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KLUBOVÁ PODPORA/Rozdělení Dotace TALENT 2020 
Vnitřní předpis Česká asociace cheerleaders z.s. (dále jen “ČACH”) 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ  
Výkonný výbor ČACH (dále jen „VV“) zveřejňuje detailní podmínky k rozdělení dotace Talent 2020 a k 
podání žádostí o poskytnutí podpory.  
Podpora je zaměřena na:  
- zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dětské a juniorské kategorie 
směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví 
(zpravidla ve věku 15 – 23 let) a zajištění základní sportovní výkonnostní činnosti talentované 
mládeže (zpravidla ve věku 6 – 15 let), pro účely této podpory bráno souhrnně jako mládež do 23 let 
(ročník 1997). 
 

1.1 PODMÍNKY VYPLACENÍ PODPORY  
Podmínky této podpory vycházejí z podmínek dotace TALENT vyhlašované MŠMT. 
Klubová podpora bude v roce 2020 realizována na základě Zásad podpory uvedeném v tomto 
Dokumentu. Podmínky pro získání podpory uvedené v tomto dokumentu jsou povinné, nikoliv 
postačující pro přiznání nároku na podporu. O konečném přiznání nároku na podporu rozhoduje VV, 
který může vzít v potaz doplňková rozhodovací kritéria. Rovněž musí být vzaty v potaz finanční 
požadavky žadatelů v rámci všech programů, které předem nelze jednoznačně odhadnout a nemusí 
být v možnostech ČACH uspokojit všechny žadatele v plné výši. Proces rozhodování o přidělení 
podpory nemá povahu řízení ve smyslu Soutěžního řádu, rozhodnutí VV je konečné a nelze se proti 
němu odvolat. Na poskytnutí podpory není právní nárok. Základním předpokladem pro možnost 
získat podporu je respektování rozhodnutí orgánů ČACH, bezdlužnost vůči ČACH a dobré vztahy s 
ČACH. Na jednoho člena lze podat v daném roce pouze jednu žádost. Po konečném termínu a 
uspokojení všech doručených žádostí mohou být kluby vyzvány k případnému podání dalších 
opakovaných žádostí, druhotné žádosti budou uspokojeny dle uvážení VV spravedlivým klíčem. 
 

1.2  ODESLÁNÍ PODPORY  
Podpora bude v případě přiznání nároku zaslána zpravidla do 14 dnů od splnění poslední podmínky 
pro přiznání podpory na klubový účet.  
 

1.3  ZÁKAZ VÍCEZDROJOVÉHO ČERPÁNÍ  

Podporu nelze použít na výdaje, na které klub získal prostředky z dotačních programů státu, kraje, 

města, městské části apod.  

 

1.4  ODEBRÁNÍ PODPORY  
V případě, že dodatečně vyjde najevo, že klub při žádosti neuvedl pravdivé údaje, nebo nějaké 
zásadní údaje úmyslně zamlčel, je VV oprávněn podporu dodatečně odebrat, resp. vyzvat klub k 
navrácení prostředků. 
 

1.5  VEŘEJNÝ REJSTŘÍK  
Klub, resp. spolek, musí mít v pořádku svoje údaje ve veřejném rejstříku, čímž se rozumí, že již musí 
mít ukončený proces změny z občanského sdružení na spolek, musí mít zapsané údaje o sobě, včetně 
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uvedených statutárních zástupců a ve sbírce listin musí mít založeny platné dokumenty. Všechny tyto 
podmínky jsou nutné pro podání žádosti a musí být splněny v okamžiku podání žádosti.  
 

1.6  DODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ  
Není-li uvedeno konkrétně jinak, nebo není-li klub vyzván k zaslání dokumentů poštou, probíhá 
předkládání veškerých dokumentů pouze elektronicky, ve formě kvalitních skenů poslaných ve 
formátu PDF na email cach@cach.cz. Komunikace musí probíhat z klubového emailu, email musí mít 
předmět „Klubová podpora TALENT“ a v daném emailu nesmí být řešeny jiné záležitosti. Při posílání 
zejména primárních dokladů ve více programech není nutné posílat více emailů, ale vše lze poslat 
najednou. Přílohy je ale třeba smysluplně pojmenovat. 
 

1.7  POTVRZENÍ O PLATBÁCH  
Není-li uvedeno jinak, musí být všechny dokládané platby prováděny bezhotovostně z klubového 
účtu. Potvrzení o platbách musí být generována bankou (tzn. platby nelze dokládat printscreeny 
apod.) a může jít o: 
∙ Výpis z klubového účtu. Dokládá se celá jedna strana měsíčního nebo čtvrtletního výpisu s 
příslušnou platbou, která se zvýrazní. 
∙ Potvrzení o proběhlé platbě - z dokumentu musí být jednoznačně patrné číslo účtu, kdo je 
vlastníkem účtu a musí být zřejmé, že byly provedeny příslušné platby. Ostatní položky, stejně jako 
informace o zůstatku, lze začernit.  
 

