
Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro krajské atletické svazy v roce 2020 
 
A. Finanční úplata bude stanovena na základě uzavřené smlouvy mezi ČAS a KAS z celkové 
částky určené na tento účel schváleným rozpočtem ČAS následovně: 
  
1.   úplata za činnost krajských atletických svazů (KAS) 
      .  40 % schválené částky bude rozděleno na jednotlivé KAS 
      .  35 % schválené částky bude rozděleno podle počtu evidovaných členů do 19 let věku včetně 
         a počtu registrovaných členů nad 20 let včetně v atletických oddílech a atletických klubech 
         přihlášených k činnosti v jednotlivých KAS 
      .  25 % schválené částky bude rozděleno podle počtu atletických oddílů a atletických klubů 
         přihlášených k činnosti v jednotlivých KAS 
(3.400.000 Kč na organizační činnost KAS) 
  
2.   úplata za zabezpečení krajských mistrovství 
      .  40 % schválené částky bude rozděleno rovnoměrně na jednotlivé KAS 
      .  35 % schválené částky bude rozděleno podle počtu evidovaných členů do 19 let věku včetně 
         a počtu registrovaných členů nad 20 let včetně v atletických oddílech a atletických klubech 
         přihlášených k činnosti v jednotlivých KAS 
      .  15 % schválené částky bude rozděleno podle počtu družstev v krajských soutěžích podle  

tabulek soutěží družstev, které zpracuje soutěžní komise ČAS. Do počtu se započítávají pouze 
družstva, která v roce 2019 soutěž řádně dokončila. V případě družstev z AO/AK spadajících 
do územní působnosti Jihomoravského KAS, Olomouckého KAS, Zlínského KAS a 
Moravskoslezského KAS  budou pro výpočet uvedeným KASům započtena i ta družstva, 
která se umístila v roce 2019 hůře než na 8.místě v soutěži II.ligy skup. D a E       

      .  10 % schválené částky bude rozděleno podle počtu atletických oddílů a atletických klubů          
přihlášených k činnosti v jednotlivých KAS 

(3.100.000 Kč na organizaci krajských mistrovství ) 
 
3.    úplata za zabezpečení krajských mistrovství v hale 
      .  40 % schválené částky bude rozděleno rovnoměrně na jednotlivé KAS 
      .  35 % schválené částky bude rozděleno podle počtu evidovaných členů do 19 let věku včetně 
         a počtu registrovaných členů nad 20 let včetně v atletických oddílech a atletických klubech 
         přihlášených k činnosti v jednotlivých KAS 
      .  25 % schválené částky bude rozděleno podle počtu atletických oddílů a atletických klubů 
         přihlášených k činnosti v jednotlivých KAS 
(850.000 Kč na organizaci krajských mistrovství v hale ) 
 
4.    úplata za dopravu na mezikrajová utkání staršího a mladšího žactva a finále Běžeckého poháru 
       družstev 
       .  40 % schválené částky bude rozděleno podle velikosti plochy kraje 
       .  60 % schválené částky bude rozděleno podle vzdálenosti jednotlivých sídelních měst krajů od 
          místa konání akce 
(150.000 Kč na dopravu na finále Běžeckého poháru mládeže,  250.000 Kč na dopravu na 
mezikrajová utkání staršího žactva a 250.000 Kč na dopravu na mezikrajová utkání mladšího žactva) 
 
B. Podmínky poskytnutí úplaty na činnost KAS 
 
        KAS uzavřou s ČAS smlouvu o zabezpečení činnosti v roce 2020. Obsahem smlouvy bude 
provádění činnosti, které KAS zajišťuje ve své vlastní působnosti  (v souladu s článkem XV 
odstavec 4 Stanov ČAS), na území příslušného kraje ve smyslu části A. body 1-3. Po uzavření 
smlouvy a předložení sestavené účetní závěrky za rok 2019 bude úplata KAS poukázána na základě 



vystavené faktury. Úplata za dopravu ve smyslu části A. bod 4 bude KAS poukázána na základě k 
tomu účelu zvlášť vystavených faktur. 
        KAS budou vést v roce 2020 účetnictví a následně zašlou na adresu Českého atletického svazu 
účetní závěrku za rok 2020 a to nejpozději do 30. dubna 2021. 
        Předsednictvo ČAS zmocňuje předsedu ekonomické komise, aby v případě potřeby vymezil ve 
smlouvě o zabezpečení činnosti další povinnosti, bude-li to nezbytné k zabezpečení plnění 
povinností vzniklých ČAS jako příjemci ze státního rozpočtu. 
        Finanční úplata bude sjednána a poskytnuta za podmínek stanovených v části A. podle údajů 
za členskou základnu podle stavu k 1. lednu 2020 ve smyslu příslušných směrnic ČAS. 
  


