Česká jezdecká federace

JEDNOTNÝ SYSTÉM PROJEKTOVÁNÍ
OBLASTNÍ PROJEKTOVÁ PODPORA ČJF „OPP“ 2020
(Změny platné od 1.1.2020)

Oblastní projektová podpora je určena pro všechny disciplíny. Smyslem je podpora cílových skupin
podle definovaných kapitol na úrovni oblastí. Podmínkou pro čerpání podpory jednotlivých účastníků
je jejich řádné členství v ČJF a dodržení podmínek uvedených v jednotlivých kapitolách.
Délka uvedených akcí (počty dnů) je doporučená, není tedy závazná a to s ohledem na specifika
jednotlivých oblastí tak, aby je bylo možné realizovat i bez potřeby ubytování a jiných nákladů.
Kapitoly se mohou podle potřeby kombinovat a také je možné je realizovat v rámci dvou či více
oblastí po vzájemné dohodě o financování akce mezi oblastmi.
Evidence projektů bude evidovaná pouze přes JIS, čímž se zajistí informovanost.
Na správu kontroly vyúčtování a pomoci oblastem se zpracováním projektů bude vyčleněna
personální kapacita na sekretariátu ČJF. Vyúčtování bude prováděno dle stanovených pravidel na
základě faktury a výplatní listiny funkcionářů. Nedílnou součástí vyúčtování budou vyplněné
formuláře (vzory formulářů jsou přílohou tohoto dokumentu).
Česká jezdecká federace si vyhrazuje právo kontroly průběhu akce OPP na místě v den konání.
DEFINICE KAPITOL

I.

PŘÍPRAVA NA ZZVJ

II.

ZAČÍNAJÍCÍ JEZDCI DO 18-ti LET

III.

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH VČETNĚ JEZDCŮ NA PONY (OBLASTNÍ SCM/SCP)

IV.

STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZKUŠENÍ JEZDCI

V.

PODPORA OBLASTNÍCH MISTROVSTVÍ, PODPORA ÚČASTNÍKÚ MČ A MEZINÁRODNÍCH
ŠAMPIONÁTŮ

VI.

PODPORA POŘADATELŮ OFICIÁLNÍCH ZÁVODÚ

VII.

SAMOSTATNĚ SCHVALOVANÉ PROJEKTY

VIII.

VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha: Maximální finanční limity nákladů hrazených z OPP , manuál pro vyúčtování
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KAPITOLA I.

PŘÍPRAVA NA ZZVJ

Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dní:

jezdci přihlášení na konkrétní ZZVJ a jejich garanti (doporučeno)
1 komisař ZZVJ a 1 trenér nebo instruktor
6 – 25 jezdců
1 + 1 (doporučeno v rozmezí cca 30 dnů před konáním ZZJV)

Úhrada nákladů:

Úhrada nákladů ve výši schválené oblastním výborem bude hrazena
z oblastního rozpočtu, ostatní výdaje si hradí účastníci projektu.

Cíl:
Připravit jezdce, kteří budou absolvovat ZZVJ, na průběh zkoušky základního výcviku, procvičení
teoretické i praktické části zkoušky, upozornění na nedostatky jezdců a vylepšení jejich přípravy.
Koním umožnit seznámit se s prostředím, ve kterém zkoušky proběhnou.
Působení na práci instruktorů, kteří jezdce na ZZVJ připravují a poskytnout jim zpětnou vazbu
ohledně jejich práce ještě před samotnými ZZVJ.
Praktická část zkoušky bude zaměřena na dovednosti v jízdě na koni a část teoretickou, která ověří
komplexní znalosti jezdců o koních a jejich chovu spolu se znalostmi jezdeckého sportu.
Forma realizace:
Dvě na sebe navazující jednodenní soustředění účastníků a jejich garantů pod vedením schválených
komisařů ZZVJ a instruktorů či trenérů.
Náplň:
První den
Teoretická část:
pro jezdce proběhne opakování jezdecké teorie, pravidel bezpečnosti práce na opracovišti, probrány
budou otázky postroje koně, jezdecké výstroje a praktické procvičování.
Praktická část:
procvičení všech částí praktické části – předvádění koně, práce ve skupině na opracovišti, praktická
část dle požadavků ZZVJ. Účastníci i jejich garanti budou upozorněni na nejčastější chyby a bude jim
vysvětleno, na jaké oblasti je dáván největší důraz a proč.
Druhý den – před termínem ZZVJ
Procvičení všech částí praktické části s koněm– předvádění koně, práce ve skupině na opracovišti,
praktická část dle požadavků ZZVJ. Účastníci budou upozornění na případné chyby s důrazem na
odbourání stresu a nervozity frekventantů, seznámení koní s prostředím konání zkoušek.
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KAPITOLA II.

