
Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. (dále také jen Sdružení nebo 

Poskytovatel) vyhlašuje ve spolupráci s Českou unií sportu, z.s. (dále také jen 

ČUS) 

tento samostatný účelově určený projekt, podporující rozvoj sportovně 

technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže 
 

 

Obecná ustanovení 
 

Název:  MLADÝ SPORTOVEC; sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití 

(dále také jen Projekt) 

Určení: Projekt je určený pouze pro rozvoj sportovně technických a branných schopností                             
a dovedností dětí a mládeže do 18 let (účastnit se mohou všichni, kteří nedosáhli v době konání akce 
věku 19 let).   
 

Cíl a obsahové zaměření 
 

Cílem Projektu je přispět k tomu, aby více mladých lidí získávalo znalosti a dovednosti, spolu                

s fyzickou kondicí potřebné ke zvládání různých, stále frekventovanějších krizových životních situací, 

a tím se postupně kvalitativně zlepšovala branná připravenost občanů.  Jedná se o rozvoj sportovní, 

pohybové, sportovně technické a branné činnosti dětí a mládeže.   

 

Projekt je orientován výhradně na přímou podporu činnosti základních sportovních článků – 

sportovních klubů, tělovýchovných jednot, které se věnují svým hlavním zaměřením specializovaným 

činnostem, které jsou potřebné a využitelné při zvládání krizových situací či obsahují branně vojenské 

prvky.  

 
Žadatelem může být 
 

- Pouze spolek se sportovním zaměřením, zapsaný ve veřejném rejstříku. Spolkem se pro účely 

tohoto Projektu rozumí právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku jako spolek (jedná se 

též o spolky, které byly transformovány v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského 

zákoníku z občanských sdružení). Spolek musí vést seznam členů podle § 236 zákona              

č. 89/2012 Sb. V rámci tohoto Projektu se za spolek v oblasti sportu považují základní články, 

tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, střediska, okrsky aj., zapsané ve veřejném rejstříku, 

včetně okresů zapsaných ve veřejném rejstříku jako pobočné spolky. Projekt není určený pro 

hlavní spolky, zastřešující organizace či sportovní svazy.  

 

 
Účel podpory 
 

- Podpora je určena výlučně na činnost základních sportovních článků při práci s dětmi                  
a mládeží, tj. na pořízení nebo zapůjčení sportovního vybavení, výstroj a personální 
zabezpečení práce trenérů, asistentů, pronájmy sportovišť a cestovné v rámci Projektu.   



- V případě schválené žádosti může být finanční příspěvek na činnost poskytnut až do výše         

100 % rozpočtovaných nákladů projektu, a to s ohledem na výši disponibilních zdrojů; od 

žadatelů nebude vyžadována žádná finanční spoluúčast. 

 

Upozornění pro žadatele 
 

- Na základě posouzení žádosti může být výše požadovaných finančních prostředků 

poskytovatelem upravena ve vztahu k možnostem rozpočtu Projektu. 

- Účelové určení čerpání finančních prostředků bude součástí uzavřeného smluvního vztahu 

mezi Poskytovatelem a Žadatelem (dále také jen Smlouva). 

 

 

Kritéria – oblasti realizace 
 

Orientace a schopnost přežití v přírodě 

  

- pobyt a orientace v přírodě v letních i zimních podmínkách, táboření, plánování túr, vybavení, 

skálolezectví, orientace s technickými přístroji i bez nich, přežití ve složitých podmínkách, 

orientační běhy … 

- bezpečný pobyt na horách, horská turistika, lavinové nebezpečí (prevence, odhad rizika, první 

pomoc…), překonávání překážek, horolezectví … 

- letecké sporty, pozemní výcvikové prvky parašutismu, motorového i bezmotorového létání, 

paraglidingu … 

- komunikace ve ztížených podmínkách, využívání přírodních podmínek pro komunikaci …  

- různé formy záchranářství … 

 

Zvládání vody jako přírodního živlu 

 

- pobyt a přesuny na stojaté i divoké vodě, plavba na různých plavidlech (pramice, rafty, jiná 

plavidla) … 

- pobyt a orientace pod vodou, přístrojové i nádechové potápění, podvodní sporty, 

fotografování a filmování pod vodou, plavání s ploutvemi …  

- vodní záchranářství … 

- přímá manipulace s vodou jako přírodním živlem, získávání pozitivních návyků a dovedností 

při práci s vodou a vodním zdrojem …   

 

Zodpovědné zacházení se zbraněmi 

 

- zásady bezpečné manipulace se zbraněmi …  

- praktická a sportovní střelba, pevné i pohyblivé cíle, střelba s předchozí fyzickou zátěží i bez 

ní … 

 

Jednotlivé dílčí akce, jejichž popis budou žadatelé o finanční příspěvek spolu se žádostmi předkládat, 

musí splňovat požadovaná kritéria, tedy spadat do minimálně jedné z oblastí realizace, mohou ale být 

koncipovány i napříč uvedenými oblastmi, tj. využívat aktivit z více oblastí zároveň.  

