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Zásady	pro	poskytování	podpory	z	prostředků	projektu	„Biatlon	pod	
Javorovým“,	realizovaným	Spolkem	CHKS	

	
		

I.	Vymezení	Spolku	CHKS		

1.	 Spolek	CHKS,	 se	 sídlem	Oldřichovice	234,	739	61	Třinec,	 IČ:	085	30	831,	 zapsaný	27.	9.	
2019	 Krajským	 soudem	 v	Ostravě,	 v	oddíle	 L,	 vložka	 18834	 (dále	 jen	 „Spolek“	 nebo	
„poskytovatel	podpory“),	 je	právnickou	osobou,	jejíž	účelem	je	podpora	sportovních	aktivit	
mladých	sportovců	ze	sociálně	znevýhodněných	skupin,	kdy	v	rámci	své	činnosti	mimo	jiné	
realizuje	závod	Biatlon	pod	Javorovým.		

II.	Struktura	Spolku	CHKS	

1.	Spolek	CHKS	má	tříčlennou	radu	spolku.	Včele	rady	je	předseda	spolku.		
2.	 Předseda	 spolku	 plní	 funkce	 reprezentativní,	 zprostředkující	 a	 propagační	 ve	 vztahu	
k	veřejnosti	a	sponzorům.	
3.	Rada	spolku	koordinuje	a	zajišťuje	činnosti	spolku	a	odpovídá	za	jeho	praktické	provedení	
a	realizaci.			

III.	Základní	předpoklady	získání	podpory		

1.	Podporu	z	prostředků	určených	Spolkem	CHKS	mohou	získat	mladí	sportovci	ve	věku	od	6	
do	18	let,	kteří	v	době	podání	žádosti	o	podporu	z	prostředků	splňují	následující	kritéria:	
a)	pocházejí	z	rodin	pobírajících	„přídavek	na	dítě	podle	Zákona	č.	117/1995	Sb.,	zákona	o			
státní	sociální	podpoře“;	

	b)	vyrůstají	v	sociálních	ústavech	nebo	v	pěstounské	péči;		 	

	c)	jejich	rodiny	se	ocitly	vinou	mimořádných	okolností	v	sociálně	tíživé	situaci;	
	d)	jsou	jinak	sociálně	potřební	(např.	rodiče	samoživitelé,	aj.)	
2.	 Na	 získání	 podpory	 není	 právní	 nárok.	 Počet	 podporovaných	 žadatelů,	 rozsah	 a	 výše	
podpory	se	řídí	ekonomickými	možnostmi	poskytovatele	podpory.		

3.	Základním	kritériem	pro	posouzení	možnosti	získání	podpory	 je	vyhodnocení	konkrétní	
sociální	situace	jednotlivého	žadatele.		
4.	V	souladu	s	tím	se	zejména	posuzuje:	

	a)	příčiny	ovlivňující	negativní	zajištění	sportovních	aktivit	

	b)	možnosti	získání	požadovaných	prostředků	nebo	materiálního	plnění	jinou	formou	
	c)	 rozsah	 i	 kvalita	 zabezpečení	 jeho	 sportovní	 přípravy	 ve	 sportovním	 oddíle,	 kroužku,	
kurzu.	

	
IV.	Druhy	podpory		
	

1.	V	souladu	s	posláním	Spolku	CHKS	směřují	jeho	prostředky	zejména	na	tyto	oblasti:	

	•	sportovní	vybavení	
	•	sportovní	kurzy	

	•	sportovní	kroužky	
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	•	sportovní	soustředění	

	•	další		

V.	Formy	podpory	

Rozpočet	 poskytovatele	 podpory	 v	 rámci	 projektu	 „Biatlon	 pod	 Javorovým“	 je	 tvořen	 ze	
zdrojů,	které	nejsou	jmenovitě	určeny	ve	prospěch	konkrétního	mladého	sportovce,	ale	jsou	
poskytovány	 Spolkem	 na	 plnění	 jeho	 základního	 poslání.	 Smlouva	 (viz	 níže	 čl.	 VII)	 mezi	
poskytovatelem	podpory	a	žadatelem	(příjemcem)	 je	uzavřena	na	přesně	vymezené	druhy	
podpory	a	určité	časové	období	za	dále	stanovených	podmínek.		

