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Metodický pokyn České asociace stolního tenisu (ČAST) pro sportovní kluby a 

tělovýchovné jednoty k čerpání dotací z Programu V - Organizace sportu pro rok 

2014 
 

Žadatelé:  
Žádosti o dotaci podávají sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. 

 

Účel: Žádosti jsou směřovány pro tyto subjekty pouze na podporu činnosti s mládeží. 

 

Podání žádosti: 
Žádost se podává elektronickou poštou nadřízenému krajskému svazu stolního tenisu (KSST) a 

současně předsedovi Komise mládeže (KM) ČAST. V případě kladného stanoviska od obou orgánů je 

postoupena s doporučením VV ČAST. 

 

Schválení žádosti, čerpání prostředků: 
Na základě doporučení KSST a KM ČAST je VV ČAST oprávněn žádost schválit. Žádosti podané 

jiným způsobem nebudou projednávány. Schválená žádost je zařazena do seznamu, který bude 

průběžně doplňován a zveřejňován až do naplnění rozpočtované částky pro dotace z programu V. – 

Organizace sportu pro rok 2014. Schválením žádosti je TJ/SK otevřen u ČAST kredit, ze kterého 

TJ/SK čerpá finanční prostředky až do výše schválené částky, a to na základě předložených dokladů a 

tabulkových vyúčtování, které se vztahují k projektu. Čerpání probíhá výhradně bankovním převodem. 

Využití dotace je stanoveno pro období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.  

 

Kritéria: 

VV bude rozhodovat při udělování dotací zejména na doporučení KM ČAST, KSST a na obsahu jejich 

vyjádření. Jaké tyto subjekty mají současné trenérské zabezpečení, jaký mají počet registrované 

mládeže. Dále na jejich účasti na BTM ČAST, krajských bodovacích soutěžích či jiných viditelných 

aktivitách s mládeží nebo pro mládež. Bude též přihlíženo k tomu, zda daný subjekt již má jinou 

podporu od ČAST, například je-li zařazen jako SCM, RCM či sportovní středisko. 

 

Objem finančních prostředků: 

Celkový objem bude závislý od rozhodnutí MŠMT a ČOV, a to zejména kolik finančních prostředků 

dostane ČAST přiděleno v dotačním programu V. – Organizace sportu od MŠMT nebo kolik dostane 

z projektu ČOV na podporu činnosti s mládeží  od loterijních společností. A dále jaké finanční 

prostředky schválí Konference ČAST na své VH dne 7. 6. 2014. 

 

Termíny: 
1. Podání žádostí na KSST a KM ČAST - průběžně od 15. 4. 2014, nejpozději do 15. 10. 2014, 

2. Schvalování žádostí VV ČAST - průběžně od 1. 5. 2014, nejpozději do 15. 11. 2014 

3. Vyúčtování a čerpání částek - průběžně od 1. 5. 2014, nejpozději do 12. 12. 2014 

 

Uznatelné projekty (činnosti TJ/SK): 
1. Činnost trenéra/ů stolního tenisu mládeže v klubu (finanční spoluúčast žadatele min. 20% z 

přidělené částky dotace). 
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2. Nájemné sportovních prostor výhradně pro stolní tenis (finanční spoluúčast žadatele min. 30% 

z přidělené částky dotace). 

3. Uspořádání jednorázových/opakovaných společných tréninkových kempů mládeže (finanční 

spoluúčast min. 30% z přidělené dotace). 

4. Nákup sportovního materiálu v rozsahu pouze potahy, míčky (finanční spoluúčast min. 50% z 

přidělené dotace). 

 

Finanční spoluúčast: 
Finanční spoluúčast je uznatelná z jakéhokoliv jiného zdroje (vlastní činnost TJ/SK, klubové 

příspěvky, dotace a granty od obce, města, plnění sponzorů, dary ve formě peněz, atp.). 

 

Formální náležitosti žádosti: 
 1. Identifikace žadatele (TJ/SK, sídlo, statutární zástupce, IČ, bankovní spojení). 

 2. Projekt (činnost TJ/SK), která má být podporována z dotace. 

 3. Rozpočet projektu a vyčíslení požadované částky dotace. 

 4. Povinné doklady k doložení žádosti: 

 a) doklad o přidělení IČ, 

 b) potvrzení o vedení účtu od bankovního domu, 

 c) stanovy v aktuálním znění (možno doložit na CD-ROM), 

 d) vedení účetnictví tzv. „podvojným“ způsobem, 

 e) výpis členské základny oddílu stolního tenisu v rámci TJ/SK (rozdělit na dospělé, mládež a 

juniory do 21 let), 

 f) seznam trenérů mládeže, kteří působí v klubu (trvale, částečně), uvést licenci a formu 

spolupráce (pracovní poměr, OSVČ, jiná - popsat jaká). 

 5. Doložení výsledků práce s mládeží (splnit alespoň jednu z podmínek): 

 a) účast klubu na regionálních a krajských soutěžích mládeže (jednorázových i 

dlouhodobých), 

 b) účast klubu na BTM ČAST. 

 

 

Kontakty: 
adresář VV KSST - dle přílohy 

Martin Linert - předseda KM ČAST (linert@seznam.cz) 

Jan Brothánek - vyúčtování a čerpání (jan.brothanek@ping-pong.cz) 

 

Tento metodický pokyn byl schválen VV ČAST dne 15. 4. 2014. 

 

V Praze dne 15. 4. 2014 

 

VV ČAST 
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