ŘÍZENÍ TRENÉRSKÉ RADY ČAS V SOUTĚŽNÍM A TRÉNINKOVÉM ROCE 2019
Materiál schválen P-ČAS dne 14.2.2019
3. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REPREZENTACE PRO ROK 2019
3.1. Prostředky na sportovní přípravu reprezentace:
3.1.1. Systém přidělování finančních prostředků z rozpočtu na přípravu reprezentace je v kompetenci
šéftrenéra ČAS a reprezentačních trenérů jednotlivých sekcí. Výše přidělených prostředků zohledňuje
výsledky a výkonnost daného atleta zařazeného v reprezentačních výběrech, ale také specifické potřeby a
jejich účelné využití především pro přípravu na vrcholné reprezentační akce. I nadále platí, že finanční
prostředky nejsou osobním vlastnictvím závodníka, na jehož přípravu jsou určeny, ale slouží ke
komplexnímu zajištění jeho přípravy ve spolupráci s realizačním týmem, tj. trenérem, případně
sparingem, masérem, lékařem.
Čerpání finančních prostředků přidělených na přípravu závodníka je podmíněno:
– pro úhradu VT předložením návrhu osobním trenérem nebo s jeho souhlasem, u resortních sportovců také
vedoucím trenérem, následně šéftrenéra
– pro úhradu jiných požadavků spojených se sportovní přípravou závodníka (úhrada služeb, nákup
sportovního materiálu a doplňků stravy) se souhlasem osobního trenéra, následně šéftrenéra a šéflékaře
ČAS.
•

závodníci zařazení v ‚A‘ výběru reprezentace jsou zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace
a disponují osobním kontem, které se skládá ze dvou položek, a to částky přidělené na základě umístění
na vrcholných akcích a částky přidělené dle předvedených výkonů v minulé sezóně (primárně dle klíče
pro přidělení prostředků na přípravu); dále s možností finanční bonifikace při nominaci na vybrané
reprezentační akce a po jejich absolvování; prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a
výdaje s ní spojenými, včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu,
pobytové náklady a k úhradě regenerace na VT či lázeňských a rekondičních pobytech; s omezením je
lze použít na úhradu služeb ve spojitosti se sportovní přípravou, nákupu sportovního materiálu (speciální
obuvi, atletického náčiní) a doplňků stravy;

•

závodníci zařazeni v TOP TEAM ČOV, případně čerpající stipendium OS, čerpají přidělené prostředky dle
pokynů ČAS s vymezením určení dle požadavku ČOV

•

závodníci zařazení v reprezentačních výběrech seniorů, kategorie U23 (kteří nejsou zařazeni ve VSCM)
a vybraní závodníci kategorie U20/U18, mohou být zabezpečováni z prostředků na přípravu
reprezentace, kdy jejich základní finanční podpora není tímto podmíněna; vybraní závodníci disponují
osobním kontem s určitou základní úrovní podpory dle předvedených výkonů v minulé sezóně (primárně
dle klíče pro přidělení prostředků na přípravu); dále s možností finanční bonifikace při nominaci či splnění
výkonnostních kritérií pro vrcholné reprezentační akce, nebo po absolvování sledované soutěže, týkající
se i závodníků bez základní podpory; prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a výdaje
s ní spojenými, včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu, pobytové
náklady a k úhradě regenerace na VT; s omezením je lze použít na úhradu lázeňských a rekondičních
pobytů, úhradu služeb ve spojitosti se sportovní přípravou, nákup sportovního materiálu (speciální obuvi,
atletického náčiní) a doplňků stravy;

•

závodníci zařazení v reprezentačních výběrech seniorů, kategorie U23 a vybraní závodníci kategorie
U20/U18, mohou být zabezpečováni z prostředků na přípravu reprezentace alokovaných pro přípravu

