
Česká jezdecká federace                                             
 

Vnitřní směrnice ČJF 
 

Směrnice o odměňování realizačních týmů SCM 
 

Tato směrnice s účinností od 1. 1. 2022 určuje sazebník odměn realizačních týmů jednotlivých 
SCM/SpS (dále jen „SCM“). 
 

1. Pro všechna SCM platí: 
a) trenérem specialistou se rozumí zahraniční trenér v dané disciplíně, 
b) pro trenéra specialistu platí jednotná sazba 5000 Kč/den nebo dle podmínek NSA 

a smlouvy,  
c) v rámci soustředění trénují souběžně maximálně dva trenéři (to neplatí v případě 

účasti specialisty), 
d) pokud počet účastníků klesne pod 50 % z celkového počtu stálých frekventantů, 

tak se denní sazba odměny za trenérskou činnost na soustředění krátí o 50 %, 
e) v případě nepřítomnosti druhého trenéra může přítomný trenér využít asistenta 

trenéra pro organizačně přípravnou a podpůrnou činnost, 
f) asistenta trenéra lze využít v případě zajištění provádění kondičních zkoušek dle 

platné metodiky ČJF, 
g) pro asistenty trenéra vykonávající činnost podle písmena d) nebo e) platí 

jednotná sazba 2500 Kč/den soustředění, 
h) odměnu za organizačně administrativní činnost uplatňuje jeden z trenérů, který 

tuto činnost fakticky prováděl, 
i) pro osoby provádějící přednášky platí jednotná sazba 3000 Kč/školící den, 
j) trenérské služby na kontrolních závodech SCM nejsou ze strany ČJF hrazeny. 

 
2. Pro všechny hlavní trenéry SCM jednotlivých disciplín platí: 

a) odměna za koordinaci SCM stanovená ve výši měsíčního paušálu je hrazena pouze 
v období, kdy probíhají soustředění a kontrolní závody. Přípravu a organizaci, 
nominaci a jiné činnosti spojené s účastí kontrolních závodech jednotlivých SCM 
zajišťuje hlavní trenér nebo jím pověřený trenér SCM. Podmínkou pro vyplacení 
odměny je výkaz činnosti za účtované období. 
 

3. Pro SCM skoky platí: 
A. hlavní trenér SCM skoky: 
- odměna za koordinaci SCM skoky Čechy A, skoky Čechy B, skoky Morava - 6.000,- Kč/ měsíčně. 
 
B. trenér SCM skoky Čechy 1(A), skoky Čechy 2(B), skoky Morava: 
- odměna za trenérskou činnost na soustředění – 5000 Kč/den, 
- odměna za organizačně administrativní činnost - 1000 Kč/soustředění. 
 

4. Pro SCM drezura platí: 
A. hlavní trenér SCM drezura: 
- odměna za koordinaci SCM drezura Čechy, drezura Morava – 4.000,- Kč/měsíčně. 



 
B. trenér drezura Čechy, drezura pony Čechy, drezura Morava: 
- odměna za trenérskou činnost na soustředění - 5000 Kč/den, 
- odměna za organizačně administrativní činnost – 1000 Kč/soustředění. 
 

5. Pro SCM voltiž platí: 
A. hlavní trenér SCM voltiž: 
- odměna za koordinaci SCM voltiž Čechy, voltiž Morava – 4.000,- Kč/měsíčně. 
 
B. trenér SCM voltiž Čechy, voltiž Morava: 
- odměna za trenérskou činnost na soustředění – 5000 Kč/den, 
- odměna za organizačně administrativní činnost – 1000 Kč/soustředění. 
 
C. lonžéři – 1000 Kč/den. 
 

6. Pro SCM všestrannost platí: 
A. hlavní trenér SCM všestrannost: 
- odměna za koordinaci SCM všestrannost 1 a SCM všestrannost 2 – 4.000,- Kč/měsíčně  
 
B. trenér SCM všestrannost: 
- odměna za trenérskou činnost na soustředění – 5000 Kč/den 
- odměna za organizačně administrativní činnost - 1000 Kč/soustředění. 
 
C. trenér specialista – 5000 Kč/den nebo dle smlouvy a podmínek MŠMT. 
 

7. Pro SCM pony skoky platí: 
A. hlavní trenér SCM pony: 
- odměna za koordinaci SCM skoky pony Čechy, skoky pony Morava, pony drezura – 6.000,-
Kč/měsíčně. 
 
B. trenér SCM skoky pony Čechy, skoky pony Morava: 
- odměna za trenérskou činnost na soustředění – 5000 Kč/den, 
- odměna za organizačně administrativní činnost - 1000 Kč/soustředění. 
 

8. Pro SCM vytrvalost platí: 
A. hlavní trenér SCM vytrvalost: 
- odměna za koordinaci SCM vytrvalost – 2000 Kč/měsíčně. 
 
B. trenér SCM vytrvalost: 
- odměna za trenérskou činnost na soustředění – 5000Kč/den, 
- odměna za organizačně administrativní činnost – 1000 Kč/soustředění. 
 
 Schváleno VV ČJF dne 21.12.2021. 


