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

DODATEK č.1 – aktualizace od 11.10.2021 
 

Vše mimo uvedené informace platí dle základního znění oblastní metodiky ze dne 
27.7.2021.  
Současně s uvedenou metodikou bude uveřejněn seznam mládeže – členů oblasti B, kteří 
mají aktuálně ještě nárok na podporu v rámci uvedené aktivity. 
V seznamu již zohledněna realizovaná podpora oblasti. 
 

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. 
 

1. Kontrolní závody 
- Dodatečně schválena podpora finále Národního poháru ve skocích – Panská Lícha – 

1.500,- Kč na účastníka s výjimkou – bez omezení uvedených v základní metodice 
- Závody všestrannosti Přeštěnice 23.-24.10.2021 – podpora na účastníka dle 

metodiky + příspěvek organizátorovi na administrativu – dle počtu účastníků 1.000 – 
2.000 Kč 

- Halové drezurní závody Heroutice 28.10.2021 - podpora na účastníka dle metodiky + 
příspěvek organizátorovi na administrativu – dle počtu účastníků 1.000 – 2.000 Kč 

 
2. Soustředění (tréninky) lokálního charakteru 
- Trenér nebo instruktor-současně rozhodčí nebo stavitel parkuru z oblasti B, nebo 

trenér z jiné oblasti – minimálně II.třídy nebo zahraniční trenér 
- Příspěvek na účastníka max. 500,-Kč u skoků, max. 600,- Kč u drezury na den a 

účastníka, příspěvek pokrývá náklad na trenéra, pronájem ploch a sportovního 
materiálu, administraci a organizaci akce. Zbývající částka je spoluúčastí účastníka a 
hradí si sám 

- Akce musí být k přihlašování v JISu, a informace o jejím konán musí být zaslána 
sekretářce oblasti a administrátorce agendy OCM, není dán limit  

- Výše podpory bude fakturována jednou fakturou buď trenérem, a nebo pořádajícím 
klubem, a doložena seznamem účastníků s uvedením částky podpory 

 
Forma vyúčtování: 
 

1. Doložení účasti – prezenční listina s podpisy účastníků nebo výsledková listina 
společně s exportem z JIS (seznam účastníků). Obě varianty musí obsahovat 
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informaci o věku a klubové příslušnosti, případně i výši částky. 
2. Fakturace nákladů – max. 1 faktura / akce (pořadatel, trenér).   

 
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 náklady na 
zajištění akce oblastního SCM oblasti B – částečná úhrada nákladů na 
účastníka ………………………. 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 9.10.2021 
 
 
Václav Drbal, předseda oblasti 
 
 
 
 
 
 

 
 