1.8  LHŮTY DODÁNÍ  
Lhůta pro podání žádosti je do 15. 9. 2020. 
Platí zásada, že v určených lhůtách musí být podací proces úspěšně ukončen, nikoliv pouze zahájen s 
tím, že správné (opravené) dokumenty budou dodávány po uplynutí lhůty. Doporučením je tedy 
proces zahájit v předstihu několika pracovních dnů před uplynutím lhůty. Při pozdním dodání žádosti 
bude její vyřízení na posouzení VV, který bude moci žádosti vyhovět, bude ji moci zkrátit, případně 
zcela zamítnout. 
 

1.9  DOKUMENTY – FORMULÁŘ „ŽÁDOST O KLUBOVOU PODPORU“  
Formulář je součástí tohoto předpisu. Vyplněná žádost se tiskne a vytištěnou žádost podepisuje 
klubový, tzn. statutární zástupce.  
 

1.10  DOKUMENTY – PRIMÁRNÍ DOKLADY  
Proplácené náklady je třeba řádně doložit.  
Primární doklady = Faktura od dodavatelů, organizátorů, pronajímatelů apod oprávněných danou 
službu poskytnout s jasnou specifikací účelu platby (startovné, náklady na soustředění – pronájem 
prostor).  
Dále je třeba doložit úhradu této faktury, která musí proběhnout do 15. 9. 2020. 
 

1.11  DOKUMENTY – KLUBOVÁ FAKTURA  
Příjemcem klubové faktury musí být ČACH, fakturační údaje jsou k nalezení na webu ČACH. Jako 
plnění se na fakturu musí uvést text, který je zmíněn v odstavci 2.  
 

1.12  DOKUMENTY – SEZNAM REGISTROVANÝCH ČLENŮ 
Seznam řádně registrovaných členů u ČACH ve formě xls.  
Náležitosti tabulky: 
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Název klubu, jméno, příjmení a ročník narození registrovaných členů. 

2. URČENÍ PODPORY 

2.1  NA CO JE PODPORA URČENA  
A. Program na úhradu nákladů za startovní poplatky dětí a mládeže do 23 let v období leden až srpen 

2020 na zahraničních cheerleadingových soutěžích (vyjma ME a MS). 

B. Program na úhradu nákladů za soustředění (pronájem prostor či ubytování) pro děti a mládež do 

23 let věku v období leden až srpen 2020. V tomto programu nelze využít podporu na stravování. 

 

2.2  VÝŠE PODPORY  

A. Výše podpory je dána počtem zastoupených členů klubu ve věku do 23 let věku dosažených v roce 
2020 účastnících se zahraniční/ch soutěže/í (tzn. soutěž se koná mimo území ČR a pořadatel / 
organizátor nemá sídlo na území ČR). 

B. Výše podpory je dána počtem zastoupených registrovaných členů klubu ve věku do 23 let 

dosažených v roce 2020 účastnících se soustředění organizovaných klubem. 

 

2.3  DOLOŽENÍ DOKLADŮ 
Pro přiznání podpory je nutné doložit: 
a) „Žádost o klubovou podporu“   

b) PRIMÁRNÍ DOKLADY včetně příloh. Povinnou přílohou k programu A je seznam účastníků, za které 

je zaplaceno startovné - tuto přílohu vydává pořádající organizace. Povinnou přílohou programu B je 

čestné prohlášení se jmenným seznamem účastníků akce. Primární doklady musí být podloženy 

platbou z klubového účtu. 

c) KLUBOVOU FAKTURU. Jako plnění se na fakturu uvádí tento text: „Klubová podpora TALENT – A/B, 

popis a datum akce”. (Např. Klubová podpora Talent – A, Ljubljana Open 2020, 25. 1. 2020; či 

Klubová podpora Talent – B, letní soustředění, 13. - 16. 7. 2020.) 

d) Seznam registrovaných členů do 23 let (ročník 1997). 

 

2.4  ČÁSTKA PODPORY  
Limity se vztahují na jednotlivé sportovce tzn., že každý sportovec ve věku do 23 let obdrží částku 
max. 200,-Kč/rok. 
Této maximální částky na osobu je možné dosáhnout kombinací obou dvou programů (A;B). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 1. 6. 2020 
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ŽÁDOST O KLUBOVOU PODPORU v sezóně 2019/20 
 
Klub (Název, adresa a IČO): 

 
Vyberte program: 

 
Program A – Startovní poplatky zahraničních soutěží 
 
Program B – Náklady na soustředění (pronájmy prostor) 
 

 
Zástupce klubu: 

 
Číslo klubového účtu účtu pro zaslání podpory: 

 
V, dne: 

 

Podpis zástupce klubu: 
 
Podpisem zástupce klubu vyjadřuje souhlas s podmínkami vyhlášeného programu klubové 
podpory ČACH pro rok 2020 a žádá o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu a zároveň 
prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé. 
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KLUBOVÁ PODPORA/Rozdělení Dotace TALENT 2020 
Vnitřní předpis Česká asociace cheerleaders z.s. (dále jen “ČACH”) 

2. Kolo 

Pro účely druhého kola výzvy byly upraveny odstavce níže uvedené, všechna ostatní pravidla uvedená 

v nezměněných odstavcích jsou platná. 