ZAČÍNAJÍCÍ JEZDCI DO 18-ti LET

Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dní:
Úhrada nákladů:

začínající jezdci s zaplacenou licencí do 18-ti let včetně jezdců na pony
kteří nejsou zařazeni do oblastních nebo centrálních SCM/CSP
1 instruktor nebo trenér
případně doplnění 1 aktivním rozhodčím či stewardem
6 – 30 dvojic dle disciplíny
1 až 2 dny
Náklady v limitech dle přílohy budou hrazeny z centrálního rozpočtu ČJF,
ostatní náklady si hradí účastníci projektu

Cíl:
a) Zvyšování kvality jezdeckých dovedností jezdců na úrovni jezdců začátečníků prostřednictvím
praktických soustředění se zkušenými trenéry s důrazem na bezpečnost při oficiálních závodech
nižších obtížností. Příprava účastníků na start při závodech, upozornění na chyby a přestupky
oproti pravidlům jak na opracovišti, tak na kolbišti či trati při vlastním sportu. Vybavení na závody,
welfare koní, antidopingová pravidla. Vysvětlení a praktické procvičování všech aspektů
souvisejících s účastí na jezdeckých závodech, od přihlašování na závody, přepravy koní,
bezpečnosti a pravidel přípravy na opracovišti až po systém závodů, chování na kolbišti
a nejčastější chyby nezkušených účastníků závodů.
b) Podpora klubového sportování, příprava frekventantů. Dobrá příprava koní a poníků a především
jasně definovaný dlouhodobý plán vzdělávání jezdce.
Kapitola má přispívat ke sjednocení postupů při výcviku jezdců. Specializace na ježdění dětí na
ponících, systematizace práce s jezdci v domácích klubech (možné využití Galops).

Forma realizace a náplň:
a) Praktická jednodenní či dvoudenní soustředění se zkušeným instruktorem nebo trenérem
doplněná o diskusi o základních pravidlech chování na závodech s ohledem na pravidla jezdeckého
sportu a bezpečnost. Práce na opracovištích a jízdárnách či tratích i ve skupinách s cílem naučit
jezdce i koně pohybovat se na jezdeckých akcích.
b) Na sebe navazující jednodenní či dvoudenní soustředění, které je možné vést i podle projektů
Galops, motivace mladých jezdců formou kontaktu se zvířetem k fyzické aktivitě, učení se
zodpovědnosti či samostatnosti, přispívající k všestrannému rozvoji dítěte. Podpora klubového
sportování.
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KAPITOLA III. TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH, OBL. SCM/SCP
Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dnů:
Úhrada nákladů:

děti a mládež do 18-ti let, s zaplacenou jezdeckou licencí jezdce a jezdce na
pony bez ohledu na oblastní příslušnost
1 instruktor nebo trenér
1 odborník dle potřeby soustředění
6 – 21 jezdců podle konkrétní disciplíny
několik na sebe tematicky navazujících tréninkových dnů
Náklady budou hrazeny maximálně do výše limitů dle přílohy z centrálního
rozpočtu. Ostatní náklady si hradí účastníci projektu.
V případě nesplnění podmínek pro organizaci SCM viz. výše nebo hrazení
vyšších nákladů než maximálních, budou náklady ve výši schválené
oblastním výborem hrazeny z oblastního rozpočtu, ostatní náklady si hradí
účastníci projektu.

