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Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z fondu ČASS určených pro sportovní kluby 

sdružených pod ČASS pro rok 2017 

 

Žádost o dotaci si mohou podat: 

• Sportovní kluby začleněné pod ČASS k 31.12.2016 

• Sportovní klub musí mít splněny veškeré náležitosti stanovené Občanským zákoníkem 

ohledně zapsání do spolkového rejstříku ke dni podání žádosti. 

• Sportovní kluby, které splnili Administrativu za rok 2016 a odeslali veškeré náležitosti na 

určeného sekretáře svazu 

Určení dotace: 

Dotace je určena pro podporu mládeže soustředěných pod jednotlivými kluby. Prostředky jsou 

určeny zejména na rozvoj zájmu mládeže o sport, finanční pokrytí nákladu spojených s mládeží jako 

např. materiální vybavení, startovné mládeže, cestovní náklady na soutěže, náklady na trenérskou 

činnost. Dále jsou prostředky určeny na projekty práce s mládeží např. organizovaná soustředění, 

samostatné akce pro mládež v rámci organizace závodů. 

Základní dotaci tvoří příspěvek klubu dle aktivní členské základny do 19 let za rok 2016, jehož 

maximální výše může být 2 500 Kč na člena a rok pro každý jednotlivý klub. 

Získané dotační příspěvky nesmí být použity na: 

• podporu podnikání příjemce či osob s ním jakkoliv spojených 

• úhrady vkladů do obchodních společností, pořizování cenných papírů či jiné finanční investice 

s výjimkou sjednání termínovaných vkladů na dobu nezbytně nutnou k uložení finančních 

prostředků do doby jejich výdeje v souvislosti s krytím nákladů projektů zaměřených na 

sportovní a tělovýchovnou činnost 

• úhradu odměn a náhrad členů statutárních a kontrolních orgánů příjemce přijatých v 

souvislosti s výkonem funkce v těchto orgánech 

Forma a způsob podání žádosti 

Žadatel podává žádost písemně s možností odesláním mailem jako příloha ve formátu PDF. V případě 

žádosti o příspěvek na juniora je součástí vyplněná tabulka s jmenným seznamem juniorů. V případě 

žádosti o dotaci na projekt pak podrobný popis projektu viz. podmínky níže. 

Žádost musí obsahovat vždy: 

• Identifikace žadatele (název, adresa, IČO, jméno statutární osoby), číslo bankovního účtu 

• V případě žádosti o základní příspěvek na juniora – vyplněná tabulka viz.příloha 

• Popis projektu a jeho základní anotace. 

• Předběžný rozpočet požadovaných prostředků, rozpis příjmových a výdajových položek. 

Procentuální podíl dotace ČASS na celkovém rozpočtu projektu. 

Vyúčtování dotace: 

• Každý klub, který obdržel dotaci od ČASS na rok 2017 předloží do 30.3.2018, výkaz čerpání 

dotace. Formulář na vyplnění obdrží příslušné kluby v lednu 2018. 

• Klub předloží z účetnictví výsledovku týkající se příspěvku včetně transakcí účetní sestavy. 
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• V případě nesprávného čerpání dotace nebo nepředložení vyúčtování v termínu bude 

požadováno vrácení dotace v plné výši. 

Časový harmonogram: 

Kluby mohou předkládat své požadavky průběžně do 31.10.2017. Zaslané požadavky budou průběžně 

posuzovány a schvalovány. Po schválení požadavku bude klubu zaslána smlouva k podpisu a po jejím 

podepsání a doručení na adresu ČASS budou prostředky převedeny na účet klubu. 

 

Žádosti je možné zasílat na adresu ČASS nebo mailem na: jiri.nesnera@ volny.cz 

Administrativní kontakt pro pomoc se zpracováním žádosti: 

Aleš Pícl, ales.picl@gmail.com, 602 111 670 

 

V Martiněvsi dne 31. 5. 2017 

 

 

       

Jiří Nešněra v.r. 

předseda ČASS 
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