štafet; prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a výdaje s ní spojenými, včetně
zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, jen na dopravu, pobytové náklady a k úhradě regenerace
na VT
•

trenéři disponující osobními finančními prostředky (dle klauzule uvedené v „klíči pro přidělení prostředků
na sportovní přípravu“) mohou tyto prostředky využít stejným způsobem jako závodníci, ať již pro
potřebu svou, či podporu závodníků svých tréninkových skupin

- prostředky mohou být využity atlety zařazenými v reprezentačních výběrech ČAS pro rok 2019, dále atlety
registrovanými při ČAS, trenéry evidovanými při ČAS s aktivní trenérskou kvalifikací a členy realizačních
týmů (spolupracujících s ČAS, nebo při dodání osvědčení o odbornosti v odvětví, v němž je závodníkovi/ům
nápomocen);
- podmínkou pro čerpání finančních prostředků na přípravu z rozpočtu reprezentace (závodník, trenér), je
podepsaná ‚SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE‘.

3.1.2. Klíč pro přidělení prostředků na sportovní přípravu v roce 2019 z rozpočtu reprezentace:
Závodníci zařazení dle kritérií v „A“ výběru mají přiděleny nadstavbové prostředky.
Dále může být z rozpočtu reprezentace finančně podpořena sportovní příprava závodníků, a to dle postavení jejich
nejlepšího výkonu dosaženého v sezóně 2018 v Evropských tabulkách (zohledněno je místo v redukovaných
tabulkách- 3 závodníci na stát/již se netýká českého závodníka/ a v kompletních tabulkách EA – základní částka na
přípravu je pak „průsečíkem“), a to následovně:
Základní částka na přípravu
SPRINTY/BĚHY- pozice v redukovaných
evropských tabulkách
1.-10.
11.-20.
21.-30.
31.-40.
41.-60.
61.-80.
SPRINTY(110H-M)/BĚHY(5000-M+Ž,
3000SC-M+Ž, 1/2MARAT-Ž,MARATÓNM+Ž)/SKOKY/VRHY(SP-M,DT-M,HT-M,
JT-M)- pozice v redukovaných evropských
tabulkách
1.-10.
11.-15.
16.-25.
26.-35.
36.-45.
46.-60.
BĚHY(1/2MARAT-M), SKOKY(PV-Ž)/
VRHY (SP-Ž,DT-Ž, HT-Ž,JT-Ž)/
VÍCEBOJE/CHŮZE-pozice v redukovaných
evropských tabulkách
1.-10.
11.-15.
16.-25.
26.-35.
36.-45.
46.-60.

150.000,100.000,75.000,50.000,30.000,20.000,-

SPRINTY/BĚHY- pozice v evropských
tabulkách
1.-15.
16.-30.
31.-50.
51.-80.
81.-160.
161.-200.

150.000,100.000,75.000,50.000,30.000,20.000,-

150.000,100.000,75.000,50.000,30.000,20.000,-

SPRINTY(110H-M)/BĚHY(5000-M+Ž,
3000SC-M+Ž, 1/2MARAT-Ž,MARATÓNM+Ž)/SKOKY/VRHY(SP-M,DT-M,HTM, JT-M)- pozice v evropských tabulkách
1.-15.
16.-25.
26.-35.
36.-60.
61.-90.
91.-120.

150.000,100.000,75.000,50.000,30.000,20.000,-

150.000,100.000,75.000,50.000,30.000,20.000,-

BĚHY(1/2MARAT-M), SKOKY(PV-Ž)/
VRHY (SP-Ž,DT-Ž, HT-Ž,JT-Ž)/
VÍCEBOJE/CHŮZE - pozice v evropských
tabulkách
1.-10.
11.-20.
21.-30.
31.-40.
41.-50.
51.-85.

150.000,100.000,75.000,50.000,30.000,20.000,-

Paušální prostředky ve výši 30.000,- pro podporu přípravy získává i trenér, který závodníka/y přivedl k umístění či
výkonu, na jejichž základě je dle kritérií pro danou sezónu závodník zařazen do „A“ výběru.

