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1. 
 
 

Směrnice ČSTV 
ze dne 26.6.2012 

 
 
 
 

o  příspěvcích na činnost 
 
 

 
   

Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy  se usnesl na této směrnici :   
 

 
 
 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

 
S odkazem na  usnesení 26. valné hromady ČSTV v souladu s čl. VIII. odst. 2 Stanov ČSTV 
jsou stanoveny členské příspěvky jako zastřešující organizaci tak, že každý národní sportovní 
svaz, který obdržel pro rok 2012 dotace ze státního rozpočtu v Programu V - Organizace 
sportu, přispěje ve výši 1 % z celkové částky této dotace.  

 
 

Čl. II. 
Užití příspěvků 

 
1. V souladu se zmocněním daným mu Valnou hromadou ČSTV  stanovuje Výkonný výbor 
ČSTV touto směrnicí rozpočtové opatření, které upravuje rozsah, způsob a podmínky užití 
finančních prostředků získaných z příspěvků dle čl. I (dále jen finanční prostředky). 

 
2. Finanční prostředky budou využity na podporu činnosti národních sportovních svazů 

sdružených v ČSTV (dále jen příjemci), kteří pro rok 2012 neobdržely dotaci ze státního 
rozpočtu v Programu V - Organizace sportu. 

 
3. Kritéria pro stanovení výše podpory pro jednotlivé příjemce jsou následující : 
 

- postupováno je tak, aby navýšení každému příjemci činilo částku mezi 150%-160% 
dotace roku 2011; rozdělení v % bylo zvoleno proto, že není známá koncová výše 
vybraných finančních prostředků; 



- jako maximální procento k rozdělení z finančních prostředků pro jednoho příjemce 
bylo navrženo 9 %; 

 
- jako minimální procento k rozdělení z finančních prostředků pro jednoho příjemce 

bylo navrženo 4,5 % (tj. podpora činnosti z ČSTV pro bude oscilovat od 4,5% do 9% 
rozdělovaných finančních prostředků pro jednotlivého příjemce); 

 
- pro Českou Muay - Thai asociaci, o.s. a Českou asociaci sportu psích spřežení je 

navrhována maximální podpora činnosti, a to ve výši 9 %, přesto to nepostačuje 
k dosažení shora deklarované hranice 150%-160% loňské dotace; 

 
- Česká asociace extrémních sportů obdržela fysikovou dotaci přímo od MŠMT, nebude 

jí poskytnuta žádná podpora činnosti. 
 
Základna pro rozdělení finančních prostředků ve formě propočtu předpokládaných členských 
příspěvků je uvedena v příloze č. 2 této směrnice. 
 
Návrh na rozdělení finančních prostředků získaných z členských příspěvků je uveden 
v příloze č. 3 této směrnice. 
 
4. V případě, že má příjemce vůči ČSTV splatný a dosud neuhrazený závazek (např. z titulu 

nesplacené půjčky z Rezervního fondu národních sportovních svazů), započte ČSTV tento 
závazek proti podpoře činnosti stanovené dle odst. 3. Příjemci pak bude poskytnuta 
podpora činnosti pouze ve výši, která přesahuje výši jeho závazku vůči ČSTV. 

 
  

Čl. III. 
Povinnosti příjemců 

 
Příjemce obdrží návrh příslušné smlouvy mezi ČSTV a příjemcem příspěvku, ve které budou 
definovány podmínky jeho využití. Tyto podmínky budou v zásadě kopírovat pravidla a 
podmínky Programu č. V - Organizace sportu. Důvodem je zachování rovných podmínek 
využití těchto prostředků  a dále jejich použití pro sportovní aktivity. Vzor smlouvy je uveden 
v příloze č. 1 této směrnice. 
 
 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 26. června 2012.  
 
2. Podle této směrnice se postupuje pouze v podmínkách roku 2012. 
 
 
 
 
        JUDr. Miroslav  J a n s t a, v.r. 
                                                                                                            předseda ČSTV 
 


