
Český volejbalový svaz, z.s. 

Bělohorská 19, 169 00 Praha 6 

Na základě rozhodnutí Správní rady ČVS  

 

 

Podporu rozvoje v oblasti mládeže KVS pro rok 2018 
 

Název podpory:  Podpora rozvoje v oblasti mládeže KVS pro rok 2018 

 

Účel podpory 

Podpora je zaměřen na rozvoj aktivit, které budou 

rozvíjet mládežnický volejbal dle specifických potřeb 

jednotlivého KVS  

 

 
Lhůta použití podpory: 

Podporu lze použít na náklady roku 2018 vzniklé od 1. 1. 2018 

do 31.12.2018, které souvisejí s plněním účelu podpora, a 

budou uhrazeny nejpozději do 15.1.2019.  

 

 Lhůta vyúčtování: Vyúčtování podpora musí být doručeno na ČVS do 25.1.2019 

Lhůta předložení projektů: Podporované projekty musejí být předloženy do 31.8.2018 

Vyhodnocení projektů: Do 30.9.2018 

Celkový objem podpory:  
1 500 000,- Kč - Řízení a rozvoj soutěží a členské základny  
 

 
 

Popis podpory  

Podpora na rozvoj oblasti mládeže na úrovni krajů pro rok 2018 je ze strany Českého 

volejbalového svazu, z.s. (dale jen ČVS)  směřována na řízení a rozvoj soutěží, rozšíření 

členské základny, rozvoj mládežnického volejbalu dle specifických potřeb jednotlivých krajů.  

 

Povinnosti příjemce podpory 

1. Příjemce je povinen při použití podpory postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Na rozhodnutí o poskytnutí podpory se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 

a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. 

3. Případnou opravu zřejmých nesprávností v rozhodnutí, kterými jsou zejména chyby v 

psaní a počtech, provede ČVS bez nutnosti žádosti příjemcem, vydáním opravného  

rozhodnutí. 

4. Pokud pověření zaměstnanci ČVS na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že 



na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět 

finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout. 

5. V případě, že příjemce správně, včas a úplně nevyúčtuje poskytnutý podporu, musí do 

31.1.2018  nevyúčtované prostředky vrátit zpět na účet ČVS. 

 

Podmínky příjemce podpory 

1. V případě nedodržení účelu podpory je příjemce povinen vrátit poskytnutou podporu v 

plné výši, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy mu muselo být objektivně zřejmé, že účel 

podpory nebude možné naplnit. V případě vrácení podpory v uvedené lhůtě, nebude 

nedodržení účelu podpory nijak sankcionováno. 

2. Příjemce je povinen dodržet celkový rozpočet minimálně ve výši schváleného projektu. 

3. Příjemce musí být realizátorem projektu. Služby a výkony spojené s realizací projektu 

mohou zajišťovat i jiné osoby, pokud s příjemcem uzavřely smlouvu. 

4. Příjemce je povinen  při  použití  podpory postupovat  v souladu  se  zákonem  č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

5. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z více zdrojů není dovolena. 

6. Příjemce je povinen zaslat ČVS Vyúčtování podpory na předepsaném formuláři do 

25.1.2019 

7. Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

8. Příjemce je povinen před svým případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se 

státním rozpočtem. 

 

Další podmínky:  

a) Příjemce je oprávněn použít podporu na: 

a) činnosti související s organizací a rozvojem daného sportu na území ČR, 

organizacínárodních soutěži, pořádání celostátních národních i mezinárodních 

sportovních akcí, pořádáni akcí na podporu rozvoje daného sportu, náborových a 

propagačních akci, 

b) cestovné, dopravu, ubytování, stravováni v ČR i v zahraničí, pokud souvisejí s 

plněním účelu podpory, 

c) vzdělávací a metodickou činnost, doškolováni pracovníků, budování šitě 

kvalifikovaných trenérů, 

d) propagaci související s aktivitami spolku, pokud souvisfejí s plněním účelu podpory,  

e) vybavení hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu podpory, jehož oceněni je 