Cíl:
Vyhledávání a podpora talentů na oblastech a systematické zvyšování jejich jezdeckých dovedností.
Předávání zkušeností od reprezentačních trenérů, rozvoj týmového ducha a vědomí o příslušnosti
k ČJF a oblasti.
Forma realizace a náplň:
Tato kapitola je určena pro skupinu nadaných dětí, které nejsou zařazeny do centrálního SCM nebo
SCP a zároveň se neúčastní soustředění kapitola II, „Začínající jezdci do 18-ti let“. Je určena i pro
jezdce na pony. Je-li v oblastech dostatek poníků, je vhodné tuto kapitolu pro pony vypisovat zvlášť.
Tato kapitola má za úkol uspořádat sérii na sebe navazujících praktických soustředění, kterých se
účastní stejná skupina jezdců po celé trvání série. Je zaměřena na systematický rozvoj talentované
mládeže nejlépe ve víceletých kontinuálních cyklech a i jako příprava pro budoucí možné
frekventanty SCM nebo SCP.
Před zahájením této série soustředění je žádoucí vypracovat seznam trenérů, kteří budou
soustředění vést a seznam míst konání soustředění, aby frekventanti mohli absolvovat celou sérii v
daném roce. Rozhodčí může ve skupinkách pracovat s účastníky na souvisejících tématech, zabývat
se hodnocením, vysvětlováním častých chyb a zbytečných bodových ztrát. Dle dané disciplíny budou
probrány s trenérem a rozhodčím další důležité aspekty výcviku i chování na závodech, vzdělávání v
rámci sportovní činnosti.
4

Česká jezdecká federace

KAPITOLA IV.

STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZKUŠENÍ JEZDCI

Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dní:
Úhrad nákladů:

středně pokročilí a zkušení jezdci bez omezení věku
1 trenér
další odborník dle potřeby projektu
6 – 30 jezdců podle konkrétní disciplíny
1 – 3 dny
Úhrada nákladů ve výši schválené oblastním výborem bude hrazena
z oblastního rozpočtu, ostatní výdaje si hradí účastníci projektu.

Cíl:
Příprava kondice jezdce i koně, zvyšování výkonnosti a zkušenosti středně pokročilých a zkušených
jezdců a předávání ověřených tréninkových zkušeností jejich domácím instruktorům a trenérům,
jejich seznámení s vývojovými trendy v jejich disciplíně, vyzkoušení nových tréninkových postupů a
inspirace k dalšímu rozvoji.
Forma realizace a náplň:
Série jezdeckých soustředění pod vedením zkušeného domácího nebo zahraničního trenéra pro
pokročilé jezdce pravidelně se účastnících oficiálních závodů ČJF, aby šlo o systematickou práci a ne
o jednorázovou zkušenost bez jakékoliv návaznosti. V rámci této kapitoly lze pořádat soustředění pro
různé výkonnostní úrovně jezdců podle potřeb oblastí, soustředění je vhodné podle jednotlivých
výkonnostních skupin rozdělit a definovat. Konzultace s rozhodčím o naplňování pravidel sportovní
činnosti. Od veterináře se účastníci dozvědí důležité informace o specifické péči o sportovní koně,
výcvikovém programu a relaxaci, potřebné výživě, základnímu vyšetření koně, medikaci a
antidopingových pravidlech.

5

Česká jezdecká federace

KAPITOLA V.

