Metodický pokyn k čerpání neinvestičních dotací z programu V - „Organizace sportu“
VV ČAST vydává tento metodický pokyn v souladu s usnesením Konference ČAST z 15.4.2012.
1) Účelové zaměření:
Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti krajských a regionálních
svazů stolního tenisu. Podpora je realizována v rámci všeobecné sportovní činnosti na projekty
týkající se sportovní činnosti (především v mládežnických kategoriích) a pořádání akcí v České
republice.
V Programu V – Organizace sportu lze dotaci použít pouze na:
sportovní činnost, která je hlavním předmětem činnosti u občanských sdružení, dle svých
registrovaných stanov,
realizaci sportovní, organizační zajištění a obsahové činnosti, včetně zabezpečení
zdravotních, metodických, technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců
jednotlivých NNO s celorepublikovou působností.
Obsahové činnosti
a) doplnění podpory sportovní reprezentace, včetně pořádání a účasti domácích mistrovských a
mezinárodních sportovních akcí, dle reglementu soutěže, včetně kvalifikací a přípravných soustředění,
b) doplnění podpory sportovně talentované mládeže, dle zásad Programu II,
c) doplnění podpory všeobecné sportovní činnosti, dle zásad Programu III,
d) doplnění podpory údržby a provozu sport. zařízení, dle zásad Programu IV.

Organizační zajištění
a) náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, regeneraci, lékařskou službu,
vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní
přípravy,
b) náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní úrazové pojištění, včetně
pojištění sportovního materiálu a odměn delegovaných rozhodčích, technického doprovodu, organizátorů
a sportovců, dle reglementu soutěže,
c) mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na organizaci sportovního občanského sdružení zajišťující
činnosti vymezenou svými stanovami,
d) zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní světovou nebo
Evropskou sportovní federaci (MSF),
e) nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF,
f) členský poplatek zastřešujícímu občanskému sdružení.

Dotace nesmí být použita na:
úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč),
úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů,
duplicitní úhradu stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. Státního rozpočtu,
úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku,
reklamní a propagační činnost,
úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů,
na úhradu výdajů údržby a provozu sportovních zařízení, která jsou v nájmu nestátních
neziskových organizací na dobu kratší než 10 let,
na krytí povinné spoluúčasti při čerpání dotací poskytnutých z jiných státních institucí,
na nákladů na reprezentaci (občerstvení a dary).

Přiznané dotace:
Výši přiznaných dotací KSST upravuje následující tabulka:

Dotace KSST z položky „Projekty Rady krajů 2012“

Pražský SST
KSST Liberecký
Středočeský SST
KSST Jihomoravský
Moravskoslezský SST
KSST Olomoucký
KSST Zlínský
KSST Pardubický
KSST Kralovéhradecký
KSST Vysočina
KSST Jihočeský
KSST Plzeňský
KSST Karlovarský
KSST Ústecký

Dotace dle členské
Paušál na
základny mládeže
administrativu (dle (stav dle STIS k
členské základny) 10.4.2012)
Celkem
30 000 Kč
47 250 Kč
77 250 Kč
25 000 Kč
27 750 Kč
52 750 Kč
40 000 Kč
88 050 Kč
128 050 Kč
40 000 Kč
112 950 Kč
152 950 Kč
30 000 Kč
79 050 Kč
109 050 Kč
30 000 Kč
44 400 Kč
74 400 Kč
30 000 Kč
62 400 Kč
92 400 Kč
30 000 Kč
55 650 Kč
85 650 Kč
30 000 Kč
74 250 Kč
104 250 Kč
30 000 Kč
60 000 Kč
90 000 Kč
30 000 Kč
42 900 Kč
72 900 Kč
30 000 Kč
44 250 Kč
74 250 Kč
20 000 Kč
23 250 Kč
43 250 Kč
30 000 Kč
34 350 Kč
64 350 Kč
425 000 Kč
796 500 Kč
1 221 500 Kč

Projekty – Rada krajů 2012

2 400 000 Kč

K dalšímu rozdělení dle aktivity KSST

1 178 500 Kč

2) Postup pro krajské svazy stolního tenisu (KSST) při získávání dotací a jejich vyúčtování:
KSST s vlastní právní subjektivitou: (mají vlastní IČ, vlastní bankovní účet v Kč a řádně registrované
stanovy u MV ČR):
a) Podepisují svým jménem s ČAST Smlouvu o poskytování a vyúčtování dotace ze státního
rozpočtu ČR k zabezpečení projektu „Státní podpora sportu 2012“ Program V – Organizace sportu,
ve smlouvě je uvedena částka, která se skládá ze dvou složek: Paušál na administrativu a Dotace
dle členské základny mládeže (stav dle STIS k 10.4.2012).
b) Po uzavření smlouvy zasílá ČAST dotaci jedním bankovním převodem na účet KSST.
c) KSST do 15.11.2012 vyúčtuje celou částku dotace následujícím způsobem:

