
Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za 

zajištění účasti družstev dospělých v soutěžích extraligy mužů a žen, I. ligy 

mužů a žen a II. ligy mužů a žen v roce 2020 

 

1. Finanční úplata bude poskytnuta atletickému oddílu nebo atletickému klubu jehož 

družstvo/družstva budou v souladu se Soutěžním řádem řádně a včas přihlášena k soutěži 

a) extraligy mužů anebo 

b) extraligy žen anebo 

c) I. ligy mužů anebo 

d) I. ligy žen anebo 

e) II. ligy mužů anebo 

f) II. ligy žen. 

Finanční úplata bude poskytnuta těm atletickým oddílům nebo atletickým klubům za 

zajištění účasti těch družstev, která se uvedených soutěží zúčastní.  Finanční úplata za 

zajištění účasti družstev dospělých bude poskytnuta atletickým oddílům nebo atletickým 

klubům po podpisu smlouvy o zajištění účasti družstev v soutěžích družstev dospělých mezi 

atletickým oddílem (prostřednictvím právnické osoby, jejíž je atletický oddíl součástí) nebo 

atletickým klubem a Českým atletickým svazem.   

 

2. Finanční úplata bude sjednána a poskytnuta za podmínek stanovených v bodě 1. a to 

v následující výši 

 

a) extraliga mužů   45.000 Kč / družstvo 

b) extraliga žen   45.000 Kč / družstvo 

c) I. liga mužů  35.000 Kč / družstvo 

d) I. liga žen   35.000 Kč / družstvo 

e) II. liga mužů  25.000 Kč / družstvo 

f) II. liga žen   25.000 Kč / družstvo 

 

3. Finanční úplata podle bodu 2. písmen e) a f) bude poskytnuta těm atletickým oddílům a 

klubům, jejichž družstvo  

a. bude soutěžit v roce 2020 v některé ze soutěží družstev uvedených v bodě 2 a 

b. v roce 2019 se umístilo nejhůře na 8. místě některé ze skupin II. ligy mužů nebo žen 

nebo se řádně do soutěže II. ligy ročníku 2020 kvalifikovalo postupem z nižší 

soutěže.  

4. Finanční úplata bude poukázána na účet atletického oddílu nebo atletického klubu na 

základě faktury vystavené za tím účelem atletickým oddílem nebo atletickým klubem 

nejdříve 15 dnů po uskutečnění 1. soutěžního kola dané soutěže. Splatnost faktury nesmí být 

kratší než 14 dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