PODPORA OBLASTNÍCH MISTROVSTVÍ,
PODPORA ÚČASTNÍKÚ MČR A MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ

Kalkulace:
Účastníci:

Jezdci příslušné oblasti ČJF
Subjekt ČJF pověřený pořádáním oblastního mistrovství

Předmět podpory:

a/ materiálové vybavení
b/ finanční odměny
c/ technické a organizační zajištění

Úhrada nákladů:

Úhrada nákladů ve výši schválené oblastním výborem bude hrazena
z oblastního rozpočtu, ostatní výdaje si hradí účastníci projektu.

Cíl:
V této kapitole může oblast plánovat a čerpat prostředky na pořádání oblastních mistrovství a
hradit náklady svých účastníků na MČR a mezinárodních závodech.
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KAPITOLA VI.

PODPORA POŘADATELŮ OFICIÁLNÍCH ZÁVODŮ

Cíl:
Cílem této kapitoly je podpora pořadatelů těch oficiálních závodů, které jsou nebo by mohly být
ohroženy z důvodu vysokých ekonomických nákladů na jejich zajištění nebo nízkých příjmů na
příjmové stránce, kdy tyto závody jsou důležité pro zachování chodu sportovního svazu z titulu
smyslu jeho zřízení. Dále je cílem finanční a materiálová podpora, technické zajištění.
Forma realizace oficiálních závodů:
V této kapitole může oblast plánovat a čerpat prostředky na částečnou úhradu nákladů vzniklých
pořadatelům v souvislosti s pořádáním oficiálních závodů s důrazem na podporu finančně náročných
disciplín a dále na podporu stylových soutěží ve všech disciplínách bez ohledu na kategorii závodů.
Úhrada nákladů:

Úhrada nákladů ve výši schválené oblastním výborem (v maximálních
limitech uvedených níže) bude hrazena z oblastního rozpočtu, ostatní
výdaje si hradí účastníci projektu.

Maximální limity na úhradu nákladů:
Pro pořadatele závodů
stylové soutěže
Maximální podpora jednoho pořadatele

KAPITOLA VII.

3 000 Kč / soutěžní den
1 000 Kč / soutěž
20 000 Kč / rok

SAMOSTATNĚ SCHVALOVANÉ PROJEKTY

Cíl:
Cílem této kapitoly je předložení návrhů projektů dle individuálních potřeb jednotlivých oblastí, které
není možné zařadit do výše jmenovaných projektů. Každý navrhovaný projekt musí obsahovat cíl,
formu realizace a náplň. Měl by směřovat k cílenému vzdělávání v rámci sportovní činnosti, ke
kondiční přípravě koní i jezdců a být v souladu se stanovami ČJF.
Úhrada nákladů:

Úhrada nákladů ve výši schválené oblastním výborem bude hrazena
z oblastního rozpočtu, ostatní výdaje si hradí účastníci projektu.
V případě, že by se jednalo o projekt přesahující působnost oblasti a
oblastního výboru, bude financování řešeno individuálně na základě
schválení rozpočtu projektu VV ČJF.
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KAPITOLA VIII.

VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadatel:
Organizátor:
Účastníci:

ČJF
Oblast ČJF, komise ČJF, pověřený subjekt
členové ČJF

1. Doškolování funkcionářů dle dokumentu Vzdělávání v ČJF – Centrální rozpočet
Pořadatel:
Organizátor:
Personální zajištění:
Účastníci:

ČJF
Oblastní výbor ČJF, komise ČJF nebo pověřený subjekt ČJF ¨
školitel uvedený v seznamu školitelů ČJF
funkcionáři s oprávněním vykonávat funkci dle dokumentu Vzdělávání
v ČJF

Náhrada nákladů:

náklady školení jsou hrazeny z centrálního rozpočtu ČJF - personální
zajištění a pronájem prostor. Ostatní náklady si hradí účastníci školení.

