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METODICKÝ POKYN 
 

Výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“  
k nakládání s finan�ními zdroji sportovního klubu 

 
 

�l. 1 
P�edm�t úpravy 

 
1.1. Metodický pokyn výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO CLUB 

Kolovraty“, dále jen „sportovní klub“, k nakládání s finan�ními zdroji sportovního 
klubu upravuje postupy orgán� sportovního klubu v oblasti sjednávání a získávání  

 
 

a) dotací sportovního klubu od �STV a �SRS, 
b) dotací ze strukturálních fond� EU, 
c) sponzorských dar�, 
d) smluv o reklam�, 
e) dotací z ve�ejných rozpo�t�, 
f) p�íjm� ze živnosti provozované sportovním klubem, 
g) p�íjm� z úv�r� sportovního klubu, 
h) p�íjm� z finan�ní výpomoci od t�etích osob, 
i) ostatních p�íjm�, 
 
a jejich využití v rámci �innosti sportovního klubu. 

 
�l. 2 

Obecné principy hospoda�ení 
 

2.1.  Veškeré finan�ní a materiální p�íjmy a finan�ní výdaje plynoucí z �innosti sportovního 
klubu uvedeny v �l. 1 tohoto metodického pokynu musí být realizovány v souladu se 
stanovami sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“, (dále jen „stanovy 
sportovního klubu“). 

 
2.2. O finan�ních a v�cných p�íjmech a o jejich vydávání rozhoduje jen p�íslušný orgán 

sportovního klubu, kterému je tato pravomoc sv��ena stanovami sportovního klubu. 
 
2.3. P�i realizaci výdajových složek hospoda�ení musí být vždy respektován princip 

hospodárnosti a ú�elnosti vynakládání finan�ních prost�edk�. 
 
 

�l. 3 
Dotace od �STV a �SRS 

 
3.1. Prezident sportovního klubu, jako jeho statutární orgán, je povinen zajistit podání 

žádosti o dotace pro sportovní klub (na �lenskou základnu z dota�ního titulu), které 
vyhlašuje �STV (�eský svaz t�lesné výchovy a sportu) prost�ednictvím PTU (Pražské 
t�lovýchovné unie) nebo které vyhlašuje �SRS (�eský svaz rekrea�ního sportu) anebo o 
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p�ísp�vek na energie a nájmy t�lovýchovných za�ízení, který vyhlašuje �STV (�eský 
svaz t�lesné výchovy a sportu) prost�ednictvím PTU (Pražské t�lovýchovné unie). 

 
3.2. Podání žádosti o poskytnutí dotace �i p�ísp�vk� z jiných dota�ních titul�, jejichž 

správcem �i poskytovatelem je �STV, resp. PTU �i �SRS je pln� v kompetenci 
výkonného výboru sportovního klubu. Použití t�chto prost�edk� se �ídí podmínkami 
p�íslušného dota�ního titulu. 

 
3.3. O využívání finan�ních prost�edk� z dotací uvedených v �lánku 3.1. rozhoduje výkonný 

výbor sportovního klubu, pokud není v jednotlivém dota�ním titulu stanoveno jinak.    
 
3.4. O využívání finan�ních prost�edk� z dotací jiných dota�ních titul� rozhoduje výkonný 

výbor sportovního klubu, pokud není v jednotlivém dota�ním titulu stanoveno konkrétní 
(adresné) �erpání.   

 
�l. 4 

Dotace ze strukturálních fond� EU 
 

4.1.  Výkonný výbor sportovního klubu je povinen sledovat dota�ní tituly strukturálních 
fond� EU a jejich vyhlášení, které jsou vhodné pro podporu �inností sportovního klubu 
a rozhodovat o podávání p�ihlášek k jeho získání.  

 
4.2.  V p�ípad�, že sportovní klub získá n�který z dota�ních titul� ze strukturálních fond�, je 

výkonný výbor sportovního klubu oprávn�n jej realizovat v rozsahu tohoto titulu, 
p�i�emž je oprávn�n rozhodovat o �erpání finan�ních prost�edk� tohoto titulu v souladu 
se stanovami sportovního klubu nebo s podmínkami konkrétního dota�ního titulu.   

 
 

�l. 5 
Sponzorské dary 

 
5.1.  Sponzorské dary sportovní klub p�ijímá prost�ednictvím prezidenta sportovního klubu. 

Sponzorský dar se p�ijímá na základ� smlouvy o poskytnutí sponzorského daru nebo na 
základ� darovací smlouvy. Smlouvy jsou uzavírány zpravidla na schváleném formulá�i. 
Jinou než vzorovou smlouvu lze použít jen v p�ípad�, že dárce na jiném provedení 
smlouvy výslovn� trvá. 

