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Č.j. PR-003/2020 

Určeno pro: 

Předsedy krajských svazů ČSKe, komise TM ČSKe a garanty jednotlivých TmRS 

 

Věc: Schválení TmRS ČSKe pro rok 2020 

 

Vážení předsedové Krajských svazů, vážení členové, zástupci TmRS, 

Dovolte mi abych Vás informoval o rozhodnutí Prezidia ČSKe ve věci zřízení TmRS pro rok 2020, 

které bylo schváleno na dne 20.05.2020 na základě usnesení PR 03/2020-U15.  

I přes výzvu zaslanou všem vedoucí TmRS pro rok 2019, kde byli informováni o nutnosti zaslání 

nové žádosti o TmRS pro rok 2020 a to nejpozději do 15.1.2020, do dnešního dne ČSKe neobdrželo 

ani jednu z žádostí o zřízení nových TmRS pro rok 2020. Při komunikaci s komisí TM ČSKe byl 

vysloven zájem o zachování TmRS i přes tuto skutečnost.  

V této souvislosti předložil Viceprezident pro sport, Prezidiu ČSKe žádost o prodloužení platnosti 

všech stávajících TmRS 2019 s platností do 31.12.2020. V důsledku vypsání nové výzvy o zaslání 

žádosti by došlo ke zdlouhavému procesu následného schválení, rozdělení finančních prostředků 

a jiné souvislosti, by celý proces trval minimálně do září.  Dalším důvodem je i dlouhá nečinnost a 

to zejména z důvodu pandemie COVID-19, kdy nebylo možné akce TmRS uskutečnit. Zejména 

z těchto uvedených důvodu byl vznesen návrh o prodloužení platnosti všech stávajících TmRS 

s platností do 31.12.2020 pod následujícím vedením jednotlivých TmRS: 

Zřízené TmRS a garanti jednotlivých TmRS na základě žádostí pro rok 2019 s prodlouženou 

platností pro rok 2020 jsou následující: 

 

 
  

PREZIDIUM ČSKe 



 

 

1. TmRS -  Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.  - Ing. Pavla Musilová, Ph.D. 

2. TmRS -  Pražský svaz karate, z.s.   - Karel Kesl 

3. TmRS -  Jihočeský svaz karate, z.s.   - Bc. Jiří Faktor 

4. TmRS -  Liberecký svaz karate, z.s.   - Josef Polák 

Klíč pro stanovení finanční podpory byl stanoven v Organizační směrnici TmRS zveřejněnou na 

webu svazu. Kde se uvádí, že do TmRS (dříve SCM, SpS) mohou být zařazeni pouze nominovaní 

závodníci na MČR a MČR Beginner, a to do dvou skupin. Do užšího výběru TmRS je nominovaný 

medailista z MČR a MČR Beginner a statut širšího výběru získávají všichni nominovaní na MČR a 

MČR Beginner. Na základě této směrnice každý kraj získal počet zařazených členů a k nim 

přidělenou finanční podporu. Viz níže. 

Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu ČSKe pro jednotlivá TmRS pro rok 2020: 

 

Způsob, účel a podmínky financování jednotlivých TmRS v roce 2020: 

Jednotlivé TmRS prostřednictvím fakturací přímo na ČSKe může čerpat přidělené finanční 

prostředky, které musí být v souladu s podmínkou použití, účelu dotací od MŠMT. (viz níže)  

1. Účel – zaměření výzvy 

zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské 

kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel 

sportovního D15 zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla 

ve věku 15 – 23 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované 

mládeže (zpravidla ve veku 6 – 15 let), péče o sportovně talentovanou mládež v systému a 

struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce, sportovní přípravy 

ve vrcholových sportovních centrech mládeže (dále jen „VSCM“), sportovních centrech 



 

 

mládeže (dále jen „SCM“), sportovních střediskách (dále jen „SpS) a ve sportovních 

akademiích (dále jen „SA“). V případě ČSKe jde o naše interní sloučení do TmRS. 