2. Další školení k prohlubování znalostí a praxe osob (jezdci, funkcionáři, instruktoři, trenéři) s již
vydaným oprávněním vykonávat funkci nebo činnost – Centrální rozpočet
Pořadatel:
Organizátor:
Personální zajištění:

ČJF
Oblastní výbor ČJF, komise ČJF nebo pověřený subjekt ČJF
školitel uvedený v seznamu školitelů ČJF nebo odborná osoba
ve školené problematice

Náhrada nákladů:

náklady na školení jsou hrazeny z centrálního rozpočtu maximálně
do výše finančních limitů stanovených v příloze OPP, ostatní náklady
si hradí účastníci školení

3. Zvyšování kvalifikace – nehradí ČJF
Pořadatel:
Náhrada nákladů:

ČJF nebo Akreditovaná pracoviště
Náklady nejsou hrazeny z prostředků ČJF. Náklady hradí účastníci
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PŘÍLOHA

FINANČNÍ LIMITY NÁKLADŮ HRAZENÝCH Z OPP

charakteristika nákladů
Nájemné sportoviště (jízdárna, hala, trať..)vč. energií
Nájemné učebna/klubovna včetně energií
Nájem ostatního vybavení
Ustájení koní
Školitel, rozhodčí, veterinář
Trenér - samostaný výcvik
Trenér - výcvik v lotu - min. 2 jezdci
Zahraniční trenér - samostatný výcvik
Administrativní a personální podpora
Cestovné školitelů a trenérů
Ubytování školitelů a trenérů
celkem

maximální limit podpory
4.000,- Kč/den- MAX 500,- Kč /hodinu
1.000,- Kč/den
1.000,- Kč/den
300,- Kč/den za 1 koně
2.000,-Kč/osoba/den
600 ,- Kč výcviková lekce jeden jezdec MAX.ČÁSTKA 4000,-Kč / den
1000,- Kč lot
MAX.ČÁSTKA 4000,-Kč na den
1.300,-Kč/lekce MAX.ČÁSTKA 4000,-Kč na den
1.000,- Kč/den
dle skutečnosti a směrnic ČJF
1.000,- Kč/osoba/noc

Česká jezdecká federace si vyhrazuje právo kontroly průběhu akce OPP na místě v den konání.
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Manuál pro vyúčtování OPP
Naplánovanou akci zašle subjekt ke schválení své oblasti a po schválení zadá sekretář oblasti akci
do JISu.
Vyúčtování akcí bude na základě faktury od pořádajícího subjektu, kdy částky v příloze jsou
konečné a není možné k nim připočítat DPH. Nedílnou součástí vyúčtování jsou povinné přílohy –
vyúčtování projektu OPP dle vzoru, prezenční listina dle vzoru, plán tréninku, časový rozpis a
hodnocení tréninku dle vzoru. Bez těchto příloh bude vyúčtování vráceno již od oblastního
sekretáře subjektu k přepracování.
Vyúčtování bude zasláno příslušnému oblastnímu sekretáři nejpozději do 14 dnů po ukončení akce.
Po kontrole oblastním sekretářem ( obl. sekretář vyúčtování označí razítkem a podpisem) bude
vyúčtování zasláno na ČJF k proplacení. Sekretář zašle vyúčtování naskenované mailem na
faktury@cjf.cz kde v předmětu označí velkými písmeny OPP a originály dokladů uchová a předá je
vždy na konci čtvrtletí na ČJF se souhrnnou tabulkou všech pořádaných akcí v rámci OPP za dané
čtvrtletí.
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 kapitoly
OPP č.: ………………………. v částce …. Kč. V případě, že je subjekt plátce DPH je konečná částka
včetně DPH ( maximální limity)
Neuznatelné náklady:
•
•
•

•
•
•
•

pořízení hmotného majetku nebo jiného majetku
úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků,
úhradu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku podle
zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. Finančním leasingem se
rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce převádí v podstatě veškerá rizika a
užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na
nájemce nebo nájemce má právo koupit aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude
podstatně nižší než reálná hodnota k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána
na podstatnou část ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního
leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,
pohoštění a dary,
podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku,
duplicitní úhradu jakýchkoli stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze
státního rozpočtu.
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