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Trenérská rada pro rok 2022 

Sekretariát:      Vojtěch Pavlík (caths@caths.cz) 

 

Šéftrenér:       Iva Machová (iva_machova@yahoo.co.uk) 

Asistent šéftrenéra:    Petr Vrátil (litarv@seznam.cz) 

Vedoucí oddělení mládeže:    Eva Kacanu (evakacanu@seznam.cz) 

Asistent reprezentace ekonomika:   Vojtěch Pavlík (vojtech.pavlik@caths.cz) 

 

 

Rozšířená trenérská rada 

Sportovci s DMO:     Václav Janouch (atlet@spastic.cz) 

Sportovci s mentálním postižením:  BUDE DOPLNĚNO PO TRENÉRSKÉM AKTIVU 

Sportovci se zrakovým postižením:   BUDE DOPLNĚNO PO TRENÉRSKÉM AKTIVU, 

nebo dva navrhnutí trenéři.  

Sportovci vozíčkáři     Aneta Inochovská (AnetaInochovska@seznam.cz) 

 

Trenérský aktiv 

- Trenérský aktiv je účast trenérů na jednání pořádaném šéftrenérem Para-Atletiky, 

zainteresovaných v nastavení a fungování reprezentace.  

- Trenérský aktiv se schází na jednání dle potřeby.  

- Pozvaní - trenéři osob s handicapem 
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Činnost a náplň práce TR Para-atletiky pro rok 2022 

- Realizuje a naplňuje koncepci sportovně technické komise  

- Koordinuje financování a realizaci přípravy reprezentace 

- Navrhuje a realizuje systémovou návaznost článků vrcholové přípravy směrem k 

reprezentaci ČR 

- Navrhuje nominační kritéria, a na jejich základě, navrhuje nominaci reprezentantů a 

dalších členů výprav na mezinárodní akce 

- Zabezpečuje metodický servis 

- Spolupracuje na tvorbě Termínové listiny Para atletiky 

- Jednání TR Para atletika dle potřeby 

- Jednání Trenérského aktivu dle potřeby 

 

 

Cíle a úkoly TR para atletiky v roce 2022 

Cíle 

- Hlavním cílem TR para atletiky v roce 2022 je stanovit a sjednotit realizaci 

reprezentačních akcí, dále si klade za úkol vytvořit funkční strukturu systému 

vrcholového sportu.  

Úkoly 

- Vytvořit základní směrnice a materiály důležité k systémovému fungování para atletiky 
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- Navrhnout, na základě výkonnosti a predikce umístění, reprezentační výběry  

- Zabezpečit kvalitní přípravu vybraných závodníků a reprezentačních výběrů 

- Dosáhnout optimální úrovně motivace závodníků, trenérů a zabezpečujících týmů 

- Optimalizovat využití finančních prostředků na přípravu reprezentantů 

- Navrhnout optimální nominační kritéria na hlavní akce sezóny  

 

Metodické oddělení  

Příprava školení trenérů (součinnost s ČAS):  Vendula Šebečková (vendulasebeckova@gmail.com) 

Pravidla (součinnost s ČAS):    Lída Pudilová (lida.pudil@gmail.cz) 

Školitel pravidel para atletiky:    Ilona Babková (ilona.babkova@gmail.com) 

 

 

Metodické oddělení zajišťuje 

- Příprava podkladů pro vzdělávání trenérů  a rozhodčích v souladu s ČAS se specializací 

trenér para-atletiky a rozhodčí se specializací pro Para- Atletiku 

- Evidence trenérských kvalifikací a doplnění o specializaci para-atletika 

- Tvorba elektronického tréninkového deníku  

- Informace o změnách v pravidlech 

- příprava školení rozhodčích se specializací para atletika    
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Finanční prostředky 

- Finanční prostředky nejsou osobním vlastnictvím závodníka, ale slouží ke komplexnímu 

zajištění přípravy ve spolupráci s realizačním týmem 

- Prostředky jsou určeny k účelovému čerpání na přípravu a na výdaje s ni spojenými, 

včetně zabezpečení trenéra a členů realizačního týmu, především na dopravu a 

pobytové náklady na reprezentační akce (nebo předem nahlášení a schválené akce) 

nebo je lze použít úhradu služeb a regenerace ve spojitosti se sportovní přípravou, 

nákup sportovního materiálu, doplňků stravy, nákladů na trenérské, či další odborné 

služby 

 