2. Dotaci lze použít na způsobilé výdaje, které musí být fakturovány přímo na ČSKe 

a) vybavení hmotným majetkem souvisejícím s plněním věcného zaměření Výzvy, jehož 

ocenění je nižší nebo rovno 40 tis. Kč vč. DPH, 

b) vybavení nehmotným majetkem souvisejícím s plněním věcného zaměření Výzvy, jehož 

ocenění je nižší nebo rovno 60 tis. Kč vč. DPH, 

c) trenérské, zdravotní, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), 

nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy reprezentace dle věcného 

zaměření Výzvy, 

d) odměny a mzdové náklady trenérů (včetně trenérských služeb), členů realizačního týmu 

a dalších podpůrných pracovníků, prokazatelně se podílejících na aktivitách 

naplňujících věcné zaměření Výzvy, je možné čerpat s limitem do 50 tis. Kč na osobu a 

měsíc. 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), 

e) limit uvedený v písm. d) je platný i pro osoby samostatně výdělečně činné a další osoby, 

které vykonávají trenérskou činnost a další činnosti charakterizované pod předchozím 

písmenem, 

f) odměny za sportovní výsledky související s věcným zaměřením Výzvy s limitem do 10 % 

poskytnuté dotace, 

g) úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování související s 

plněním věcného zaměření Výzvy, 

3. Procentuální použití na způsobilé výdaje dle předchozího článku (bodu 2). 

V rámci jednotlivých TmRS byl Prezidiem ČSKe stanoven limit základních procentuálních 

nákladů tak, aby byly dodrženy podmínky financování, s odchylkou max. 10%, na základě 

předloženého rozpočtu na MŠMT jako celku za všechny centra a to v následujícím 

rozpočtovém rozsahu:  

a) Bod 2. a)   max. 10% z celkové částky přijaté dotace na jednotlivé TmRS  

b) Bod 2. b)  v rámci TmRS je tento bod vyjmut (0% z celkové částky) 

c) Bod 2. c)  max. 30% z celkové částky přijaté dotace na jednotlivé TmRS 

d) Bod 2. d) a e) max. 50% z celkové částky přijaté dotace na jednotlivé TmRS 

i. Vyjma členů realizačního týmu a dalších podpůrných pracovníků 

e) Bod 2. f)  v rámci TmRS je tento bod vyjmut (0% z celkové částky) 

f) Bod 2. g)  max. 10% z celkové částky přijaté dotace na jednotlivé TmRS 

Jednotlivé procentuální náklady musí být s +/- 10% odchylkou. 



 

 

4. Vysvětlení a podmínky čerpání v rámci ČSKe 

a. všechny fakturace musí být přímo od poskytovatele na ČSKe 

i. jednotlivé fakturace je možná pouze na základě předmětu podnikání firmy, 

spolku nebo činnosti uvedené ve stanovách spolku. 

ii. Fakturace trenérské činnosti musí být vyplácena max. ve výši 280,- Kč za 

hodinu. (formulace ve faktuře např. 15hod. x 280,- celkem 4.200,- Kč) 

iii. Fakturace trenérské činnosti může být pouze trenérům 1. a 2. třídy 

b. proplácení nákladů na základě Dohody o provedení práce (dále jen DPP) s ČSKe 

i. DPP musí být podepsáno před samotnou činností a nejpozději do 7 dnů 

odevzdána na mzdovou účtárnu (není možné vykonávat DPP v lednu a 

podepsání DPP v červnu). 

ii. DPP nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok u jednotlivého trenéra 

 

5. Další podmínky použití dotace 

a) Systém výchovy sportovně talentované mládeže, včetně koncepce a plánu, je v 

působnosti a zodpovědnosti jednotlivých svazů a je realizován na základě předložené 

žádosti. 

b) Za organizaci, činnost a řízení systému zodpovídá příslušný svaz, který v žádosti o dotaci 

uvede mimo jiné i střednědobé / dlouhodobé cíle (4 – 8 let), kterých chce v daném 

období dosáhnout. 

c) Za činnost jednotlivých TmRS (SCM, SpS (popř. SA)) je zodpovědný vedoucí 

trenér/sportovní ředitel, kterého jmenuje svaz na základě vlastních kritérií stanovených 

ve svazové koncepci (či v jiném strategickém svazovém materiálu, který se systému 

výchovy talentované mládeže věnuje a je přiložen k žádosti o dotaci jako součást 

projektu). 

d) Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra a dalších smluvních 

trenérů je minimálně trenérská kvalifikace druhého nejvyššího stupně (licence B, II. 