Běžci do vrchu budou mít přiděleny základní prostředky na sportovní přípravu dle návrhu TR ČAS a
reprezentačního trenéra pro tuto disciplínu.
Přihlédnuto bude také na kvalitu výkonu, který závodník předvedl v roce 2018/2017, potažmo „reprezentační
vyhlídky závodníka“ pro rok 2019 a zohledněna bude též podpora věkové kategorie U23/U20/U18 (týká se
závodníků s možností startu na ME U23/U20 - s aktuální výkonností lepší či blízkou V.P. ČAS pro ME U23/U20
v roce 2019 a dle tabulkových pozic mezi závodníky s možností startu na vrcholových akcích těchto věkových
kategorií v roce 2019).
Další prostředky na přípravu si závodník „vyzávodí“, respektive mu budou přičteny částky/bonifikace* za
dosažené výkonnostní požadavky/nominace a umístění na seniorských/juniorských/dorosteneckých
reprezentačních akcích, a to následovně:
Pro MS na dráze
nominovaný závodník pro individuální start / +40.000,splněný výkonnostní požadavek B ČAS / +20.000,nominovaní členové štafet bez individuálního startu pro 4x400 m / +20.000,Pro HME
splněný výkonnostní požadavek A ČAS / +20.000,splněný výkonnostní požadavek B ČAS / +10.000,nominovaní členové štafet bez individuálního startu / +10.000,při dosažení V.P. ČAS a v případě, že závodník nebude na šampionát nominován či nebude přizván ke startu /
50% z uvedených částek
Pro Evropské hry, ME družstev, ME vícebojařských týmů – I.liga
nominovaní členové reprezentačních týmů / +20.000,Pro MS v běhu do vrchu, MS v dlouhém horském běhu a ME v běhu do vrchu
nominovaní senioři / +20.000,nominovaní U20 / +5.000,Pro ME U23
nominace a splněný výkonnostní požadavek A ČAS / +20.000,nominace a splněný výkonnostní požadavek B ČAS / +10.000,nominovaní členové štafet bez individuálního startu pro 4x400m / +5.000,při dosažení V.P. ČAS a v případě, že závodník nebude na šampionát nominován či nebude přizván ke startu /
50% z uvedených částek
Pro ME U20
nominace a splněný výkonnostní požadavek A ČAS / +20.000,nominace a splněný výkonnostní požadavek B ČAS / +10.000,nominovaní členové štafet bez individuálního startu pro 4x400m / +5.000,při dosažení V.P. ČAS a v případě, že závodník nebude na šampionát nominován či nebude přizván ke startu /
50% z uvedených částek
PRO ME v přespolním běhu
nominovaní senioři / +20.000,nominovaní U23/ +10.000,nominovaní U20 / +5.000,*Bonifikace za dosažené výkonnostní požadavky a nominace se netýkají atletů zařazených v „A“ výběru
(s výjimkou MS na dráze, Evropských her a ME družstev)

Umístění na MS na dráze a MS v přespolním běhu – do 3. místa / +100.000,-; do 8. místa / +70.000,-; do
12. místa / +40.000,-; do 16. místa/ +20.000,Umístění na HME – do 3. místa / +50.000,-; do 8. místa / +25.000,Umístění na ME v krosu – do 3. místa / +80.000,-; do 8. místa / +50.000,-; do 12. místa / +25.000,-; do 16.
místa / +10.000,Umístění na MS v běhu do vrchu a horském maratónu – do 3. místa / +80.000,-; do 8. místa / +50.000,-;
do 12. místa / +25.000,-; do 16. místa / +10.000,Umístění na ME v běhu do vrchu – do 3. místa / +50.000,-; do 8. místa / +30.000,-; do 12. místa /
+15.000,Umístění na ME U23, ME U20, ME v krosu U23/U20, ME U20/MS U20 v běhu do vrchu – do 3. místa /
+30.000,-; do 8. místa / +15.000,*u termínově pozdních akcí bude zohledněno pro další sezónu
V celkovém úhrnu mimo „A“ výběr může být příprava závodníka v součtu podpořena maximálně
částkou 200.000,(do konce letní sezóny před přerozdělením rezervy na podzimní přípravu před sezónou 2020)

