
Výzva pro subjekty oblasti Praha na předložení žádostí o realizací 
akcí OPP – kapitola II a III – projekty předložte  OV Praha do 31.5.2019 
 
 
 
 
KAPITOLA  II.   ZAČÍNAJÍCÍ  JEZDCI  DO  18-ti LET     
 
Účastníci: začínající jezdci s zaplacenou licencí do 18-ti let včetně jezdců napony 
 kteří nejsou zařazeni do oblastních nebo centrálních SCM/CSP 
Personální zajištění:      1 instruktor nebo trenér 
                                      případně doplnění 1 aktivním rozhodčím či stewardem 
Kapacita:                       6 – 30 dvojic dle disciplíny 
Počet dní:                        1 až 2 dny 
 
Úhrada nákladů: Náklady v limitech dle přílohy budou hrazeny z centrálního rozpočtu  
 ostatní náklady si hradí účastníci projektu       
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, zlepšit kvalitu jezdeckých 
dovedností jezdců na úrovni jezdců začátečníků prostřednictvím praktických soustředění se 
zkušenými trenéry s důrazem na bezpečnost při oficiálních závodech nižších obtížností. Cílem 
je příprava účastníků na start při závodech, upozornění na chyby a přestupky oproti pravidlům 
jak na opracovišti, tak na kolbišti či trati při vlastním sportu. 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.   

 
KAPITOLA III.   TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH, OBL. SCM/SCP  
 
Účastníci:                        děti a mládež do 18-ti let, s zaplacenou jezdeckou licencí  
Personální zajištění:      1 instruktor nebo trenér 
                                      1 odborník dle potřeby soustředění 
Kapacita:                       6 – 21 jezdců podle konkrétní disciplíny 
Počet dní:                      několik na sebe tematicky navazujících tréninkových dnů 
 
Úhrada nákladů: Náklady budou hrazeny maximálně do výše limitů dle přílohy 

z centrálního rozpočtu. Ostatní náklady si hradí účastníci projektu. 
 
Cílem je vyhledávání a podpora talentů na oblastech a systematické zvyšování jejich jezdeckých 
dovedností. 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 Tato kapitola má za úkol uspořádat sérii na sebe navazujících praktických 
soustředění, kterých se účastní stejná skupina jezdců po celé trvání série.  
 



 
PŘÍLOHA   FINANČNÍ LIMITY NÁKLADŮ HRAZENÝCH  Z OPP  

 
 
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. 

charakteristika nákladů maximální limit podpory
Nájemné sportoviště (jízdárna, hala, trať..)vč. energií 4.000,- Kč/den-     MAX 500,- Kč /hodinu
Nájemné učebna/klubovna včetně energií 1.000,- Kč/den
Nájem ostatního vybavení 1.000,- Kč/den
Ustájení koní 300,- Kč/den za 1 koně
Školitel, rozhodčí, veterinář 2.000,-Kč/osoba/den
Trenér - samostaný výcvik 600 ,- Kč výcviková lekce jeden jezdec  MAX.ČÁSTKA 4000,-Kč / den
Trenér - výcvik v lotu - min. 2 jezdci 1000,- Kč lot        MAX.ČÁSTKA 4000,-Kč na den 
Zahraniční trenér - samostatný výcvik 1.300,-Kč/lekce     MAX.ČÁSTKA 4000,-Kč na den 
Administrativní a personální podpora 1.000,- Kč/den
Cestovné školitelů a trenérů dle skutečnosti a směrnic ČJF 
Ubytování školitelů a trenérů 1.000,- Kč/osoba/noc
celkem