Nominační Kritéria 

- STK Para Atletiky bude nominovat závodníky na návrh jednotlivých zástupců svazů v 

koordinaci s TR 

- Případné změny Nominačních kritérií 2022 a změny v nominaci závodníků a doprovodů 

z důvodů nepředvídatelných nebo hodných zřetele, jsou v pravomoci STK Para Atletiky 
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Prováděcí pokyny k využití přidělených finančních prostředků na sportovní přípravu v 

roce 2022 

- Prostředky jsou určeny pro realizaci závodní činnosti mimo reprezentační akce, osobní 

sportovní přípravy závodníků, jejich osobních trenérů (s trenérskou licencí) a členů 

realizačního týmu (osobní asistent, fyzioterapeut) 

- Veškerá korespondence a žádosti jsou zasílány na následující emailové adresy: 

vojtech.pavlik@caths.cz a  iva_machova@yahoo.co.uk  

- Úhrady nákladů související se sportovní přípravou budou realizovány pouze po 

předložení Návrhu na reprezentační akce nebo Objednávkového formuláře osobním 

trenérem nebo s jeho souhlasem a následně odsouhlasené šéftrenérem a 

sekretariátem ČATHS 

- Návrhy na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou budou realizovány na 

formulářích  ČATHS, předloženy v dostatečném časovém předstihu šéftrenéru a 

sekretariátu (minimálně 14 dní před realizací objednávky) a podepsané osobním 

trenérem. 

- V návrhu na úhradu nákladů z prostředků státní reprezentace NSA, nebo 

objednávkového formuláře musí být uveden dodavatel včetně IČO a jednotkové 

rozdělení předmětu fakturace (například počet kusů oblečení, počet kusů sportovní 

výživy, rozepsané náklady na VT – letenka, ubytování – počet nocí, cena za noc,…) 

 

 

 

mailto:vojtech.pavlik@caths.cz
mailto:iva_machova@yahoo.co.uk
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- Formuláře ke stažení:  

Vyúčtování nákladů na dopravu: Stáhnout 

Návrh na VT: Stáhnout 

Návrh na účast na závodech (mimo GP): Stáhnout 

Zpráva z VT: Stáhnout 

Objednávkový formulář – VYBAVENÍ, SPORTOVNÍ MATERIÁL: Stáhnout 

Objednávkový formulář – FYZIO, REGENERACE, REHABILITACE: Stáhnout 

Objednávkový formulář – VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY STRAVY: Stáhnout 

Objednávkový formulář – TRENÉŘI, ASISTENTI (DPP, OSVČ): Stáhnout 

Výkaz odtrénovaných hodin: Stáhnout 

Objednávkový formulář – OSTATNÍ: Stáhnout 
 

 

Způsob úhrady: 

- Náklady na závody, zahraniční a tuzemská soustředění, budou hrazeny z ústředí 

sekretariátu ČATHS  na základě předloženého Návrhu na reprezentační akci, 

odsouhlaseným šéftrenérem a vystavené faktury následovně:  

- Doprava, pobytové náklady (ubytování vč. stravování), pronájmy a regenerace 

(regenerace – rehabilitace, masáže, fyzioterapie musí být přímo navázaná na 

konkrétní sportovní akci – například příprava na Grand Prix, regenerace po 

závodech ME, atp.). 

- Pobytové náklady, strava a ostatní náklady (pronájmy, regenerace, pronájmy aut 

atd.) mohou být ve výjimečných případech hrazeny v hotovosti na základě 

https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Vy%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD-n%C3%A1klad%C5%AF-na-dopravu.docx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/navrh-na-vt-2022.docx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/navrh-na-z%C3%A1vody-mimo-GP-2022.docx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/zprava-z-vt-1.docx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/obj_formular_vybaveni.xlsx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/obj_formular_regenerace.xlsx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/obj_formular_doplnky.xlsx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/obj_formular_tren%C3%A9rsk%C3%A9-a-asisten%C4%8Dn%C3%AD-slu%C5%BEby-1.xlsx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/duben_2022-V%C3%BDkaz-odprac-hodin.xlsx
https://www.caths.cz/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/obj_formular_ostatn%C3%AD.xlsx
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předloženého a odsouhlaseného Návrhu na reprezentační akci, s následným 

dodáním originálního daňového dokladu o úhradě. Finální objednávka a platba je 

prováděna primárně prostřednictvím sekretariátu ČATHS. 

- Při osobní dopravě budou propláceny náklady na dopravu na základě vyplněného 

formuláře Vyúčtování nákladů na dopravu na sportovní akci.  

• Úhrada pobytových nákladů prostřednictvím internetových portálů - na základě 

předloženého a odsouhlaseného Návrhu na reprezentační akce. Realizace možná 

pouze z ústředí sekretariátu ČATHS (není možné zpětné proplácení)  

 

• Faktura nebo příjmový doklad musí být vystavený na ČATHS (ČATHS, z.s. ; 

Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 160 17, IČ: 26991543), musí obsahovat 

specifikaci/rozpis dodávané služby (doprava, ubytování, strava, regenerace, 

pronájmy apod. – jednotkový rozpis), jména účastníků reprezentační akce, rooming 

list, termín a místo konání nebo období využití služby a splatná minimálně 14 dnů 

od jejího přijetí. 

