
 

 

 

 

 

ČESKÝ SVAZ KARATE 
IČ: 005 40 897, Tel. +420 608 805 405 
 
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00 
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600 
 
E-mail: prezidium@czechkarate.cz 
Internet: www.czechkarate.cz 
 

 

Č.j. PR-003/2020 

Určeno pro: 
Předsedy krajských svazů ČSKe, komise TM ČSKe a garanty jednotlivých TmRS 

 
Věc: Schválení VSCm a TmRS ČSKe pro rok 2021 
 

Vážení předsedové Krajských svazů, vážení členové, zástupci TmRS, 

Dovolte mi abych Vás informoval o rozhodnutí Prezidia ČSKe ve věci zřízení VSCm a TmRS pro rok 

2021, které bylo schváleno na dne 11.02.2021 na základě usnesení PR 01/2021-U11 a U15.  

V souvislosti od zaslaných návrhů od TMK ČSKe a RR ČSKe se na svém jednání prezidium rozhodlo 

zřídit Vrcholové Sportovní Centrum mládeže (dále jen VSCm) a to z důvodu přípravy závodníků na 

domácí šampionát ME mládeže EKF v Praze 2022.  

Prezidium ČSKe pověřuje vedením VSCm komise TM ČSKe a to ve složení: 

• Předseda VSCm    PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D. 
• Člen a kontrolní činnost VSCm   Mirka Vašeková 
• Člen a administrátor VSCm   Petr Kubička 

Dále pak v návaznosti na zachování projektu Talentované mládeže Regionálních Svazů (dále jen 

TmRS) byl přijat návrh TM ČSKe o zřízení TmRS. 

Zřízené TmRS a garanti jednotlivých TmRS na základě žádostí pro rok 2021 jsou následující: 

1. TmRS -  Olomoucký svaz karate ČSKe, z.s.  - PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D. 

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

3. TmRS -  Jihočeský svaz karate, z.s.   - Bc. Jiří Faktor 
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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. V této návaznosti Prezidium ČSKe uděluje výjimku z této směrnice a to s ohledem 

na pandemii COVID-19, kdy nebylo možné uskutečnit všechny sportovní akce a soutěže. Zejména 

pak MČR Beginner a MČR žáků. Stanovení koeficientu pro dotaci bylo nastaveno stejnou částkou 

pro všechny TmRS s fixní částkou pro VSCm. 

Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu ČSKe pro jednotlivá TmRS  a VSCXm pro rok 2021: 

1. VSCm – s celostátní působností   dotace:  200.000,- Kč 

2. TmRS – Jihočeského svazu karate, z.s.  dotace:  100.000,- Kč 

3. TmRS – Olomouckého svazu karate ČSKe, z.s. dotace:  100.000,- Kč 

4. TmRS – Pražského svazu karate, z.s.   dotace:  100.000,- Kč 

5. TmRS – Libereckého svazu karate   dotace:  100.000,- Kč 

 

Způsob, účel a podmínky financování jednotlivých TmRS a VSCm v roce 2021: 

Jednotlivé TmRS a VSCm prostřednictvím fakturací přímo na ČSKe může čerpat přidělené finanční 
prostředky, které musí být v souladu s podmínkou použití, účelu dotací od NSA z oblasti podpory B. 
(viz níže)  

B. Zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let: 

zahrnující zejména: 

i. zajištění péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve 
kterých je zohledněn věkový́ a výkonnostní růst sportovce,  

ii. zajištění přípravy sportovně talentované mládeže, především dorostenecké a 
juniorské kategorie, směřující ke státní sportovní reprezentaci podle platných 
mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených 
do programu olympijských her (zpravidla ve věku 15 až 23 let) a zajištění 
základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (zpravidla ve 
věku 6 až 15 let), 

iii. zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému 
vrcholových sportovních centrech mládeže (VSCM), sportovních centrech 
mládeže (SCM), sportovních střediscích (SpS) a ve sportovních akademiích (SA), 
příp. dalších organizačních jednotek zaměřených na sportovní přípravu talentů 
věkové kategorie 6 až 23 let vytvořených dle koncepčních plánů daného 
sportovního odvětví. 