nižší nebo rovno 40 tis. KČ, souhrnně s písm. m) však nejvýše do 25 % z celkové 



poskytnuté podpory, 

f)   odměny a mzdové náklady trenérů (včetně trenérský služeb), členů realizačního týmu 

a dalších podpůrných pracovníků, prokazatelně se podílejících na aktivitách 

naplňujících účel podpory, je možné čerpat s limitem do 45 tis. KČ na osobu a měsíc; 

výše úvazku nesmí převýšit 1,2 pracovního úvazku. Z dotace lze hradit i související 

povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu zahrnuty. Výše 

uvedený limit je platný pro výkon práce v pracovním poměru, v rámci dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) i v rámci služeb poskytovaných 

osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), 

g) ostatní výdaje vztahující se k aktivitám prokazatelně naplňujícím účel podpory, pokud 

nejsou uvedeny výše.  

 

Podporu nelze použít na (nezpůsobilé výdaje): 

a) pořízení hmotného nebo nehmotného majetku nad rámec uvedený výše. 

b) úroky, penále, srážky a dalších finančních postihy, bankovní poplatky, náklady na 

vybaveni nad rámec limitů stanovených v odst. 3, finanční leasing osobních 

automobilů a dalšího hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů nebo 

předpisů upravujících účetnictví; finančním leasingem se rozumí takový leasing, který 

z pronajímatele na nájemce převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s 

vlastnictvím aktiva, na konci nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce 

nebo nájemce má právo koupit aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude 

podstatně nižší než reálná hodnota k datu možného využitiopce, doba leasing je 

sjednána na podstatnou část ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další 

znaky finančního leasing 

c) cestovní- náhrady nad rámec stanovený zákonem c. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve 

zněni pozdějších předpisů; to se netýká cestovních nákladů spojených s účastí 

mezinárodních účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní federace. 

d) podnikatelskou činnost, 

e) pohoštění a dary. 

 

Princip tvoření podpory 

ČVS bude poskytovat podporu do projektů v oblasti mládeže na úrovni krajů na na základě 

vyhodnocení přínosu pro rozvoj mládežnického volejbalu: Financovat projekty a aktivity, 

které budou rozvíjet mládežnický volejbal dle specifických potřeb jednotlivého kraje. 

 

 

Parametry podpory v oblasti mládeže na úrovni krajů pro rok 2018 



Uvedené parametry jsou platné pro rok 2018 a na následující období budou aktualizovány.  

• Cílem je podpořit projekty předkládané KVS zaměřené na rozvoj mládežnického 

volejbalu dle specifických potřeb jednotlivého kraje 

• Příjemcem je pouze Krajský volejbalový svaz 

• Alokováno je 1,5 mil Kč, částka může být rozhodnutím SR navýšena 

• rozdělení tohoto „dotačního“ titulu z pohledu účelu do 2 částí 

 

1. První část projektů - celková částka 1 500 000,- Kč je rozdělena na jednotlivé kraje dle 

členské základny mládeže, tzn. velké kraje budou mít alokovánu vetší částku na kraje než 

malé.  Toto rozdělení respektuje stávající stav členské základny a předpoklad, že tam kde je 

vetší členská základna je předpoklad větších nákladů na projekty a naopak.   

Dle údajů o členské základně k 30.6.2018 vychází rozdělení takto: 

 
 

Hodnocení projektů - Projekty budeme tak hodnotit v 3 kategoriích A nejlepší, B průměrné, C 

nekvalitní či jinak nesplňující: 

Dělení finančních prostředků: kategorie A až do 100% požadované podpory projektu nejvýše 

však 200 tis/projekt, B až do 50% požadované podpory projektu nejvýše však 100 tis/projekt, 

C 0% požadované částky projektu.  Nejdříve finančně pokrýváme všechny projekty kategorie 

A v daném kraji, následně kategorie B v daném kraji. Počet projektů max. 5 na jeden kraj 

 

 