VI.	Postup	předkládání	a	posuzování	žádosti	

1. Žádost	 o	 poskytnutí	 podpory	 Spolku	 CHKS	 předkládá	 vždy	 zákonný	 zástupce	 dítěte	
(žadatele	 o	 podporu)	 prostřednictvím	 předepsaného	 formuláře	 na	 webových	 stránkách	
poskytovatele	podpory.	
2. O	podporu	z	projektu	lze	žádat	i	zpětně.	Žádost	musí	být	podána	nejpozději	tři	měsíce	po	
zaplacení	sportovní	aktivity	nebo	nákupu	vybavení,	které	je	předmětem	podpory.	Rozhodující	
pro	poskytnutí	podpory	je	datum	uvedené	na	daňově	uznatelném	dokladu.	
3. Základní	 podmínkou	 pro	 platnost	 a	 posouzení	 žádosti	 je	 její	 věcná	 správnost,	 úplné	
vyplnění	požadovaných	údajů	a	doložení	skutečností,	že	žadatel	v	době	podání	žádosti	splňuje	
kritéria	k	poskytnutí	podpory	z	projektu.		
4. Stanovení	 výše	 podpory	 konkrétnímu	 žadateli	 závisí	 na	 posouzení	 Rady	 Spolku	 a	 na	
ekonomických	možnostech	poskytovatele	podpory	v	rámci	projektu.		
5. O	žádosti	rozhoduje	Rada	Spolku.	
6. Žádosti	jsou	projednávány	vždy	průběžně	v	předem	stanoveném	termínu.		

	VII.	Forma	vztahu	mezi	 poskytovatelem	podpory	 a	příjemcem	podpory	 v	 rámci	 projektu	
Biatlon	pod	Javorovým			

1. Vztah	mezi	poskytovatelem	podpory	a	příjemcem	podpory	v	 rámci	projektu	 je	upraven	
Rozhodnutím	Rady	 Spolku	 CHKS	o	 udělení	 podpory,	 ve	 kterém	 jsou	 taxativně	 vymezena	
práva	a	povinnosti	poskytovatele	podpory	a	práva	a	povinnosti	příjemce	podpory	v	rámci	
projektu	Biatlon	pod	Javorovým.	
2. Od	 Rozhodnutí	 může	 kterákoliv	 strana	 odstoupit	 kdykoli	 v	 případě,	 že	 se	 zásadním	
způsobem	 změní	 sportovní	 a	 sociální	 situace	 příjemce	 podpory	 (např.	 dítě	 přestane	
navštěvovat	sportovní	kroužek,	na	který	dostalo	příspěvek;	změnila	se	výše	příjmů	rodiny	
apod.).		
3. Povinností	 příjemců	 podpory	 je	 průběžné	 poskytování	 všech	 informací	 o	 podstatných	
změnách	podmínek,	za	kterých	byla	příjemci	podpora	z	projektu	přidělena.		
4. Povinností	 poskytovatele	 podpory	 je	 poskytovat	 podporu	 z	 projektu	 ve	 sjednaném	
rozsahu,	určeným	způsobem,	včas	a	bez	prodlení	dle	rozhodnutí	o	udělení	podpory.		
5. V	případě,	že	dojde	k	prodlení	v	poskytnutí	informací	o	podstatných	změnách	v	postavení	
příjemců	 podpory	 a	 tím	 k	 neoprávněnému	 čerpání	 prostředků	 podpory,	 jsou	 příjemci	
podpory	povinni	vrátit	poskytnuté	prostředky	nebo	 jejich	 část	poskytovateli	podpory	do	
rozpočtu	poskytovatele	podpory,	dle	podmínek	stanovených	v	Rozhodnutí.	

	Způsob	realizace	podpory		

1. Prostředky	Spolku	CHKS	určené	na	realizaci	projektu	jsou	poskytovány	účelově	v	rozsahu	
a	na	předmět	určení	tak,	jak	je	vyjádřeno	v	Rozhodnutí.	
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2. Poskytnuté	 prostředky	 nelze	 používat	 na	 jiné,	 než	 rozhodnutím	 o	 udělení	 podpory	
stanovené	účely.		
3. Prostředky	 jsou	 poskytovány	 vždy	 zákonnému	 zástupci	 příjemce	 podpory	 uvedenému		
v	žádosti	o	udělení	podpory,	případně	prostřednictvím	jiných	právnických	osob,	které	jsou	
k	tomuto	účelu	zřízeny.		

	

Projednáno	a	schváleno	na	zasedání	Rady	Spolku	CHKS	dne	12.6.2020	


