
Kritéria pro rozdělení finančních příspěvků mezi atletické oddíly a kluby na 

zajištění soutěží pro rok 2017 a na zajištění sportovní přípravy atletů 

zařazených do péče sportovních středisek v roce 2017 a hlavní podmínky jejich 

přiznání a použití 

 

1. Nárok na poskytnutí finančního příspěvku vznikne atletickému oddílu nebo atletickému 

klubu při splnění zde uvedených podmínek. Finanční příspěvek bude poskytnut ve výši, 

která zohlední míru se kterou se konkrétní atletický oddíl/klub podílel na zabezpečení 

atletických soutěží v roce 2017 anebo na zabezpečení sportovní přípravy atletů zařazených 

do péče sportovních středisek. Finanční příspěvek bude poskytnut na základě faktury 

vystavené atletickým oddílem/klubem. Faktura musí být vystavena a doručena 

ekonomickému oddělení sekretariátu ČAS nejpozději do 30. listopadu 2017. ČAS fakturu 

uhradí nejpozději do 15. prosince 2017. 

   

2. Finanční příspěvky budou poskytnuty  
a. Na zajištění soutěží mládeže v roce 2017 

b. Na zajištění soutěží v roce 2017 

c. Na zajištění sportovní přípravy atletů zařazených do péče sportovních středisek 

v roce 2017 

 

3. Stanovení rozdělení finančních příspěvků provede ekonom ČAS z celkové částky určené na 

tento účel schváleným rozpočtem ČAS následovně: 

 

a) V případě příspěvku na zajištění soutěží mládeže v roce 2017 

 

 20 % schválené částky bude rozděleno podle počtu evidovaných členů do 19 let věku včetně 

vykázaných jednotlivými atletickými oddíly a atletickými kluby v rámci stavu evidence 

členské základny k 31. 12. 2016 v souladu se směrnicí ČAS č. 3/2016  

 

 40 % schválené částky bude rozděleno podle počtu družstev zařazených do mistrovských 

soutěží družstev mládeže  

 

 40 % schválené částky bude rozděleno na základě pořádání soutěžních kol mistrovských 

soutěží mládeže v základních skupinách 

 

 

b) V případě příspěvku na zajištění soutěží v roce 2017 

 

 20 % schválené částky bude rozděleno podle počtu registrovaných členů u jednotlivých 

atletických oddílů a atletických klubů ve věkové kategorii dospělých v rámci stavu evidence 

členské základny k 31. 12. 2016 v souladu se směrnicí ČAS č. 3/2016  

 

 40 % schválené částky bude rozděleno podle počtu družstev zařazených do mistrovských 

soutěží družstev dospělých 

 

 40 % schválené částky bude rozděleno na základě pořádání soutěžních kol mistrovských 

soutěží dospělých 

 



Poznámka: K poskytnutí údajů o pořadatelích krajských soutěží družstev budou vyzvány 

jednotlivé KAS (PAS). V případě, že nebudou požadované údaje z některých KAS (PAS) ve 

lhůtě stanovené ekonomem ČAS poskytnuty, bude ekonom ČAS při výpočtu vycházet 

z veřejně dostupných zdrojů o zařazení družstev a o pořádání soutěžních kol. V případě 

spolupořadatelství bude poskytnut příspěvek pořadatelům poměrným dílem. 

 

c) V případě příspěvku na zajištění sportovní přípravy členů sportovních středisek v roce 

2017 

 

Výše příspěvku bude rozdělena v poměru podle počtu aktivních atletů daného sportovního 

střediska na celkovém počtu aktivních atletů za všechna sportovní střediska v roce 2017. 

Aktivním atletem je pro účely těchto kritérií atlet definovaný jako aktivní prováděcím 

pokynem ČAS Talentovaná mládež 2017. Údaje o počtu aktivních atletů budou zjištěny 

z výsledků a statistiky na webu www.atletika.cz podle stavu ke dni 15. října 2017.  

http://www.atletika.cz/

