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Pravidla dělení finančních prostředků pro členy reprezentačního 
družstva a reprezentačního výběru dospělých v alpských disciplínách 
 

Finanční prostředky jsou přidělovány závodníkům, členům RDA nebo RDV po splnění 
níže uvedených kritérií. Výše finančních prostředků je dána rozpočtem OSÚ AD SLČR a jejich 
rozdělení je v kompetenci Rady OSÚ AD SLČR. Rada OSÚ AD SLČR může rozhodnout 
i o přidělení finančních prostředků pro členy RDB. 
 

Financování je rozděleno na sezónu takto:  
a/ přípravné období dle první listiny bodů FIS – dle bodu 1 
b/ závodní období dle jednotlivých listin bodů FIS ( leden-duben; listiny bodů č. 11, 12, 

14, 15, 17 ) – dle bodu 1 
c/ odměny za umístění v MS a ZOH – po skončení závodního období – dle bodu 2 
d/ odměny za umístění v SP, MS, ZOH, EP a MSJ – po skončení závodního období – dle 

bodu 3 
e/ odměny závodníkům na realizační týmy – dle bodu 4 
f/ finanční prostředky na společná soustředění – dle ad hoc rozhodnutí Rady OSÚ AD 

SLČR, čerpání dle bodu 5 
g/ finanční prostředky na zajištění přípravy na MS – dle ad hoc rozhodnutí Rady OSÚ 

AD SLČR 
 

O výši přidělení částek k jednotlivým výše uvedeným bodům rozhoduje Rada OSÚ 
AD SLČR. 
  

Zásady pro dělení finančních prostředků:  
 

1. Finanční prostředky přidělené pro dělení podle jednotlivých FIS listin bodů se dělí 
mezi družstvo žen a družstvo mužů následujícím způsobem:  

- 33 % je rozděleno rovným dílem mezi všechny členy RDA a RDV mužů a žen,  
- 67% je poté rozděleno mezi RDA žen a RDA mužů ( bez RDV ) v poměru podle počtu 

členů plnících kritéria pro zařazení do RD,  
s tím, že:  
- 18% je rozděleno uvnitř RDA žen a RDA mužů v závislosti na počtu disciplín, ve kterých 

byla splněna kritéria jednotlivými závodníky pro členy RD,  
- 49 % je rozděleno uvnitř RDA žen a RDA mužů dle umístění ( hodnota x ve vzorci ) ve 

FIS listině takto : 
 

RD ženy 
z hodnoty 200 pro SL tzn. y = 1-(x/200)  
z hodnoty 240 pro GS tzn. y = 1-(x/240)  
z hodnoty 140 pro SG tzn. y = 1-(x/140)  
z hodnoty 120 pro DH tzn. y = 1-(x/120)  
z hodnoty 100 pro SC tzn. y = 1-(x/100)  
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RD muži 
z hodnoty 250 pro SL tzn. y = 1-(x/250)  
z hodnoty 270 pro GS tzn. y = 1-(x/270)  
z hodnoty 220 pro SG tzn. y = 1-(x/220)  
z hodnoty 180 pro DH tzn. y = 1-(x/180)  
z hodnoty 120 pro SC tzn. y = 1-(x/120)  
 
Vydělením finanční částky počtem bodů ( hodnota y ve vzorci ) všech členů RDA se zjistí 

hodnota bodu a na základě toho je jednotlivým členům RDA přidělena alikvótní částka.  
Závodník má nárok na přidělení finančních prostředků za danou disciplínu jen v 

případě, že dané body má získané ze závodů v minulé nebo průběžné sezóně, nebo má platný 
status ,,Injury”. V případě, že závodník má body získané jiným způsobem, např. přepočtem 
bodů dosažených v předminulých sezonách, pak nárok na tyto finanční prostředky ztrácí.  

Podmínkou čerpání finančních prostředků dle tohoto bodu je pokračování v závodní 
činnosti závodníka a uzavřená reprezentační smlouva na danou sezónu. Finanční prostředky na 
přípravné období lze čerpat pouze do konce následujícího závodního období ( tj. do 30. dubna 
daného roku ), finanční prostředky na závodní období lze čerpat do konce daného kalendářního 
roku. Finanční prostředky nevyčerpané v uvedených termínech budou převedeny z osobních 
účtů závodníků na zajištění společných soustředění RDA. 

 
2. Odměny za umístění na MS, ZOH  

 
Jednorázové odměny za medaile z MS stanovuje VV SLČR. Rada OSÚ AD SLČR může 

rozhodnout o přidělení dalších odměn. 
 

3. Odměny za body v SP, MS, ZOH, EP a MSJ 
 

Rada OSÚ AD SLČR stanovuje odměnu za umístění v EP v hodnotě 150 Kč za 1 bod a za 
umístění v SP v hodnotě 600 Kč za 1 bod.  

Umístění na MS a OH do 16. místa se počítají jako umístění v SP. Umístění na MSJ do 
16. místa se počítají jako umístění v EP. 

Celková částka vyplacená dle tohoto bodu nepřekročí hodnotu 400.000,- Kč. Pokud se 
dojde výpočtem dle prvního odstavce k souhrnné částce vyšší než 400.000,- Kč, bude hodnota 
bodu dle prvního odstavce poměrně zkrácena. 

Odměny za body za umístění na MSJ budou vypláceny z rozpočtu RDJ. 
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4. Odměny závodníkům na realizační týmy 
 

Finanční prostředky přidělené na tento bod Radou OSÚ AD SLČR se dělí následujícím 
způsobem:  

- 50 % celkové částky se dělí mezi družstvo mužů a 35 % celkové částky mezi družstvo 
žen vždy tak, že se určená částka vydělí počtem získaných bodů v závodech SP a EP 
v poměru 3:1. Umístění na MS a OH do 16. místa se počítají jako umístění v SP. 
Umístění na MSJ do 16. místa se počítají jako umístění v EP.  

- 15% celkové částky se pak dělí rovným dílem mezi všechny trenéry závodnic RDA a RDV 
žen.  

 
5. Finanční prostředky na společná soustředění 

 
Pokud některý ze členů RDA / RDV nevyčerpá přidělenou částku dle tohoto bodu na 

společných soustředěních, nedojde zpravidla k jejímu převodu na osobní účet závodníka. 

K převodu nevyčerpané částky na osobní účet závodníka dojde jen ve výjimečných případech, 

a to na základě doporučení příslušné TR a následného rozhodnutí Rady OSÚ AD. 

Nevyčerpané a nepřevedené částky dle tohoto bodu budou převedeny do rozpočtové 

kapitoly Společné náklady RD. 

 
 

Platnost pravidel: od 1. ledna 2019 na dobu neurčitou 
 

Změny vstupují v platnost vždy pro následující období, pokud jsou schváleny v Radě 
OSÚ AD nejpozději do prvého závodu SP.  
 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 12. září 2018. 

 