 

 



 

Vymezení okruhu žadatelů 
 

Žadatelé musejí být členy Sdružení nebo ČUS a realizovat svoji činnost v těchto sportovních odvětvích 

a oblastech: vodáctví, pobyt v přírodě, branně technické sporty, biatlon, střelectví, potápění, letecké 

sporty, radioamatérství, záchranné kynologické brigády, hasičský sport, horolezectví, jachting, 

orientační sporty, orientační radiový běh, horská služba. 

 

 

Forma realizace 
 

Základní sportovní články (sportovní kluby atd.) uspořádají pro děti specifické akce, které budou 

odpovídat výše uvedeným kritériím – oblastem realizace. Doporučujeme, aby akce byly organizovány 

nově v souladu s účelem Projektu. Do Projektu mohou být začleněny i akce, které již fungují  

(u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s výjimkou hry Plamen), ale tyto pak musejí být vždy 

inovovány v souladu s účelem Projektu, tedy např. obohaceny o další branné prvky z výše uvedených 

oblastí. 

 

Finanční prostředky nelze poskytnout na jednorázové akce či akce menšího rozsahu, než je níže 

uvedeno:  

- Minimálně 4 – 5 na sebe navazujících akcí (lekcí, tréninků, kurzů…), které budou vždy 

zakončeny praktickou zkouškou (test, závod, apod.), která prokáže osvojení získaných 

praktických a teoretických znalostí a dovedností a progres v jejich praktickém provádění v té 

či oné oblasti.  

- Vícedenní tábor, soustředění, apod. 

 

 

Zapojení dětí a mládeže 
 

Žadatelé mohou sice realizovat projekt pouze pro své vlastní členy, ale žádoucí je zapojení co 

největšího počtu dětí a mládeže do 18 let z řad veřejnosti, tedy nečlenů pořádajícího klubu.  

Do Projektu se mohou zapojit i spolky, které nemají vlastní členskou základnu dětí a mládeže, a to 

tak, že do Projektu zapojí děti a mládež do 18 let z řad veřejnosti.   

 

 

Období pro realizaci Projektu  
 

od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017  
 

 

 



Pokyny pro předkládání žádostí 
 
Žadatelem může být pouze spolek plnící podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

- Žadatel vyplní přiložené formuláře Žádost a Rozpočet (tyto formuláře jsou k dispozici také na 

www.sporty-cz.cz) a v této podobě je elektronicky zašle na adresu: 

mladysportovec@sporty-cz.cz.    

- Vyplněné a vytištěné formuláře Žádost a Rozpočet potvrdí žadatel podpisem statutárního 

zástupce a zašle je Poskytovateli včetně povinných příloh poštou na adresu: Sdružení 

sportovních svazů České republiky, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7.  

- Žadatel plně zodpovídá za správnost vyplněných údajů a předání požadovaných příloh.  

- Na přidělení peněžních příspěvků není právní nárok a nelze je soudně vymáhat. 

- Poskytnutý finanční příspěvek lze použít na úhradu nákladů, které budou uvedeny ve 

Smlouvě a které vznikly v období od 1. září 2016 do 31. října 2017 a prokazatelně souvisí 

s účelem a zaměřením Projektu.  

- Poskytnutý finanční příspěvek nesmí být použit na podnikatelské, obchodní činnosti sloužící 

k vytváření zisku. Také nesmí být použit na podporu profesionálních sportovců působících         

v profesionálních soutěžích. 

- Za plnění stanovených podmínek a účelné čerpání poskytnutého finančního příspěvku 

zodpovídá jeho příjemce. 

- Termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech: 

• první (základní) kolo - předkládání žádostí do 30. června 2016 

• druhé a další kola mohou být vyhlášena s ohledem na disponibilní zdroje 

rozpočtu Projektu 

- Plátce DPH nesmí hradit z poskytnutého finančního příspěvku daň z přidané hodnoty, pokud 

může uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.  