3.1.3. Prováděcí pokyny k využití přidělených finančních prostředků na sportovní přípravu roce 2019
Veškerou korespondenci a žádosti posílejte na sekretariát ČAS:
-

na e-mail: tdvorak@atletika.cz; reprezentace@atletika.cz
u požadavků týkajících se zdravotního zabezpečení
na e-mail: karol.bilkova@gmail.com; reprezentace@atletika.cz

-

případně na adresu: Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, Česká republika

Způsob úhrady nákladů z prostředků na sportovní přípravu reprezentace:
Výcvikové tábory (VT), lázeňské a rekondiční pobyty v tuzemsku a v zahraničí:
•

prostředky jsou primárně určeny pro sportovní přípravu závodníků a jejich osobních trenérů (po projednání
s šéftrenérem/šéflékařem je možný i sparing, masér, lékař);

•

návrh na výcvikový tábor (jen aktualizovaný formulář vyplněný elektronicky - ke stažení na www.atletika.cz) je
nutno předložit vyplněný se všemi náležitostmi minimálně 14 dnů před zahájením VT nebo potřebnou úhradou;

o

u VT v zahraničí budou náklady hrazeny na základě předloženého návrhu na VT následovně:
-Doprava, pobytové náklady (ubytování vč. stravování), pronájmy a regenerace na základě předem
vystavené objednávky dodavateli a jím vystavené faktury. Objednávku vystaví ČAS na základě zaslaného
požadavku osobním trenérem (-rkou) nebo reprezentantem (-tkou) po projednání s šéftrenérem ČAS;
-Pobytové náklady, stravné a ostatní náklady (pronájmy, regenerace, pronájmy aut atd.) mohou být hrazeny
v hotovosti (s následným dodáním dokladu o úhradě) nebo bankovním převodem na základě předloženého
návrhu na VT;
-Při osobní dopravě bude cestovné propláceno na základě předloženého cestovního příkazu;

o

u VT v tuzemsku budou náklady hrazeny na základě předloženého návrhu na VT následovně:
-Pobytové náklady (ubytování vč. stravování), regenerace, rehabilitace, vstupy, pronájmy a jiné služby budou
hrazeny pouze na základě předem vystavené objednávky dodavateli a jím vystavené faktury.
Objednávku vystaví ČAS na základě zaslaného požadavku osobním trenérem (-rkou) nebo reprezentantem
(-tkou) po projednání s šéftrenérem ČAS;
-Při osobní dopravě bude cestovné propláceno na základě předloženého cestovního příkazu;

o

pro Lázeňské a rekondiční pobyty v tuzemsku a v zahraničí budou náklady hrazeny na základě
předloženého návrhu na Lázeňský/rekondiční pobyt následovně:
-Doprava, pobytové náklady (ubytování vč. stravování), úhrada procedur a terapií budou hrazeny pouze na
základě předem vystavené objednávky dodavateli a jím vystavené faktury. Objednávku vystaví ČAS na
základě zaslaného požadavku osobním trenérem (-rkou) nebo reprezentantem (-tkou) po projednání
s šéflékařem ČAS;
-Při osobní dopravě bude cestovné propláceno na základě předloženého cestovního příkazu;

•

Úhrada pobytových nákladů prostřednictvím internetových portálů bude proplacena pouze ve výjimečných
případech, a to po předložení řádného daňového dokladu (faktury);

•

faktury nebo příjmový doklad musí obsahovat specifikaci/rozpis dodávané služby (doprava, ubytování,
strava, regenerace, pronájmy, atp.), jména účastníků VT, termín a místo konání nebo období využití služby;

•

zprávu z výcvikového tábora s vyúčtováním (jen aktualizovaný formulář vyplněný elektronicky - ke stažení na
www.atletika.cz) předložit maximálně do 14 dnů po ukončení VT na email: reprezentace@atletika.cz.

