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Zpravodaj SCM 2/2016 
Vážené atletky a trenérky, Vážení atleti a trenéři, 

 

máme za sebou MČR do 22let. Přestože žactvo má svůj vrchol (MČR žactva, MU do 15 let) ještě před 

sebou a čeká nás rovněž MČR v silničním běhu, MČR v přespolním běhu a ME v přespolním běhu dovoluji 

si začít letošní sezónu bilancovat. 

V hale byl famózní sprinter Jiří Polák (Sokol České Budějovice) – nově vytvořený juniorský český rekord 

na 200 m časem 21.22 mluví za vše. Také sezóna na dráze má své hvězdy. Jsou jimi účastníci ME dorostu 

Štěpán Svoboda (VS Tábor) a Lada Doležalová (VS Tábor). Výškařská tréninková skupina Romana Béma 

o sobě dala velmi nahlas vědět a nakoukla do velké atletiky. Kromě účastníků ME dorostu máme další 

reprezentanty ČR – Adélu Záhorovou (VS Tábor), Romana Budila (Atletika Písek) a Antonína Švarce 

(ČZ Strakonice). 

Z pohledu SCM byla letošní sezóna velmi úspěšná. Mladí atleti atletických oddílů Jihočeského kraje získali 

zatím 29 medailí (11 zlatých, 8 stříbrných, 10 bronzových). K tomu obsadili celou řadu finálových umístění. 

Všem úspěšným atletům i jejich trenérům upřímně blahopřeji. 

 

V březnu 2016 nastala změna na pozici vedoucího trenéra, Davida Bora nahradil Tomáš Najbrt. Struktura 

SCM ale zůstala i v letošním roce stejná. Činnost SCM Jihočeský kraj zajišťovali vedoucí trenér SCM 

Tomáš Najbrt, tři asistenti vedoucího trenéra SCM Petr Bahenský, Roman Bém a Pavel Váňa a osobní 

trenéři zařazených závodníků. Byl také zachován stejný systém rozdělování finančních prostředků 

jednotlivým atletům našeho SCM. 

 

V tabulce (poslané do jihočeských atletických oddílů, zařazeným atletům i jejich osobním trenérům) 

jsou uvedeny částky, které mají jednotliví atleti a atletky v letošním roce na přípravu k dispozici. 

Základní částka vychází ze zařazení do skupin, následné prémie za medailové umístění na MČR, 

reprezentační starty a rekordy ČR. 

 

Přidělené finanční prostředky můžete již začít fakturovat (ideálně souhrnně za atletický oddíl) a 

přílohou faktur budou kopie účetních dokladů a vyplněné formuláře „ZPRÁVA Z VÝCVIKOVÉHO 

TÁBORA“. U všech dokladů musí být přiložen seznam osob, které se VT zúčastnili, u materiálu a 

doplňků výživy podpisy osob, které ho osobně převzali. 

 

Fakturační adresa: Jihočeský krajský atletický svaz, Skuherského 14, 370 04 České Budějovice, 

IČO: 70935351 

 

Veškeré podklady pro vyúčtování (faktura, přílohy faktur) je nutné zaslat do 31.října 2016 na adresu: 

Tomáš Najbrt, 373 84 Dubné 197 
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V roce 2016 došlo ke změnám na co je možné použít finanční prostředky na přípravu: 

Finanční prostředky na zabezpečení sportovní přípravy je možné použít na: 

 tréninkové kempy (včetně zahraničních) 

 nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy 

 regeneraci, výživové doplňky a speciální atletická obuv (tretry), max. však do výše 25% celkové 

částky na sportovní přípravu 

 

Atleti zařazení ve skupině B a C mohou čerpat finanční prostředky výhradně na výcvikové tábory 

 

Poznámky:  

 všechny daňové doklady musí být předloženy v originále a musí obsahovat číslo daňového 

dokladu, razítko, datum a podpis, 

 doklady v hotovosti mohou být propláceny pouze do výše 10.000 Kč, 

 faktura hrazená v hotovosti musí být doložena příjmovým pokladním dokladem, 

 k faktuře hrazené dobírkou musí být přiložen doklad o uhrazení od přepravní společnosti (Česká 

pošta, PPL, DPD, atp.), 

 doklady hrazené převodním příkazem nebo platební kartou musí být doložené kopií výpisu z účtu, 

 prostředky na přípravu je možné čerpat pouze v období od 1.1. do 30.11. daného kalendářního roku 

s tím, že vlastní „Návrh na VT“ konaných po tomto termínu je nutné zaslat vedoucímu trenérovi 

SCM a hospodáři KAS/PAS do 31.10. daného roku z důvodu nutnosti vystavení následné 

objednávky, 

 „Zpráva z VT“ s vyúčtováním předložit maximálně do 14 dnů po ukončení VT k rukám vedoucího 

trenéra SCM,  

 finanční prostředky nelze převádět do následujícího období (roku). 

 

Bližší podrobnosti k činnosti SCM včetně využití finančních prostředků naleznete v brožuře Talentovaná 

mládež 2016 na http://www.atletika.cz/clenska-sekce/mladez/ 

 

Všechny potřebné formuláře a informace o činnosti SCM Jihočeský kraj jsou na webových stránkách na 

adrese: www.scmjihoceskykraj.cz 

 

 

V polovině října 2016 se v Nymburce uskuteční seminář trenérů ČPTM, na kterém bude předložena 

koncepce na nový olympijský cyklus 2017 – 2020. V následném zpravodaji SCM Jihočeský kraj Vás 

seznámím se změnami týkajících se SCM. 

 

Těším se na spolupráci 

Tomáš Najbrt 

vedoucí trenér SCM Jihočeský kraj 
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