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1. Úvodní ustanovení 

1.1 Česká kuželkářská asociace (dále jen „ČKA“) zveřejňuje Výzvu PODPORA MLADÝCH KUŽELKÁŘŮ 
k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sportování dětí a mládeže do 
dovršení juniorského věku prostřednictvím krajských kuželkářských svazů a kuželkářských oddílů 
a tělovýchovných jednot. 

1.2 Příspěvek poskytnutý v rámci této Výzvy je určen na období od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

2. Věcné zaměření výzvy 

2.1 Příspěvek je určen pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti a péči o děti a mládež do 
dovršení juniorského věku (cestovné, startovné, ubytování, stravování související s plněním 
věcného zaměření Výzvy, zdravotní, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady 
(služby), nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy mládeže), nákup sportovního 
materiálu a materiální zabezpečení mládeže, výrobu metodického  materiálu. 

3. Alokace 

3.1 Celková alokace je 500 000 Kč. 

3.2 ČKA si vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy uvedenou v předchozím odstavci upravit, tj. 
nerozdělit veškeré prostředky celkové alokace v rámci této Výzvy, případně tyto prostředky 
navýšit v závislosti na počtu a kvalitě obdržených žádostí. 

4. Oprávněný žadatel 

4.1 Krajské svazy s právní subjektivitou 

4.2 Kuželkářské oddíly a tělovýchovné jednoty s právní formou spolku 

5. Obecné zásady 

5.1 Na poskytnutí těchto finančních příspěvků není právní nárok. 

5.2 Finanční příspěvek může být poskytnut až do výše 100% celkových nákladů 
projektu/akce/uvedené v žádosti. 

5.3 Finanční příspěvek musí být využíván efektivně, účelně a hospodárně. 

5.4 Finanční příspěvek lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v období  
od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

5.5 Finanční příspěvek lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání této 
výzvy, a které prokazatelně souvisí s jejím účelem.  

5.6 Po schválení ČKA budou příspěvky poukázány na bankovní účty příjemců nejpozději  
do 15 následujících dnů. 

6. Způsob použití dotace 

6.1 Finanční prostředky získané příjemcem nesmí být použity na: 
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a) podporu podnikání příjemce či osob s ním jakkoliv spojených;  

b) úhrady vkladů do obchodních společností, pořizování cenných papírů či jiné finanční 
investice s výjimkou sjednání termínovaných vkladů na dobu nezbytně nutnou k uložení 
finančních prostředků do doby jejich výdeje v souvislosti s krytím nákladů projektů 
zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost; 

c) úhradu odměn a náhrad členů statutárních a kontrolních orgánů příjemce přijatých v 
souvislosti s výkonem funkce v těchto orgánech; 

d) úroky, penále, srážky a další finanční postihy, bankovní poplatky; 

e) podnikatelskou činnost. 

7. Lhůta pro podání žádosti 

Žádost musí být podána nejpozději do 9.8.2019. 

8. Náležitosti a způsob podání žádosti 

8.1 Žádost musí být podána výhradně na formuláři Příloha č.1 – Žádost a musí obsahovat všechny 
náležitosti: 

a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, statutární orgán, kontaktní osoba, 

b) bankovní spojení – číslo bankovního účtu, název banky, 

c) požadovaná částka příspěvku, 

d) počet členů do 23 let (včetně) 

e) účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít, 

f) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 

g) podpis, razítko žadatele. 

8.2 Kompletní vyplněná žádost musí být odeslána v termínu v listinné podobě poštou na adresu 
Česká kuželkářská asociace, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 a obálka musí být v levém dolním 
rohu označena slovy „ŽÁDOST – MLÁDEŽ“. Pro urychlení zpracování žádosti může být zároveň 
zaslán sken žádosti elektronickou poštou na adresu podpora@kuzelky.cz.  

8.3 Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Pokud zjistí poskytovatel 
během procesu hodnocení, že údaje uvedené žadatelem v žádosti jsou nepravdivé, nebude 
žádosti zcela vyhověno. 

9. Finanční vypořádání a vyúčtování dotace 

Příjemce je povinen na žádost předložit ČKA vyúčtování poskytnuté dotace do 31.1.2020. 

10. Kontrola použití dotace 

10.1 U příjemců může proběhnout kontrola použití dotace. 

10.2 Příjemce je povinen umožnit kontrolu hospodaření s poskytnutým příspěvkem a zpřístupnit  
k tomu veškeré potřebné doklady. 
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11. Přílohy 

Příloha č. 1 – Žádost (závazný formulář) 