Regenerace, rehabilitace, vstupy, pronájmy a jiné služby (slučitelné s atletickou přípravou)
•

objem plateb by neměl přesáhnout

-výběr „A“ - 35% z celkové částky přidělené na přípravu
-výběr sen., U23, U20, U18 - 20% z částky přidělené na přípravu;

•

náklady na zdravotní zabezpečení (regeneraci, rehabilitaci, speciální vyšetření, biochemická vyšetření apod.)
budou hrazeny pouze na základě předem vystavené objednávky dodavateli a jím vystavené faktury.
Objednávku vystaví ČAS na základě požadavku osobního trenéra (-rky) nebo reprezentanta (-tky) po
projednání s šéflékařem ČAS (e-mail: Karolína Bílková (karol.bilkova@gmail.com)), s uvedenou specifikací
využívaných služeb (tzn. název poskytovatele, druh služby, termíny apod.) na základě zaslaného formuláře
(jen aktualizovaný formulář vyplněný elektronicky - ke stažení na www.atletika.cz);

•

šéflékař ČAS potvrzuje objednávku, na jejímž základě dodavatel vystaví fakturu;

•

nestandardní či výjimečné plnění bude možné vždy jen po předchozím projednání s šéftrenérem a šéflékařem
ČAS

•

faktura musí obsahovat specifikaci dodávané/využívané služby, počet návštěv, termín nebo období využití
služby, cenu za jednotku apod.;

•

na základě předloženého dokladu o zaplacení budou po předchozí dohodě propláceny pouze zdravotní
prohlídky.

Podpůrné prostředky, doplňky stravy
•

objem plateb by neměl přesáhnout

-výběr „A“ - 25% z celkové částky přidělené na přípravu
-výběr sen., U23, U20, U18 - 15% z částky přidělené na přípravu;

•

budou uhrazeny pouze výrobky neobsahující zakázané látky;

•

budou uhrazeny pouze výživové doplňky, nikoli potraviny;

•

podpůrné prostředky a doplňky stravy budou uhrazeny pouze na základě předem vystavené objednávky
dodavateli a jím vystavené faktury. Objednávku vystaví ČAS na základě požadavku osobního trenéra (-rky)
nebo reprezentanta (-tky) po projednání s šéftrenérem, dle dodaného formuláře (jen aktualizovaný formulář ke stažení na www.atletika.cz)s uvedením specifikace zboží (tzn. název zboží), počtu kusů, ceny za jednotku
apod.

Materiální vybavení
•

objem plateb by neměl přesáhnout

-výběr „A“ - 25% z celkové částky přidělené na přípravu
-výběr sen., U23, U20, U18 - 15% z částky přidělené na přípravu

•

náklady na materiální vybavení budou hrazeny pouze na základě předem vystavené objednávky dodavateli
a jím vystavené faktury. Objednávku vystaví ČAS na základě požadavku osobního trenéra (-rky) nebo
reprezentanta (-tky) po projednání s šéftrenérem, dle dodaného formuláře (jen aktualizovaný formulář - ke

stažení na www.atletika.cz) s uvedením specifikace zboží (název produktu, počet kusů, u sportovní obuvi značka,
typ/číslo výrobku a velikost), počtu kusů, ceny za kus apod.;
-běžecká, speciální obuv a další vybrané sportovní vybavení (nikoli oblečení)
z prostředků na přípravu lze uhradit do tří (3) párů běžecké obuvi (maratónky), do tří (3) párů speciální
atletické obuvi (tretry, běžecká závodní obuv) a vybrané sportovní vybavení
-atletické a tréninkové náčiní, přístrojové vybavení
z prostředků na přípravu lze uhradit atletický sportovní materiál – vrhačské náčiní, skokanské tyče, další
materiál a vybavení využitelné při atletické přípravě, s cenovým omezením do maximální možné výše pro
neinvestiční náklady.
Poznámky:
•

všechny daňové doklady musí být předloženy v originále a musí obsahovat razítko, datum a podpis;