Paušál na administrativu: na krytí administrativních nákladů (nájmy kanceláří a zasedacích
místností, vedení účetnictví, odměny a náhrady vedení KSST a odborných komisí, atp.),
vyúčtování bude provedeno formou tiskového výstupu z účetního programu KSST, ze
kterého bude zřejmý účel využití prostředků a podvojnost účetních zápisů.
Dotace dle členské základny mládeže: dotace určená pro KSST a jim podřízené regionální
svazy a jejich projekty, sloužící na projekty mládežnického stolního tenisu v rámci KSST a
jemu podřízených regionů mimo jiné:
◦ na nábory a na další činnost mládeže, jako jsou bodovací turnaje mládeže, podpora
trenérů mládeže, krajských center mládeže atd.,
◦ zvýšení členské základny mládeže,
◦ na vzdělávání trenérů a rozhodčích,
◦ zlepšení povědomí o stolním tenisu v krajích a regionech.
Vyúčtování bude provedeno formou tiskového výstupu z účetního programu KSST, ze kterého bude
zřejmý účel využití prostředků a podvojnost účetních zápisů a dále doložením prostých fotokopií
účetních dokladů (faktury, paragony, pokladní bloky...).
K vyúčtování KSST přiloží vyplněný souhrnný formulář o čerpání dotace, který je přílohou
Smlouvy o poskytování a vyúčtování dotace.
KSST bez vlastní právní subjektivity: (nemají vlastní IČ ani vlastní bankovní účet v Kč):
a) Předseda KSST podepisuje s ČAST Smlouvu o poskytování a vyúčtování dotace ze státního
rozpočtu ČR k zabezpečení projektu „Státní podpora sportu 2012“ Program V – Organizace sportu,
ve smlouvě je uvedena částka, která se skládá ze dvou složek: Paušál na administrativu a Dotace dle
členské základny mládeže (stav dle STIS k 10.4.2012).
b) KSST je u ČAST otevřen dvousložkový kredit (jedna složka ve výši paušálu na administrativu,
druhá složka ve výši dle , nejsou tedy poskytnuty žádné prostředky na bankovní účet žádné servisní
organizace.
c) Z kreditu jsou postupně odčerpávány finanční prostředky na základě originálů předložených
účetních dokladů (faktury, paragony, pokladní bloky...). Doklady předkládá KSST, ČAST je oprávněna
jejich příjem zastavit v okamžiku, kdy hrozí překročení přiznané částky.
Paušál na administrativu: na krytí administrativních nákladů (nájmy kanceláří a zasedacích
místností, vedení penežní agendy, odměny a náhrady vedení KSST a odborných komisí, atp.).
Dotace dle členské základny mládeže: dotace určená pro KSST a jim podřízené regionální svazy a
jejich projekty, sloužící na projekty mládežnického stolního tenisu v rámci KSST a jemu podřízených
regionů mimo jiné:
na nábory a na další činnost mládeže, jako jsou bodovací turnaje mládeže, podpora
trenérů mládeže, krajských center mládeže atd.,
zvýšení členské základny mládeže,
na vzdělávání trenérů a rozhodčích,
zlepšení povědomí o stolním tenisu v krajích a regionech.
Originály dokladů se předkládají účtárně ČAST buď osobně, nebo doporučenou poštou (kurýrem).

Proplácení dokladů proběhne buď v hotovosti (při osobním předložení dokladů) nebo bankovním
převodem dle pokynu KSST. O stavu kreditu povede ČAST i KSST tabulku, která aktualizována 1x
měsíčně.
KSST takto mohou předkládat ČAST doklady až do 15.12.2012.

Dle této metodiky bude rozděleno 1,221 mil Kč.
Na návrh „Rady krajů“ může být KSST rozděleno dalších 1,179 mil Kč na projekty pro rozvoj stolního
tenisu v krajích a regionech.
V tomto případě ČAST ponechává na volném rozhodnutí „Rady krajů“, které projekty (svazů, oddílů)
doporučí ČAST k podpoře. ČAST nebude tuto částku nijak předem rozdělovat.
O způsobu financování takových projektů bude rozhodnuto individuálně na základě popisu
projektu.

V Praze dne 29.5.2012
VV ČAST