V případě že máme: 



a) V daném kraji více projektů z jedné kategorie, ať už A či B, sčítáme celkové náklady 

všech projektů dané kategorie.  Na tyto projekty proporcionálně rozdělíme celou 

finanční podporu.  Finančně náročnější projekty budou mít větší částky ale 

procentuálně půjde vždy o stejnou výši vůči nákladům daného projektu.  Modelový 

příklad:  Kraj má alokováno 200 tis, vyhodnoceny jsou 3 projekty.  Projekt1 celkové 

náklady 200 tis, projekt2 celkové náklady 300 tis, projekt3 celkové náklady 500 

tis.  Celkové náklady projektů jsou tedy 1 mil, k dispozici je 200 tis což je 20% 

z celkových nákladů.  Příspěvek tedy bude 20% nákladů projektu, projekt1 – 40 tis, 

projekt2 – 60 tis, projekt3 – 100 tis. 

b) V daném kraji projekt A i B.  Nejdříve finančně podpoříme projekt A, pokud zbyde tak 

následně projekt B  

c) V některém z krajů nebude vyhodnocen žádný z projektů jako kategorie A či B.  Pak 

částka alokovaná na takovýto kraj bude využita jako navýšení do druhé části projektu. 

Podpořené projekty (kategorie A či B) vyčerpají částku alokovanou na daný kraj ale ne 

požadovanou částku podpory.  Následně pak mohou být projekty ještě dofinancované ve 

druhé části projektu.  

 

2. Druhá část projektů nastane navýšením původní částky 1 500 000,- Kč na základě 

rozhodnutí Správní rady.  Takovéto navýšení půjde na dofinancování již vyhodnocených 

projektů dle kvality bez rozdílu krajské příslušnosti.  Nejdříve dofinancováváme projekty 

kategorie A až do 100% požadované podpory projektu, následně B až do 50% požadované 

podpory projektu.  Horní hranice finanční částky je omezena na 500 tis/kraj v součtu 

s alokací v první části projektu.  Jedná se kombinaci finanční alokace z částky 1,5 mil v první 

části projektu a případného navýšení rozhodnutím SR ve druhé části projektu. 

V případě že máme: 

a) více projektů z kategorie A či B.  V tom případě sčítáme celkové náklady (mínus již 

poskytnutá podpora v první části projektu) všech projektů dané kategorie, proti 

tomu dáme celkovou finanční podporu a proporcionálně rozdělíme.  Finančně 

náročnější projekty budou mít větší částky ale procentuálně půjde vždy o stejnou 

výši vůči nákladům daného projektu.  Modelový příklad:  ve druhé části projektu 

máme k dispozici 400 tis, podporujeme 3 již vyhodnocené a podpořené 

projekty.  Projekt1 celkové náklady 200 tis, v první části projektu podpořen 40 tis, 

zbývá 160 tis.  Projekt2 celkové náklady 300 tis, v první části podpořen 60 tis, zbývá 

240 tis.  Projekt3 celkové náklady 500 tis, v první části podpořen 100 tis, zbývá 400 

tis.  Celkové „zbývající“ náklady projektů jsou tedy 1 mil – 200 tis = 800 

tis.  K dispozici je 400 tis což pokryje 50% z celkových „zbývajících“ 



nákladů.  Příspěvek tedy bude 50% nákladů projektu, projekt1 – 80 tis, projekt2 – 

120 tis, projekt3 – 200 tis 

b) kraje které nebudou mít projekty kategorie A, B převedeme částky alokované pro 

takovýto kraj do druhé části projektu a budou využity dle stejných pravidel jako u 

navýšení na základě rozhodnutí SR 

 

Žádost bude obsahovat: Popis projektu, jeho cíle a přínos, jaké jsou aktivity projektu, celkový 

rozpočet, doba trvání rozpočtu, informace o žadateli. Vyhodnocení těchto žádostí proběhne 

Správní radou ČVS.  Pokud nebude částka na projekty vyčerpána, může SR ČVS 

rozhodnout o zakoupení a následnou distribuci materiálu (např. míče, sítě) na kluby. 

 

 

 

                .………………………………………………………. 

        Mgr. Marek Pakosta, předseda ČVS 

 

 

      ……………………………………………………….. 

           Ing. Milan Labašta, generální sekretář ČVS 


