
 

ZÁSADY 

pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ  

a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR 

 v roce 2016 
 

 

I. Obecná ustanovení 
 

Příspěvky jsou finanční prostředky účelově poskytované klubům vojáků v záloze 

(KVZ). Tyto příspěvky slouží výhradně na financování a podporu činnosti KVZ, zakotvené ve 

Stanovách SVZ ČR. 
 

Předběžné požadavky na poskytnutí příspěvku v roce 2016 se zasílají tajemníkovi 

SVZ ČR nejpozději do 1. listopadu 2015. Tato žádost slouží jako podklad pro zpracování 

rozpočtu SVZ ČR na rok 2016. Na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel. 
 

Požadavky na příspěvek na soutěž uvedenou v  Kalendáři sportovních akcí SVZ ČR 

na r. 2015 se zasílají průběžně po schválení Kalendáře. 
 

KVZ požádají o poskytnutí příspěvku písemně na formuláři (příloha č.1) nejpozději 

30 dní před provedením akce. Příspěvek není možné převádět do následujícího roku ani mezi 

KVZ navzájem. 
 

Poskytnuté příspěvky podléhají vyúčtování. Musí být v účetnictví KVZ doloženy 

originály dokladů, a každý poskytnutý příspěvek uvedený dále, se vede odděleně. Příspěvky se 

dokládají tajemníkovi SVZ ČR kopiemi originálů dokladů a slovním uvedením položek 

s částkou, která byla za položku zaplacena. Netýká se klubového přeboru. 
  
KVZ je povinen předložit účetnictví ke kontrole územnímu finančnímu úřadu, 

NKÚ, ÚDK SVZ ČR, revizním komisím a revizorům KVZ. 
 

Vyúčtování příspěvku se zasílá nejpozději do 15 dnů od ukončení akce tajemníkovi 

SVZ ČR. Při nedodržení je KVZ povinen vrátit poskytnutý příspěvek. Obsahové upřesnění 

požadovaných dokladů je upřesněno pro každý typ příspěvku samostatně.  
 

Nevyčerpané prostředky se vracejí zpět na účet SVZ ČR. 
 

Příspěvek se neposkytne KVZ, který je zaregistrován jako samostatný subjekt u MS 

ČR. Dále se neposkytne těm KVZ, které nemají vlastní IČ nebo nemají v osvědčení o přidělení 

IČ uveden název KVZ dle Stanov SVZ ČR. Rovněž se neposkytne těm KVZ, které jsou ve 

spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, vedené jako součást jiného spolku 

(organizace). 
 

Pokud poskytnutý příspěvek dle bodu III. pokrývá 75 % nákladů na provoz zařízení, 

potom jeho příjemce NESMÍ od jiných KVZ žádat nájem.  
 

Členové SVZ ČR jsou na soutěžích zařazených do Kalendáře sportovních akcí SVZ 

ČR pojištěni péčí VZP ČR a.s.. V ostatních případech si pojištění zajistí KVZ jiným způsobem. 



 

Příspěvek poskytuje jménem SVZ ČR jeho Ústřední rada.  
 

Technickým provedením finanční operace je pověřen tajemník SVZ ČR. 
 

 Na vrcholových akcích SVZ  – Mistrovstvích ČR, na které jsou ze svazových 

prostředků poskytovány organizátorovi dotace, je na střelnici vyvěšena státní vlajka ČR a při 

zahájení hraje státní hymna ČR. 

 
II. Příspěvek poskytovaný z prostředků SVZ ČR 

 

Příspěvek se poskytne na společenskou akci, která je v souladu se Stanovami SVZ 

ČR a nemá charakter sportovní akce. Příspěvek se poskytuje pouze jedenkrát v roce. 
 

příspěvek na akci   500,- Kč 
 

Vyúčtování se vede v účetnictví KVZ, doložené originálními doklady. Uchovává se 

po dobu stanovenou zákonem. Podléhá kontrole orgánů SVZ ČR.  

 
III. Příspěvek poskytovaný z jiných prostředků 

 

Příspěvek se poskytuje výhradně těm KVZ, které splní podmínky poskytovatele, a 

případně uzavřou s ÚR SVZ ČR Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků dle požadavků 

poskytovatele. Musí být uzavřena před podáním první žádosti KVZ o poskytnutí příspěvku. 

 
IV. Příspěvek poskytovaný z vlastních nebo jiných prostředků na 

sportovní účely 
 

Příspěvek se poskytuje na sportovní účely těm KVZ, které splní příslušné podmínky 

uvedené v čl. I. těchto zásad, a současně i podmínky poskytovatele jiných prostředků. 
 

Přílohami smlouvy jsou: Kalendářní plán sportovních akcí SVZ ČR na daný rok. 

  ZÁSADY pro poskytování příspěvků na daný rok. 
 