Třída). (Pozor! Nelze uhradit náklady za trenéry III. Třídy) 

e) Kritéria a způsob schvalování výběru či zřizování TmRS, (VSCM, SCM, SpS, SA) a 

zařazování sportovců do TmRS (VSCM, SCM, SpS, SA) na příslušný kalendářní rok, resp. 

tréninkový rok jsou plně v kompetenci svazu a jsou obsaženy v koncepci či jiném 

strategickém materiálu, týkajícím se péče o sportovně talentovanou mládež. U 

sportovců mladších 18 let je pro zařazení do systému SCM, SpS, SA nezbytný souhlas 

rodičů nebo zákonných zástupců sportovce. 

f) Svaz pro systém sportovně talentované mládeže v rámci sportovní diagnostiky zajišťuje, 

eviduje a vyhodnocuje funkční fyziologické vyšetření, motorické, psychologické a další 

diagnostiky s ohledem na specifika sportovního odvětví. 

g) Svaz se sportovním odvětvím zařazeným do programu olympijských her je povinen mít 

zřízené SCM/SpS, popř. SCM a/nebo SpS nahradit formou SA, svaz nezařazený do 

programu olympijských her není povinen mít zřízená SCM/SpS, ovšem má povinnost 



 

 

zaslat na MŠMT informaci o nezřízení SCM/SpS formou prázdných oficiálních formulářů 

dle odst. 8.2 přílohy d) a e), které nahraje do systému IS-SPORT. 

h) 6.6 Výjimku z limitu uvedeném v odst. 6.1 písm. d) a e) mohou získat žadatelé pro max. 

3 osoby se statutem mimořádného odborníka. O výjimku a s tím spojené schválení 

těchto osob musí žadatel požádat odbor sportu MŠMT před využitím finančních 

prostředků nad stanovený limit. 

i) Poznámka: Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních 

akcí, soustředění a výcvikových táborů. 

6. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé výdaje: 

a) pořízení hmotného nebo nehmotného majetku nad rámec uvedený v odst. 6.1 písm. a) 

a b), 

b) úroky, penále, srážky a další finanční postihy, bankovní poplatky, 

c) úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů funkcionářů sportovního spolku, tj. 

předsedů a místopředsedů spolku, 

d) 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 využití opce, doba leasingu 

je sjednána na podstatnou část ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další 

znaky finančního leasingu, 

e) cestovních náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů; to se netýká cestovních nákladů spojených s účastí 

mezinárodních účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní federace, 

f) podnikatelskou činnost, 

g) pohoštění a dary. 

h) 6.3 Příjemce dotace, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo 

provedení prací peněžní prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané 

hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, 

nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání a vyúčtování dotace. Jestliže ji do 

něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění 

nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání. 

i) 6.4 Příjemce dotace nesmí z prostředků dotace financovat jiné fyzické nebo právnické 

osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného 

projektu. Výjimku mohou tvořit pobočné spolky, a to pouze v případě, že tyto pobočné 

spolky jsou fakticky zřízeny jako organizační jednotky hlavního spolku, podílí se na 

společném cíli v souladu s věcným zaměřením Výzvy a hlavní spolek za tyto pobočné 

spolky přebírá plnou odpovědnost ve vztahu k účelnému nakládání s poskytnutou 

dotací a k vyúčtování dotace. 

V případě jakýchkoliv informací ve věci financování prosím kontaktujte Viceprezidenta pro 

ekonomiku nebo sekretariát ČSKe. 



 

 

V současné době se doplňuje organizační směrnice TmRS, která vám bude co nejdříve zaslána. 

Organizační směrnice, která byla součástí dokumentů, zaslaných při podání žádostí a  byla 

doplněna o některá práva a povinnosti pro jednotlivá TmRS.  

 

Doplňující informace k TmRS: 

Uvedené TmRS se zřizují na dobu určitou. V tomto případě, kdy byla TmRS prodloužena je tato doba 

od 01.01.2019 do 31.12.2020.  

Každé TmRS pro rok 2021 (mini v zastoupení třech krajských svazů) musí podat svojí žádost na 

předepsaném formuláři ke stažení na www.czechkarate.cz pro následující rok, a to nejdříve měsíc 

po skončení MČR ČSKe a MČR Beginner, z kterých vychází i nominační kritéria pro zařazení do 

výběru TmRS, dle organizační směrnice. Nejpozději však do 31.01.2021 ! 

 

Děkujme za pochopení 

S pozdravem, 

V Praze dne 5. června 2020 

 

      Jaromír Musil 

       Viceprezident pro sport 


	Věc: Schválení TmRS ČSKe pro rok 2020

