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Zpravodaj č. 02/2010 
 

 

Vážení atleti, trenéři a funkcionáři atletiky v Olomouckém kraji. 
 
3.3.2010 se konala v Praze porada vedoucích trenérů SCM. Chtěl bych Vás seznámit s 
některými důležitými informacemi, o kterých se na této poradě jednalo.  

 
Dostal jsem předběžný finanční rozpočet SCM na rok 2010. Je lehce snížený od loňského 

roku, ale finanční prostředky na sportovní přípravu by se neměli zásadně změnit.  
V částce na sportovní přípravu je zahrnuta i finanční podpora pro zdravotní prohlídku, 
kterou musí absolvovat každý atlet zařazený do systému SCM!!! ČAS na tuto 

prohlídku přispívá každému členu SCM 500 Kč. Tato prohlídka platí jeden rok a musí se 
každý rok znovu obnovit. Většina atletům zařazeným do péče SCM mi zatím 

neodevzdala doklad o provedení zdravotní prohlídky. V příloze Vám posílám seznam 
atletů, kde najdete, do kterého dne má atlet platnou lékařskou prohlídku. Po absolvování 
zdravotní prohlídky mi prosím pošlete nebo přineste potvrzení od lékaře a daňový doklad 

o zaplacení, který Vám můžu proplatit z prostředků SCM. Upozorňuji Vás, že na sportovní 
prohlídku přispívají i některé zdravotní pojišťovny a je možné toho využít a ušetřit si 

finanční prostředky na sportovní přípravu. Pokud některý člen SCM nebude mít do 
26.3.2010 platnou lékařskou prohlídku, bude ze systému vyřazen a nebude moci 
čerpat finanční prostředky na sportovní přípravu!!! 

Definitivní rozpočet bude znám po jarním přestupním termínu, tak aby byly zohledněny 
přestupy atletů mezi jednotlivými SCM. Jinými slovy, pokud atlet zařazený do SCM 

v Olomouckém kraji přestoupí na jaře 2010 do oddílu (klubu), který je v jiném kraji, bude 
čerpat finanční prostředky SCM na přípravu z kraje kam tento oddíl (klub) patří. 

 
Finanční prostředky pro sportovní přípravu jednotlivých skupin   
 E  –  8 000 Kč 

 A –      6 000 Kč 
 B  –      4 500 Kč 

 C  –      2 500 Kč 
 
Finanční prostředky jsou sice rozpočtované, ale nenárokované! V případě, že 

některý atlet netrénuje a nezávodí, nemá na finanční prostředky nárok!!! 
 

Ještě jednou připomínám, že musíte finanční prostředky čerpat převážně na 
výcvikové tábory (soustředění)!!! Na vybavení sportovními potřebami 
(ortopedické pomůcky, výživové doplňky stravy, tretry, atletické nářadí a náčiní) 

můžete čerpat pouze 25% prostředků přidělených na sportovní přípravu 
z rozpočtu SCM!!! 

 



 

Po halové sezóně je možné doplnit do SCM medailisty v dorostenecké a juniorské kategorii. 
V našem kraji se to nikoho netýká, a tudíž nikdo víc nebude do SCM zařazen. 
Všichni nově zařazení atleti do SCM dostanou od ČAS tričko do osobního užívání. Prosím  
Vás, abyste mi do 26.3.2010 poslali, jaké velikosti triček chcete objednat pro vaše 

svěřence.  
ČAS vydal nově aktualizovanou publikaci TALENTOVANÁ MLÁDEŽ, kterou dostane každý 
oddíl (klub) poštou. Elektronickou verzi si můžete prohlédnout, popřípadě vytisknout na 

webových stránkách ČAS nebo na stránkách SCM Olomouckého kraje. Doporučuji tuto 
publikaci důkladně přečíst.  

 
Ještě jednou upozorňuji, na co se dají finanční prostředky použít: 
 

 společné výcvikové tábory pořádané SCM – odstupňování příspěvku podle zařazení 
do kategorie A, B, C, E 

 individuální příspěvek na VT pořádané klubem – odstupňování příspěvku podle 
zařazení do kategorie A, B, C, E 

 pronájem TV, rehabilitace, regenerace, … – odstupňování příspěvku podle zařazení 
do kategorie. A, B, C, E 

 speciální tréninkové pomůcky (tretry, rukavice na kladivo, ortopedické pomůcky…)  

 zdravotní prohlídky (500 Kč) 
 doplňky výživy  

 atletické nářadí a náčiní 
 

 

Uvádím pár pokynů které je nutné udělat pro správné vyúčtování. 
 

 Vždy je nutné vyplnit FORMULÁŘ O PŘEVZETÍ do užívání tréninkových pomůcek 
(tretry, masáže, regenerace, doplňky výživy…) nebo napsat NÁVRH a ZPRÁVU 

Z VÝCVIKOVÉHO TÁBORA s podpisem závodníka, osobního trenéra, vedoucího 
trenéra SCM OK, doložit výdajovým dokladem a předat hospodáři KASO panu 
Drahoslavu Dočkalovi (telefon: 608668855, email: dockal@vea.cz). V loňském roce 

byli problémy s fakturami, kde byl napsaný špatný plátce a hospodář to musel 
složitě řešit. Předpokládám, že to v letošním roce zvládneme lépe. 

 Všechny doklady musí být datovány od 1.1.2010 do 31.12.2010 a musí být 
vystaveny na činnosti (VT, regenerace atd.) prováděné v roce 2010 

 Daňový doklad je faktura vystavená na adresu KAS (pozor na faktuře musí být 

uvedena přesná adresa KAS) 
 Vzor –  Olomoucký krajský atletický svaz 

 Legionářská 12 
 772 00 Olomouc 
 IČ 70924708 

 Nikoli !!! SCM Olomoucký kraj nebo jméno trenéra atd. !!! 
 a až v textu faktury musí být uvedeno, že se faktura týká SCM 

 např. Fakturujeme Vám za pobytové náklady VT atletů SCM v termínu ………….. atd. 
 Daňový doklad je příjmový pokladní doklad při platbě v hotovosti a ten musí 

být vystaven na osobu, která hotovost uhradila a které jsou následně prostředky z 

KAS proplaceny 
 Na všech dokladech musí být datum, IČO dodavatele, popř. razítko a musí to být 

originály nikoli kopie 
 Cestovní doklad musí obsahovat všechny podpisy a razítko, musí být přiloženy 

jízdenky nebo uvedena SPZ použitého auta 

 Na dokladech za doplňky výživy musí být uveden rozpis doplňků výživy  
 U všech dokladů (tj faktur, příjmových dokladů) musí být přiložen seznam 

osob, které se VT či testovacích srazů zúčastnily nebo které obdržely 
doplňky výživy či jiný materiál!!!!!   

 



 

Všechny důležité informace o Sportovním centru mládeže a potřebné formuláře (návrh na 
VT, zpráva z VT, zápůjční list apod.) najdete na webových stránkách SCM Olomouckého 

kraje na adrese: www. scmok.rakowski. cz 
 
Přílohy:  Aktuální seznam členů SCM, zdravotní prohlídky a finanční prostředky 

 
Přeji Vám hezký a úspěšný den.  

 
S pozdravem 
 

Zdeněk Rakowski 
vedoucí trenér SCM 

tel.: 777 140 357 

 


