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Pravidla poskytování příspěvků z rozpočtu ČSVPS.  

 
1. Český svaz vnitřně postižených sportovců (dále jen ČSVPS) v souladu s čl. 4 a čl. 5 svých 

stanov podporuje příspěvky zdravotně sportovní aktivity oddílů sdružených v ČSVPS. 

 

2. Příspěvky se poskytují: 

 

 na pravidelné aktivity (činnosti) členů oddílu sdruženého v ČSVPS, 

v kalendářním roce. Za tyto aktivity (činnosti) se považují zejména pravidelně se 

opakující rekondiční cvičení a další sportovní aktivity, plavání a všechny druhy 

turistiky pořádané pravidelně v průběhu kalendářního roku. Dále to jsou i režijní 

činnosti, které zajišťují fungování oddílu. Výši příspěvku pro daný rok určuje 

Výkonný výbor ČSVPS dle návrhu rozpočtu k 30.11. předchozího roku; 

 

 na jednorázové sportovní akce se sportovním programem a zdravotnickým 

zajištěním, jako jsou sportovní soustředění, turistické a cykloturistické akce, 

sportovní hry a jiné jednorázové akce pro členy TJ/SK/oddílu sdruženého v 

ČSVPS;  

 

 na Mistrovství ČR v odbíjené oddílů sdružených v ČSVPS. Předseda Sportovně 

technické komise oznámí Výkonnému výboru do konce předcházejícího roku 

pořadatele jednotlivých turnajů mistrovství, termín a místo konání. Na základě této 

oficiální informace obdrží oddíly po zaslání avíza turnajovou příspěvek nejpozději 

30 dnů před konáním akce. Výši příspěvku určuje Výkonný výbor do konce 

předcházejícího roku. Na turnaj konaný mimo sídlo oddílu obdrží oddíl zvýšený 

příspěvek; 

 

 výkonný výbor ČSVPS může na základě výše přidělených finančních prostředků 

ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT příspěvky jednotlivým oddílům 

následně upravit; 

 

Obecná ustanovení: 

Žádosti o příspěvky na pravidelné i jednorázové akce (projekty) a Mistrovství ČR ve 

volejbalu podává oddíl na předepsaném formuláři ČSVPS do 30.11. předchozího roku. 

Oddíly budou informovány o přidělení resp. zamítnutí žádaných příspěvků nejpozději do 

31.3. příslušného roku. Příspěvek bude po avízu zaslán na účet oddílu zpravidla nejpozději 30 

dnů před začátkem akce.  

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. O jejich poskytnutí a dalších okolnostech 

a pravidlech poskytování rozhoduje vždy Výkonný výbor ČSVPS. Poskytnutý příspěvek je 

výhradně účelový a nelze jej užít jinak. Pokud se akce nekoná nebo se zúčastní menší počet 

osob nebo se zásadně změní některé okolnosti oproti plánovanému programu, je třeba 

příslušnou část příspěvku vrátit nejpozději do konce příslušného kalendářního roku plánované 

akce zpět na účet ČSVPS (154912408/0600).  

V mimořádných případech lze požádat VV ČSVPS o souhlas s přesunem nevyčerpaných 

finančních prostředků na jinou plánovanou akci, na kterou byl příspěvek poskytnut, 

avšak pro její konání bylo nutno zvýšit původně plánovaný rozpočet z důvodu účasti 

vyššího počtu účastníků (členů oddílu) nebo z jiného opodstatněného důvodu (zvýšení 
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uznatelných nákladů akce oproti plánovaným). Žádost, se zdůvodněním, se zasílá 

ekonomovi VV ČSVPS. O žádosti rozhoduje VV ČSVPS.   

 

Předpokladem přidělení příspěvku pro budoucí období je řádné vyúčtování všech 

konaných pravidelných a jednorázových akcí minulého období, na které byl příspěvek  

přidělen nejpozději do 30 dnů po jejich konání.  

Finální verze vyúčtování v písemné podobě se zasílá ekonomovi ČSVPS (viz. adresář 

ČSVPS). K vyúčtování musí být přiloženy kopie účetních dokladů prokazující 

oprávněnost čerpání přidělených finančních prostředků, minimálně ve výši čerpání 

příspěvku ČSVPS. U jednorázových akcí i seznam účastníků s datem jejich narození.  

Důvodem je fakt, že se jedná o finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu 

ČR, jejichž použití kontroluje Finanční úřad. Vyúčtování se týká jak pravidelných, tak 

jednorázových akcí i Mistrovství ČR ve volejbalu.  

Originály dokladů a seznamy účastníků zůstávají uloženy v účetní evidenci oddílu a 

budou na požádání předloženy ke kontrole Kontrolní komisi ČSVPS, případně 

kontrolním orgánům činným ze zákona. 

 

Tato Pravidla nahrazují Pravidla poskytování příspěvku z rozpočtu ČSVPS 20100218 

v plném rozsahu. 

 

Schváleno VV ČSVPS dne 15.5.2014. 

 

 

     

     

     

                                                                                                                                                                       

     

     

    

    

 

  

      

 

 

    