•

veškeré doklady musí být předloženy k vyúčtování nejpozději do 1 měsíce od data pořízení či
uskutečnění výcvikového tábora;

•

čerpání finančních prostředků na sportovní přípravu musí být na prvním místě projednáno a odsouhlaseno
osobním trenérem, dále šéftrenérem ČAS;

•

prostředky na přípravu pro rok 2019 je možné čerpat pouze v období od 1.1.2019 do 31.12.2019,

podklady k vyúčtování je bezpodmínečně nutné předložit nejpozději do 31.10.2019,
včetně požadavků ve formě objednávkových formulářů a návrhů na VT konaných po tomto
termínu a do konce roku 2019,
v případě nedodání výše zmíněného do tohoto data již nebude možno přidělené prostředky na přípravu pro
rok 2019 čerpat;
•

finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku;

•

částky přidělené na sportovní přípravu budou osobním trenérům, případně atletům (kteří neuvedli
osobního trenéra v reprezentační smlouvě) oznámeny na začátku roku 2019.

3.1.3

Prostředky přidělené na sportovní přípravu bude možno čerpat již od začátku roku 2019. Vzhledem

k tomu, že se jedná o prostředky určené na přípravu pro danou sezónu a dané reprezentační akce, je nutno čerpat
prostředky minimálně do výše 75% přidělené základní částky (výběr „A“ minimálně do výše 60%), a to do uzávěrky
nominace na vrcholnou akci sezóny dle zařazení závodníka v reprezentačním výběru a věkové kategorie (nominovaní
atleti na vrcholné akce pak do data začátku reprezentační akce).
Závodníci, u nichž přidělená základní částka bude ve výši 15.000,- Kč, mohou se svými trenéry tyto prostředky
čerpat jen na sportovní přípravu (VT) a regeneraci, rehabilitaci, vstupy, pronájmy a jiné služby (slučitelné
s atletickou přípravou) v uvedeném rozsahu.
3.1.4

Zdravotní zabezpečení společných výcvikových táborů

Individuální a skupinové VT jsou hrazeny z prostředků zúčastněných závodníků, případně jednotlivých sekcí.
Na náklady ČAS je možná úhrada zdravotního zabezpečení (lékař, fyzioterapeut, masér apod.) v rozsahu dle
možností, tedy alokované částky pro tyto účely z rozpočtu reprezentace, a to po předběžném projednání
s šéflékařem a šéftrenérem ČAS a podaném návrhu na ZZ pro daný VT.
Případné reprezentační VT budou plně zabezpečeny.
3.2. Materiální vybavení reprezentace
•

nákup atletického nářadí a náčiní pro reprezentaci (mimo závodníků zařazených v RSC)

•

nákup dresů, teplákových souprav a dalšího materiálu k zabezpečení hlavních reprezentačních akcí a
mezistátních utkání pro kategorii U20, U18 a U16

•

přístrojové vybavení pro zdravotní zabezpečení reprezentace

3.3. Zdravotní zabezpečení
•

lékařské a fyzio/masérské zabezpečení reprezentačních akcí

•

lékařské a fyzio/masérské zabezpečení společných zahraničních VT organizovaných na náklady ČAS

•

biochemická a biomechanická vyšetření / měření

•

úhrada lékařských vyšetření reprezentace

•

nákup léků a masážních prostředků k zabezpečení reprezentačních akcí a společných zahraničních výcvikových
táborů organizovaných na náklady ČAS

3.4. Ostatní náklady
•

zahraniční semináře trenérů

•

aktiv trenérů/jednání sekcí ke zhodnocení sezóny 2019 a koncepci soutěží a přípravy reprezentace pro rok 2020

•

jednání TR ČAS

•

OON vedoucích sekcí /senioři + mládež/, lékařů, fyzioterapeutů, masérů