Není možné uplatnit doklady uplatněné v prvním kole. 

 

1.8  LHŮTY DODÁNÍ  
Lhůta pro podání žádosti je do 31. 10. 2020. 
Platí zásada, že v určených lhůtách musí být podací proces úspěšně ukončen, nikoliv pouze zahájen s 
tím, že správné (opravené) dokumenty budou dodávány po uplynutí lhůty. Doporučením je tedy 
proces zahájit v předstihu několika pracovních dnů před uplynutím lhůty. Při pozdním dodání žádosti 
bude její vyřízení na posouzení VV, který bude moci žádosti vyhovět, bude ji moci zkrátit, případně 
zcela zamítnout. 
 

1.9  DOKUMENTY – FORMULÁŘ „ŽÁDOST O KLUBOVOU PODPORU“  
Formulář je součástí tohoto předpisu. Vyplněná žádost se tiskne a vytištěnou žádost podepisuje 
klubový, tzn. statutární zástupce.  
 

1.10  DOKUMENTY – PRIMÁRNÍ DOKLADY  
Proplácené náklady je třeba řádně doložit.  
Primární doklady = Faktura či smlouva od dodavatelů, organizátorů, pronajímatelů apod oprávněných 
danou službu poskytnout s jasnou specifikací účelu platby (startovné, náklady na soustředění,  
pronájem prostor určených pro trénink).  
Dále je třeba doložit úhradu této faktury či smlouvy, která musí proběhnout do 31. 10. 2020. Pokud je 
faktura či smlouva na delší období, musí být uplatněna pouze její část. 
 

1.11  DOKUMENTY – KLUBOVÁ FAKTURA  
Příjemcem klubové faktury musí být ČACH, fakturační údaje jsou k nalezení na webu ČACH. Jako 
plnění se na fakturu musí uvést text, který je zmíněn v odstavci 2.  
 

1.12  DOKUMENTY – SEZNAM REGISTROVANÝCH ČLENŮ 
Seznam řádně registrovaných členů u ČACH ve formě xls.  
Náležitosti tabulky: 
Název klubu, jméno, příjmení a ročník narození registrovaných členů. 
 

2. URČENÍ PODPORY 

2.1 NA CO JE PODPORA URČENA  
A. Program na úhradu nákladů za startovní poplatky dětí a mládeže do 23 let v období leden až 

srpen 2020 na zahraničních cheerleadingových soutěžích (vyjma ME a MS). 

B. Program na úhradu nákladů za pronájem prostor pro děti a mládež do 23 let věku v období září 

až říjen 2020. V tomto programu nelze využít podporu na stravování. 
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2.2  VÝŠE PODPORY  
A. Výše podpory je dána počtem zastoupených členů klubu ve věku do 23 let věku dosažených v 
roce 2020 účastnících se zahraniční/ch soutěže/í (tzn. soutěž se koná mimo území ČR a pořadatel / 
organizátor nemá sídlo na území ČR). 

B. Výše podpory je dána počtem registrovaných členů klubu ve věku do 23 let dosažených v roce 
2020 (registrace do ČACH musí proběhnout nejpozději 25. 10. 2020, posléze je nutné uhradit 
vystavenou fakturu do 31. 10., tak aby byla zajištěna platná registrace). 

 

2.3  DOLOŽENÍ DOKLADŮ 
Pro přiznání podpory je nutné doložit: 
a) „Žádost o klubovou podporu“   

b) PRIMÁRNÍ DOKLADY včetně příloh. Povinnou přílohou k programu A je seznam účastníků, za 

které je zaplaceno startovné - tuto přílohu vydává pořádající organizace. Povinnou přílohou 

programu B je jmenný seznam registrovaných členů k 31. 10. Primární doklady musí být 

podloženy platbou z klubového účtu. 

c) KLUBOVOU FAKTURU. Jako plnění se na fakturu uvádí tento text: „Klubová podpora TALENT – 

A/B, popis a datum akce”. (Např. Klubová podpora Talent – A, Ljubljana Open 2020, 25. 1. 

2020; či Klubová podpora Talent – B, pronájem TV období září – říjen 2020.)  

d) Seznam registrovaných členů do 23 let (ročník 1997). 

 

2.4  ČÁSTKA PODPORY  
Limity se vztahují na jednotlivé sportovce tzn., že každý sportovec ve věku do 23 let obdrží částku 
max. 200,-Kč/rok - 2. kolo. 
Této maximální částky na osobu je možné dosáhnout kombinací obou dvou programů (A; B). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 9. 10. 2020 
 
 

 