Příspěvek příjemce nezdaňuje, protože byl zdaněn u plátce. Příjemce musí vždy o 

příspěvek písemně požádat. Tento se poskytuje výhradně na konkrétní akci.  
 

V případě, že pořadatel a organizátor soutěže jsou rozdílné subjekty, náleží 

příspěvek organizátorovi soutěže v souladu s výše uvedeným textem. 
 

Příspěvek se použije pouze na sportovní, tělovýchovnou aktivitu, na údržbu a 

opravu sportovního zařízení, na nájem sportovního zařízení a na úhradu výdajů spojených 

s organizováním a zabezpečením sportovní aktivity. 
 

Příjemce musí zpracovat rozpočet, a tento zaslat tajemníkovi SVZ ČR, minimálně 

14 dní před konáním akce, na něž byl příspěvek vyčleněn. Rozpočet schvaluje rada KVZ. Toto 

se netýká klubového závodu. Vyúčtování příspěvku se vede v účetnictví KVZ. Dokládá se 

originálem účetního dokladu (faktura, stvrzenka aj.). Vyúčtování se zakládá na dobu nejméně 

tří let od uzavření pro potřebu kontroly finančním úřadem nebo orgánem poskytovatele. 

 

Z příspěvku se v souladu s obecně platným předpisem pokrývají tyto náklady: 



 

 výdaje organizátorů a účastníků akce, 

 cestovní náklady v rozsahu stanoveném zákonem, 

 náhrady za práce a služby spojené s organizací akce, 

 pojištění majetku, 

 nájem sportovního zařízení, 

 na ohodnocení sportovních výkonů sportovců, 

 na jednání a akce SVZ ČR a KVZ, 

 na vybavení SVZ ČR, KVZ věcnými prostředky sportovního charakteru. 
 

Na sportovní akci zařazenou do Kalendáře sportovních akcí SVZ ČR se v roce 2015 

poskytne příspěvek v následné výši: 
 

Přebor KVZ ve střelbě, jedenkrát ročně    600,- Kč 
 

Přebor SVZ ČR ve střelbě z útočné pušky  4.000,- Kč 

 

Střelecké souboje trojic z útočné pušky        3.000,- Kč 
 

Střelecký víceboj SVZ ČR 

- kvalifikace víceboje  2.000,- Kč 

- mistrovství ČR ve víceboji  4.000,- Kč 

- mistrovství ČR ve víceboji - veteráni  4.000,- Kč 
 

Českomoravský pohár 

- kvalifikace  1.000,- Kč 

- mistrovství ČR  2.000,- Kč 
 

Střelecké souboje dvojic 

- kvalifikace  1.000,- Kč 

- mistrovství ČR - finále Pohár předsedy SVZ ČR  2.000,- Kč 
 

Setkání Mistrů  6.000,- Kč 
 

Czech Open Popper single  2.000,- Kč 
 

Mistrovství Evropy  

(v případě poskytnutí dotace od MO se dotace neposkytne)    3.000,- Kč 
 

Rezerva 2015    8.000,- Kč 
 

Brno – Praha – Bratislava pořádá SR 
 

Příspěvek na reprezentaci v zahraničí 300,- Kč 

Platí na jednu osobu. Pro jedno KVZ se poskytuje maximálně na 8 osob. 

Žádost se jmenným seznamem účastníků podává KVZ cestou KLK ÚR SVZ ČR ve 

dvou termínech – do 31. 7. 2015 a do 30. 11. 2015. Účast se prokazuje přiloženou výsledkovou 

listinou.  

Žádosti KLK posoudí a ÚR SVZ ČR je realizuje ve 2 termínech v září a prosinci 

běžného roku. 
 

Školení rozhodčích oblasti, oblast jedenkrát ročně  1.000,- Kč 



 

Příspěvek na činnost oblastní rady, oblast jedenkrát ročně  1.000,- Kč 
 

 Příspěvek na sportovní a společenskou akci pořádanou pro mládež, jedenkrát ročně 

    1.000,- Kč 
 

 Příspěvek na soutěž ve spolupráci s KVV, AZ aj. 

 - KVZ Staré Brno (10. ročník Pohár Vysokých Tater)  2.500,- Kč 

 - KVZ Liberec (8. ročník memoriálu poručíka Šimonky)  5.000,- Kč 
   
 KVZ, které mají ve vlastnictví střelnici nebo jiné sportovní zařízení mohou požádat 

o příspěvek na jejich údržbu nebo provoz. Nemohou jej použít jako investici k výstavbě 

zařízení. 
 

 KVZ, které si střelnici nebo sportovní zařízení pronajímají, mohou požádat o 

příspěvek na pronájem. 
 

 KVZ mohou žádat o příspěvek na nákup materiálu sportovního charakteru nebo na 

opravy tohoto materiálu.  
 

