
 

 

 

DODATEK 

KLUBOVÁ PODPORA/Rozdělení Dotace TALENT 2021/2. KOLO 

 

Vnitřní předpis Česká asociace cheerleaders z.s. (dále jen “ČACH”) 

 

Tímto dodatkem ČACH vyhlašuje druhé kolo klubové podpory. 

 
Následující články předpisu se mění takto: 

 

1.8   LHŮTY DODÁNÍ  

Lhůta pro podání žádosti je do 10. 12. 2021. 

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 Prezidium, který bude moci žádosti 

vyhovět, bude ji moci zkrátit, případně zcela zamítnout. 

 

1. URČENÍ PODPORY 
 

1.1. NA CO JE PODPORA URČENA 

 

A. PRONÁJMY PROSTOR PRO TRÉNINKY/SOUSTŘEDĚNÍ 

Program na úhradu nákladů za tréninky či soustředění (pronájem prostor či ubytování) pro děti  

a mládež od 6 do 23 let věku v období září až listopad 2021. V tomto programu nelze využít 

podporu na stravování. 

B. ODMĚNY TRENÉRŮ 

Úhrada nákladů na odměny trenérů za období září až listopad 2021.  

Současně platí tyto podmínky: 

• Trenér musí pro klub pracovat jako zaměstnanec (např. na základě DPP) 

• Trenér musí být držitelem licence B v cheerleadingu. 

 

C. NÁBORY MLÁDEŽE 
- Odměna „náboráře“. Ten může pro klub pracovat jako zaměstnanec (např. na základě DPP), tak 

i na základě smlouvy mezi klubem a náborářem, podnikající fyzickou osobou. Ve vzájemném 

vztahu mezi náborářem a klubem musí být uvedeno, že náplní činnosti je náborová činnost a 

odměna náboráři náleží za tuto činnost. Počet náborářů je věcí rozhodnutí klubu. Rozhodné 

období je stanoveno na září až listopad 2021. 

- Tiskoviny a jiná reklama spojená s kampaní náboru talentované mládeže za období září až 

listopad 2021. 
 

  



 

 

 

1.2. VÝŠE PODPORY 
 

A. Výše podpory je dána počtem zastoupených registrovaných členů klubu ve věku 6 až 23 let 

dosažených v roce 2021 účastnících se tréninků/soustředění organizovaných klubem a to ke 

dni 30. 11. 2021. 

B. Výše podpory je max 5 000,-kč na jednoho trenéra. 

C. Do výše 2 000,-kč na jeden klub. 

 

1.3. DOLOŽENÍ DOKLADŮ 
 

Pro přiznání podpory je nutné doložit: 
 

1. Žádost o klubovou podporu 

2. PRIMÁRNÍ DOKLADY včetně příloh 

a) Faktura za pronájem prostor, povinnou přílohou doložení platby. 
b) Doložení smluvního vztahu mezi klubem a trenérem (tzn. např. DPP), povinnou přílohou je 

doložení plateb (a musí být doloženy i případné odvody). Primární doklady musí být podloženy 

platbou z klubového účtu. 

c) Doložení smluvního vztahu mezi klubem a náborářem (tzn. např. DPP), povinnou přílohou je 

doložení plateb (a musí být doloženy i případné odvody). Náklady na tisky, resp. reklamní 

služby musí být doloženy fakturou od dodavatele s jasnou specifikací plnění a její úhrada.  

3. KLUBOVOU FAKTURU 
Jako plnění se na fakturu uvádí tento text: „Klubová podpora TALENT – Realizace sportovní 

činnosti klubu A/B/C, popis a datum akce”. (Např. Klubová podpora TALENT A – Realizace 

sportovní činnosti klubu A, pronájem prostor říjen - listopad 2021; či Klubová podpora TALENT B 

– Trenérské služby září až listopad 2021; či Klubová podpora TALENT C - Náborová kampaň 

mládeže září až listopad 2021) 
4. Seznam registrovaných členů ve věku 6 až 23 let. 

 

1.4. ČÁSTKA PODPORY 
 

A. Limity se vztahují na jednotlivé sportovce tzn., že každý sportovec ve věku 6 až 23 let obdrží 

částku max. 100,-Kč. 

B. Limit je max. 5 000,-kč na jednoho trenéra. 

C. Limit je max 2 000,-Kč na klub. 

 

 

 

Ostatní články zůstávají beze změny. 

 

 

V Praze, 15. 10. 2021 

 

 

 

 

  



 

 

 

ŽÁDOST O KLUBOVOU PODPORU v sezóně 2020/21 
 

Klub (Název, adresa a IČO): 

 

Vyberte program 

 

 Program A – Náklady na pronájmy prostor 

 

  Program B – Odměny trenérů 

 

Program C - Náborová kampaň 

 

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 2021 a žádá o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu a zároveň prohlašuje, že 

všechny údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