- Žadatel zodpovídá za to, že nedojde k odlišnostem mezi písemnou a elektronickou podobou 

žádostí. Nesrovnalosti, případně nezaslání jedné či obou verzí, včetně originálních podpisů      

a dalších podkladů, mohou být důvodem k vyřazení žádosti. 

- Duplicitní úhrada nákladů na Projekt z různých zdrojů není dovolena. 

 

Dokumenty a termíny pro předkládání žádostí 
 

Žadatelem o finanční příspěvek je sportovní spolek, zapsaný ve veřejném rejstříku.  

Žadatel musí vyplnit žádost a k žádosti doložit požadovanou dokumentaci. Žadatel vyplní žádost ve 

všech bodech oficiálního formuláře.  

 
Žádost musí obsahovat 

 
Písemný podklad 

- Vyplněné a statutárním zástupcem podepsané oficiální formuláře (Žádost a Rozpočet). 

- Pdf výpis ze spolkového rejstříku z www.justice.cz 

- Stanovy spolku a případné jejich změny – pouze v případě, pokud nejsou vloženy do sbírky 

listin na www.justice.cz; stanovy nezasílají pobočné spolky, které využívají stanovy hlavního 

spolku, vložené do sbírky listin hlavního spolku. 



- V případě, že z přechozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, pak usnesení Výroční 

členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými zástupci spolku (volba 

statutárních zástupců). 

- Smlouvu o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu nebo jiný doklad, prokazující 

smluvní vztah mezi bankou a klientem (např. bankovní potvrzení o vedení účtu,…). 

  
Elektronický podklad 

- Elektronicky vyplněné oficiální formuláře Žádost a Rozpočet (v programu Excel – viz výše 

Pokyny pro předkládání žádostí).   

 

Oficiální žádost se zasílá 
- 1x v písemné podobě poštou na adresu: 

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. 

U Pergamenky 1511/3  

170 00 Praha 7 

Na obálku vlevo dole vypsat: MLADÝ SPORTOVEC, na obálku vlevo nahoře uvést žadatele – 

odesilatele. 

- E-mailovou zprávou na adresu: mladysportovec@sporty-cz.cz. (přílohy Žádost + Rozpočet 

v programu Excel – viz výše Pokyny pro předkládání žádostí). 

 
  

Termín pro předkládání 1. kola žádostí: do 30. června 2016. Rozhodující 

je datum poštovního razítka, případně datum odeslání e-mailové zprávy.  
 

Výběr žadatelů 
 

Všechny žádosti posoudí po formální i obsahové stránce Řídící komise, složená z představitelů 

Sdružení, ČUS a partnerů Projektu, tato komise také rozhodne, s kterými žadateli bude uzavřena 

Smlouva a kterým bude poskytnut finanční příspěvek.  

 

Způsob přidělování finančních příspěvků,  vyúčtování a zhodnocení akcí 
 

Smlouva uzavřená se všemi příjemci finančního příspěvku stanoví, že 50 % celkové výše příspěvku 

bude Žadateli poskytnuto před začátkem realizace akcí a 50 % až po jejich úspěšné realizaci.  

Vyúčtování budou Žadatelé povinni zaslat na adresu Sdružení nejpozději do 30 dnů od ukončení 

realizovaných akcí. 

Zároveň s vyúčtováním budou Žadatelé povinni zaslat poskytovateli i stručné, ale výstižné zhodnocení 

akce (zaměření, průběh, počet zapojených dětí, atd.) včetně fotodokumentace z realizovaných akcí. 

 

Internet a sociální sítě 
 

Všechny potřebné informace k Projektu budou průběžně k dispozici na webových stránkách 

poskytovatele – www.sporty-cz.cz. 

Poskytovatel vyzývá všechny organizátory a účastníky akcí, aby sdíleli svoje  zážitky a zkušenosti 

z průběhu realizace na FB stránkách https://www.facebook.com/sportbrannost/?ref=settings  



 

Soutěž realizátorů 
 

Do termínu začátku realizace akcí (1. 9. 2016) budou všichni vybraní příjemci finančních příspěvků 

seznámeni s pravidly soutěže, a to včetně specifikace odměn pro nejlepší soutěžící.  

 

 

 

V Praze dne 30. května 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. 