 

 

Dotaci lze použít na způsobilé výdaje, které musí být fakturovány přímo na ČSKe zejména: 

a) osobní náklady zaměstnanců – trenérů, členů realizačního tymu a dalších organizačních a 
podpůrných pracovníků podílejících se na aktivitách naplňující účel dle bodu I. 4. písm. B 
tohoto Rozhodnutí, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze hradit i 
související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (50 tis. Kč) 
zahrnuty. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí jak pro výkon práce v pracovním poměru, 
tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová 
sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / 
hodina. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro 
kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ u stejné osoby. Má-li zaměstnanec kratší 
úvazek než 1,0, limit 50 tis. Kč se mu poměrně krátí;  

b) limit výdajů ve výši 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí i pro úhradu výdajů osobám, které 
poskytují své služby, činnosti obdobné jako osoby uvedené v bodu II. 5.2 písm. a), na 
základě příkazních či obdobných smluv uzavřených mezi příjemcem dotace a OSVČ, dle 
zákona č. 89/2012 Sb.;  

c) výdaje (náklady) na služby zdravotního zabezpečení, metodické služby, služby technického 
a servisního zabezpečení, souvisejících s plněním účelu dle bodu I. 4 písm. B tohoto 
Rozhodnutí; v případě poskytnutí těchto služeb osobami dle smluv uzavřených dle ZP. A 
fyzickými osobami na základě příkazních či obdobných smluv dle zákona č. 89/2012 Sb. 
platí podmínky pro výši způsobilých výdajů/nákladů uvedených v bodech II. 6.2 písmeno B, 
odst. a) a b);  

d) výdaje (náklady) na ochranu zdraví, zajištění hygienických opatření, zajištění podmínek v 
souvislosti s ochranou zdraví proti nemoci COVID – 19; výdaje (náklady) na další služby 
obdobného charakteru v souvislosti a při plnění účelu dotace dle bodu I. 4 písmeno B 
tohoto Rozhodnutí;  

e) výdaje (náklady) na další služby výše neuvedené a v souvislosti s plněním účelu dle bodu 
I. 4 písmeno B tohoto Rozhodnutí, zejména:  
- na stravování, ubytování, 
- na rekondiční (regenerační), rehabilitační a fyzioterapeutické služby 
- na přepravu osob a materiálu;  

f) výdaje (náklady) na nájmy sportovišť a jiných nebytových prostor v souvislosti s plněním 
účelu dle bodu I. 4 písmeno B tohoto Rozhodnutí;  

g) výdaje (náklady) na úrazové, cestovní, zdravotní, odpovědnostní a majetková a jiná pojištění 
v souvislosti s plněním účelu dotace dle bodu I. 4 písmeno B tohoto Rozhodnutí; 

h) výdaje (náklady) na nákup sportovního vybavení, sportovních potřeb, sportovních pomůcek 
či úhradu jiných materiálových nákladů v souvislosti s plněním účelu dotace dle bodu I. 4 
písmeno B tohoto Rozhodnutí; 

i) výdaje (náklady) na cestovní náhrady, na úhradu denních náhrad za strávený čas na VT a 
sportovních akcích, startovného, v souvislosti s plněním účelu dotace dle bodu I. 4 písmeno 
B tohoto Rozhodnutí;  

j) ostatní náklady výše neuvedené vztahující se výhradně k činnosti prokazatelně souvisejícím 
s plněním účelu dotace dle bodu I. 4 písmeno B tohoto Rozhodnutí, pokud nejsou uvedeny 
v rámci nezpůsobilých nákladů, bod II. 6.3 tohoto Rozhodnutí 

V případě jakýchkoliv informací ve věci financování prosím kontaktujte Viceprezidenta pro 
ekonomiku nebo sekretariát ČSKe. 

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



 

 

 

Doplňující informace k VSCm a TmRS v následujícím období: 

Uvedené VSCm a TmRS se zřizují na dobu určitou a to na doba od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

Každé TmRS pro rok 2022 (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 31.01.2022 ! 

 

Děkujme za pochopení 

S pozdravem, 

V Praze dne 28. května 2021 

 
      Jaromír Musil 
       Viceprezident pro sport 


