM 

všestrannost 1 a až pro 12 osob v SCM všestrannost 2, v maximálním limitu 773,- Kč 

bez DPH/osoba/den, přičemž stravováním se rozumí poskytnutí 4 vyvážených jídel 

za den: snídaně, oběda, svačiny a večeře. Do stravování se tímto zahrnuje i zajištění 

pitného režimu. 

- Provozovatel zajistí v rámci daného areálu dozor nad osobami mladšími 18 let po celou 

dobu konání soustředění SCM, vyjma doby tréninků. Limit plnění ze strany 

vyhlašovatele je do maximální výše 1653,- Kč bez DPH/den. Dozor musí být po celou 

dobu soustředění v přímé součinnosti s hlavním trenérem či trenérem SCM. 

- Provozovatel má k dispozici krytou halu a venkovní kolbiště s povrchem a parametry 

odpovídající kvality, obojí s možností umělého osvětlení a využití skokového a 

krosového materiálu odpovídajícího úrovni výkonnosti frekventantů daného SCM, 

dále má k dispozici drezurní obdélník. 

- Provozovatel zajistí po dobu soustředění prostor školící místnosti v adekvátním 

rozměru tak, aby byla schopna pojmout 30 osob ve formátu divadelního uspořádání, 

včetně vybavení a AV techniky. 

- Pro jednotlivá SCM jsou stanoveny celkové maximální finanční limity (propočet 

vychází z konání 5 turnusů soustředění při plné obsazenosti 25 frekventanty, 2 

trenéry a 25 koňmi pro SCM všestrannost 1 a 10 frekventanty, 2 trenéry a 10 koňmi 

pro SCM všestrannost 2). 



 
 

 

1. SCM – všestrannost 1 – předpokládaná hodnota plnění provozovateli ze strany 

vyhlašovatele je maximálně 563. 182,- Kč bez DPH za období od 1.1. - 31. 12. 2023. 

Provozovatel bude poskytnuté služby fakturovat dle skutečné obsazenosti 

soustředění. 

2. SCM – všestrannost 2 – předpokládaná hodnota plnění provozovateli ze strany 

vyhlašovatele je maximálně 256. 860,- Kč bez DPH za období od 1.1. - 31. 12. 2023. 

Provozovatel bude poskytnuté služby fakturovat dle skutečné obsazenosti 

soustředění. 

 

5. Podmínky výběrového řízení 
 

Zájemci předloží vyhlašovateli řádně vyplněnou a podepsanou nabídku výhradně na 

předepsaném formuláři „Nabídka do výběrového řízení na provozovatele Sportovního centra 

mládeže pro disciplínu všestrannost“ a výpis z příslušného rejstříku (ne starší 30 dní), vše 

pevně svázané, v obálce řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené 

„Neotvírat – výběrové řízení na provozovatele SCM všestrannost“ nejpozději do 30. 9. 2022. 

 
Předkládání nabídek je možné prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně po 

předchozí dohodě v kanceláři sekretariátu ČJF, Hošťálkova 392/1c, Praha 6, Sekretariát, 

slečna Nicola Urbanová. 

 
Za doručení nabídky odpovídá zájemce. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, 

kurýrní službou nebo jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas jeho převzetí 

vyhlašovatelem. 

 
Nabídky, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v této výzvě nebo budou doručeny po 

termínu uvedeném v tomto článku, vyhlašovatel do výběrového řízení nezařadí. 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyžádat od zájemce doplňující informace k nabídce. Zájemce 

je oprávněn provést opravu chyb v psaní či počtech vzniklých při vyhotovení nabídky. Jiné 

úpravy nabídky zájemcem nejsou dovoleny. 

 
 

6. Výběr nejvhodnější nabídky 
 

Vyhlašovatel provede výběr nejvhodnější nabídky na návrh hodnotící komise sestavené 
vyhlašovatelem. Hodnotící komise předložené nabídky hodnotí dle kritérií hodnocení. 

 
a. Hodnocení nabídek bude provedeno dle jejich ekonomické výhodnosti, a 

to dle následujících dílčích hodnotících kritérií. 

A. Kritéria kvality realizace váha 70% 
 

B. Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH váha 30% 



 
 

 

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Pokud účastník podá 

nabídku pouze například na provozování pouze jednoho SCM, bude hodnocen jen v SCM, 

na které podal nabídku. 

 
 

 

 
Celkový počet bodů = 
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6.1.1 V rámci dílčího hodnotícího kritéria A Kritéria kvality realizace bude komise 

hodnotit účastníkem doložené možnosti plnění dle dále uvedených 

hodnotících subkritérií. 

Hodnotící komise předložené nabídky hodnotí dle jednotlivých kritérií (č. 4 dopravní 

dostupnost areálu, č. 5 podmínky ustájení, č. 6 podmínky trénování, č. 7 podmínky 

ubytování, č. 8 podmínky stravování, č. 9 zázemí pro další činnosti) bodovým 

hodnocením1. 

6.1.2 V rámci dílčího kritéria B bude komise hodnotit výši nabídkové ceny za 

nabízené plnění v Kč bez DPH. Nejvyšší počet bodů v rámci tohoto kritéria získá 

nabídka s nejnižší cenou v Kč bez DPH. Komise provede posouzení mimořádně 

nízké nabídkové ceny. 

 
 
 

Zájemci mohou požadovat dodatečné informace k výběrovému řízení. Žádost musí být 

písemná (může být i prostřednictvím e-mailu) a doručena na adresu zadavatele (či e-mail: 

scm@cjf.cz) nejpozději 30. 9. 2022). Výzva k uvedenému výběrovému řízení je uveřejněna na 

webových stránkách www.cjf.cz . 

 
 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: 

 
- vyloučit účastníka, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zdůvodněna, 

- zrušit výběrové řízení nebo jeho část kdykoliv i bez udání důvodů, 

- na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výběrového řízení v průběhu lhůty pro podání 

nabídek, 

 

 

1 Viz příloha č. 1 této výzvy – Hodnotící kritéria kvality. 

http://www.cjf.cz/


 
 
 

- na vyloučení nabídky subjektu bez řádné registrace v příslušném rejstříku, 

- neuzavřít smlouvu na zajištění provozování příslušného SCM, pokud jej nebude možné 

personálně naplnit frekventanty nebo trenéry. 

 
Účastníci obdrží e-mailem případné rozhodnutí o vyloučení nebo písemné sdělení o výsledku 

výběrového řízení po jeho schválení. 

 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

v platném znění. 

 

 
Příloha č. 1 Výzvy – Hodnotící kritéria kvality 

 
Příloha č. 2 Výzvy - Předepsaný formulář pro podání nabídky 

 
 
 
 
 
 
 

Radek Rouč 

prezident 

Česká jezdecká federace 