• Šéftrenér má právo si bez udání důvodu vyžádat zprávu z reprezentační akce se 

všemi podklady (vyúčtování, rooming list atd.) s termínem předložení do 14 dnů od 

obdržení výzvy.  

Náklady na zdravotní zabezpečení, regeneraci, rehabilitaci, vstupy, pronájmy, trenérské 

služby, fyzioterapeutické služby a jiné odborné sportovní služby, v souvislosti s 
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atletickou přípravou, budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového 

formuláře, odsouhlaseného šéftrenérem. 

• Objem plateb nepřesáhne 35% z celkové částky přidělené na přípravu.  

• Nestandardní či výjimečné plnění bude možné vždy jen po předchozím projednání s 

šéftrenérem  

 

• Faktura vystavená na ČATHS musí obsahovat specifikaci dodávané/využívané 

služby, počet návštěv (jednotka návštěvy => např cena za 1h), termíny nebo období 

využití služby, cenu za jednotku apod. a splatná minimálně 14 dnů od jejího přijetí. 

• Nelze si předplatit tzv. „celoroční permanentku“ – nelze transparentně doložit 

skutečné návštěvy fitness centra, nebo fyzioterapeuta. 

Náklady na sportovní materiál (sportovní vybavení, podpůrné prostředky, doplňky 

stravy,..) budou hrazeny na základě předloženého Objednávkového formuláře, 

odsouhlaseným šéftrenérem. 

• Objem plateb by neměl přesáhnout - 50% z celkové částky přidělené na přípravu.  

• Budou uhrazeny pouze výrobky neobsahující zakázané (dopingové) látky.  

• Budou uhrazeny pouze výživové doplňky, nikoli potraviny (tyčinky).  



 

          
                               Česká asociace tělesně handicapovaných sortovců, z.s. 
                               Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov  
                               tel. : +420 233 017 426, GSM +420 604 975 981 
                                  e-mail : caths@caths.cz, www.caths.cz 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
IČ 26991543, vedeno u Městského soudu v Praze, oddíl L, spisová značka L15533 

bankovní spojení : ČSOB,a.s. - č.ú.: 196290221/0300 

• Faktura vystavená na ČATHS musí obsahovat specifikaci zboží (tzn. název zboží), 

počet kusů, ceny za jednotku, název a velikost oblečení, či obuvi apod. a splatná 

minimálně 14 dnů od jejího přijetí. 

• Atletické a tréninkové náčiní, přístrojové vybavení. Z prostředků na přípravu lze 

uhradit atletický sportovní materiál (vrhačské náčiní, další materiál a vybavení 

související a atletickou přípravou) s cenovým omezením do maximální možné výše 

pro neinvestiční náklady do 60 000,- Kč bez DPH.  

 

Poznámky:  

• Všechny daňové doklady musí být předloženy v originále, a to elektronicky nebo 

papírově a musí obsahovat všechny povinné náležitosti.  

• Všechny daňové doklady musí být předloženy k vyúčtování nejpozději do 1 měsíce 

od data pořízení či uskutečnění reprezentační akce. 

• Čerpání finančních prostředků na sportovní přípravu může být šéftrenérovi 

předloženo i závodníkem v podobě zaslání Návrhu na reprezentační akci nebo 

Objednávkového formuláře pouze se souhlasem osobního trenéra. 

• Prostředky na přípravu pro rok 2022 je možné čerpat pouze v období od 1. 1. 2022 

do 31. 12. 2022. a nelze je převádět do následujícího roku.  
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• Podklady k čerpání finančních prostředků do konce roku 2022 je nutné předložit do 

31. 10. 2022. 

• Prostředky, minimálně do výše 75% přidělené základní částky (mimo „TOP“ výběru), 

je nutno čerpat do uzávěrky nominace na vrcholnou akci sezóny na kterou se daný 

závodník připravuje (nominovaný závodník, pak do data začátku reprezentační 

akce).  

• Závodníci, kteří jsou zařazeni do „C“ reprezentace, mohou se svými trenéry tyto 

prostředky čerpat jen na závody a VT. Ostatní čerpání možné na základě konzultace 

s šéftrenérem. 

 

• Podmínkou pro čerpání finančních prostředků na přípravu z rozpočtu reprezentace 

(závodník, trenér) je podepsaná „SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ 

REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V PARA ATLETICE“.  

 
• Na základě návrhu TR Para Atletiky má šéftrenér oprávnění odebrat již přidělené 

finanční prostředky. 
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