 Žádosti musí mít všechny náležitosti. Žádost o příspěvek na provoz a údržbu 

střelnice se doplní výpisem listu vlastnictví. Žádost o příspěvek na nájem se doplní kopii 

nájemní smlouvy. 
  

 Vyúčtování příspěvku se vede v účetnictví KVZ. Dokládá se originálem účetního 

dokladu (faktura, stvrzenka aj.). 
 

 Příspěvek na údržbu a provoz střelnice na rok  1.000,- Kč 

nebo 

 Příspěvek na pronájem střelnice na rok  1.000,- Kč 
 

 Příspěvek na nákup a opravu materiálu   

 Na základě požadavku KVZ a finančních možností SVZ ČR. Tyto příspěvky se 

neposkytují nárokově. O jejich účelnosti a poskytnutí rozhoduje s konečnou platností  VÚR 

SVZ ČR. 
 

 Do 15 dnů po skončení akce musí příjemce příspěvku: 
 

 zaslat propozice soutěže a výsledkovou listinu SMK ÚR SVZ ČR na adresu: 

milanbos@centrum.cz 
 

 zaslat vyúčtování příspěvku (čl. I a IV) tajemníkovi SVZ ČR na adresu: 
 

 Ing. Miloslava  MROWIECOVÁ 

 SVZ ČR 

 U Pergamenky 1511/3 

 170 00 Praha 7 – Holešovice 

nebo   

 svz-cr@svz-cr.cz 
 



 Pokud nebude podmínka (do 15 dnů po skončení akce musí příjemce zaslat 

vyúčtování, doložené kopiemi účtů a slovním vyjádřením položek) splněna, příjemce vrací 

poskytovateli dotaci v plné výši. 
 

 Tajemník SVZ ČR odešle příspěvky KVZ souhrnně za celý rok po splnění všech 

náležitostí, tj. prokazatelné včasné zaplacení členských příspěvků klubem, a aktuální DTB, a 

případném obdržení Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků dle požadavků poskytovatele. 

  
V. Příspěvek poskytnutý z grantu MŠMT, MF, MO ČR aj. 

 

Příspěvek je účelově vázaný na získaný grant, a poskytuje na základě podání žádosti 

KVZ v předešlém roce cestou SVZ ČR a schválenou pro příslušný rok. Účelovost grantu je 

stanovena podmínkami vydanými pro příslušný rok. 
 

 V účetnictví KVZ se vede odděleně. Vyúčtování doplněné originálními doklady a 

slovním uvedením položek se zaplacenou částkou za položku se uchovávají nejméně po dobu 

stanovenou obecnou legislativou. Poskytování příspěvku z grantu podléhá bez ohledu na jeho 

výši kontrole územních finančních úřadů, orgánů MF ČR, MŠMT ČR, MO ČR, NKÚ a 

kontrolním orgánům SVZ ČR.  
 

 Do 15 dnů po skončení akce musí příjemce zaslat vyúčtování, doložené 

kopiemi účtů a slovním vyjádřením položek, tajemníkovi SVZ ČR na adresu: 
 

 Ing. Miloslava  MROWIECOVÁ 

 SVZ ČR 

 U Pergamenky 1511/3 

 170 00 Praha 7 – Holešovice 

nebo   

 svz-cr@svz-cr.cz 
 

  Pokud nebude podmínka (do 15 dnů po skončení akce musí příjemce zaslat 

vyúčtování, doložené kopiemi účtů a slovním vyjádřením položek) splněna, příjemce vrací 

poskytovateli dotaci v plné výši. 

 
VI. Přílohy:    

 

Formulář žádosti o příspěvek 

 

 Tyto Zásady nabývají platnosti dnem 1. 1. 2015. Současně se ruší Zásady platné 

v roce 2014. 

 

Schváleno  ÚR SVZ ČR dne 13. prosince 2014 

 

Předseda SVZ ČR     plk. v zál. Ing. Svatopluk SENEVIČ   v.r 



Příloha č. 1  

 

POŽADAVEK   KVZ    NA   PŘÍSPĚVEK 
dle   platných   zásad 

     
 
    

Název KVZ 
  

Adresa KVZ   

Registrační číslo KVZ 
  

IČO KVZ   

Předseda KVZ   

Adresa předsedy KVZ   

Číslo bankovního účtu KVZ   

Adresa k zaslání příspěvku, 
pokud KVZ nemá číslo účtu 

  

Kontakt  

pevná linka   

mobil   

e-mail   

 

Požadovaná výše příspěvku v Kč   

Název akce  
  

Úroveň soutěže   

Číslo kalendářové soutěže   

Datum a místo konání akce   

  

Poznámka : 

Datum: 

Razítko        Jméno, příjmení, podpis 

  

 
 