 
5.2. O �erpání pen�žitého sponzorského daru nebo využití materiálního sponzorského daru 

rozhoduje výkonný výbor sportovního klubu v souladu se stanovami sportovního klubu, 
pokud ve smlouv� o poskytnutí sponzorského daru nebo v darovací smlouv� není ur�eno 
konkrétní ur�ení takovéhoto daru. V tomto p�ípad� je výkonný výbor povinen beze 
zbytku splnit podmínky dané touto smlouvou.  
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�l. 6 

Smlouva o reklam� 
 

6.1.  Smlouvy o reklam� uzavírá jménem sportovního klubu výhradn� prezident sportovního 
klubu. Smlouvu o reklam� uzavírá výhradn� na schváleném formulá�i, který je pro tuto 
smlouvu ur�ený.  

 
6.2. P�edm�t reklamy nemusí p�ímo souviset s hlavní nebo vedlejší �inností sportovního 

klubu. Není p�ípustné uzav�ít smlouvu o reklam�, která by byla v rozporu s obecn� 
závaznými právními p�edpisy nebo její charakter by byl neetický nebo nemorální.  

 
6.3. P�i uzavírání smlouvy o reklam� prezident sportovního klubu dbá na to, aby výrobu 

reklamních pouta��, reklamních banner�, nášivek apod. realizovala, pokud to je možné, 
druhá smluvní strana. V opa�ném p�ípad� musí p�edem zvážit, zda realizace reklamy 
bude pro sportovní klub ekonomicky výhodná. Pokud zjistí, že p�i zajišt�ní výroby 
reklamy vlastními silami nebo dodavatelsky vzniknou sportovnímu klubu takové 
náklady, které by byly zjevn� vyšší než vlastní zisk za reklamu poskytovanou druhou 
smluvní stranou, musí se snažit sjednat jiné, lepší podmínky nebo takovouto smlouvu 
odmítnout. 

 
6.4. O využití p�íjm� z reklamy rozhoduje výkonný výbor sportovního klubu v souladu se 

stanovami sportovního klubu, p�i�emž je povinen dbát na to, aby �erpání t�chto 
finan�ních prost�edk� bylo realizováno p�ednostn� tím sportovním oddílem, p�i jehož 
�innosti byla reklama umíst�na.  

 
�l. 7 

Dotace z ve�ejných rozpo�t� 
 

7.1. Žádost o dotaci z ve�ejných rozpo�t� podává prezident sportovního klubu formou a 
zp�sobem vyžadovaným poskytovatelem dotace, resp. správcem dota�ních prost�edk�. 
Podání žádosti musí být p�edem projednáno a schváleno výkonným výboru sportovního 
klubu. 

 
7.2. P�íjmy z dotace z ve�ejných rozpo�t� mohou být použity pouze v souladu s ú�elem, 

formou a �asovým obdobím, pro které jsou ur�eny dota�ním titulem. Nevyužité 
prost�edky z dotací z ve�ejných rozpo�t� se vrací poskytovateli dotace, nestanoví-li 
tento jinak. 

 
 

�l. 8 
P�íjmy ze živnosti provozované sportovním klubem 

 
8.1. Za provozování živnosti sportovního klubu odpovídá výkonný výbor sportovního klubu. 

Na základ� provozování živnosti a v rozsahu ur�eném p�íslušným živnostenským 
oprávn�ním získává sportovní klub finan�ní prost�edky, o jejichž realizaci rozhoduje 
v souladu se stanovami sportovního klubu jeho výkonný výbor.  
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8.2. O možnosti nákupu ur�itého sortimentu zboží prost�ednictvím sportovního klubu je 
výkonný výbor sportovního klubu povinen informovat �lenskou základnu. Výkonný 
výbor tak �iní zpravidla zve�ejn�ním informace na webových stránkách sportovního 
klubu. 

 
 

�l. 9 
P�íjmy z úv�r� sportovního klubu 

 
9.1. Pokud finan�ní situace nebo zám�ry sportovního klubu v oblasti rozvoje vyžadují 

uzav�ení úv�ru, m�že tak u�init prezident sportovního klubu uzav�ením úv�rové 
smlouvy. P�ed zahájením jednání o uzav�ením úv�rové smlouvy musí být zám�r o p�ijetí 
úv�ru v souladu se stanovami sportovního klubu a musí být p�edem schválen výkonným 
výborem. 

  
9.2. P�ed vlastním uzav�ením úv�rové smlouvy musí být smlouva o úv�ru projednána a 

schválena �lenskou sch�zí sportovního klubu. Výkonný výbor nebo prezident  
sportovního klubu p�ipraví a p�edloží �lenské sch�zi projednání smlouvy jako dopln�k 
rozpo�tu sportovního klubu. Nedílnou sou�ástí materiálu pro projednání �lenskou sch�zí 
sportovního klubu je bu� od�vodn�ní nutnosti p�ijetí úv�ru nebo projekt, pro který je 
nutné úv�r sportovního klubu zajistit. 

 
9.3. Úv�r m�že být p�ijat pouze od pen�žního ústavu, který je na finan�ním trhu v �eské 

republice d�v�ryhodný. Pro tyto ú�ely je výkonný výbor a prezident sportovního klubu 
zajistit písemné reference, ze kterých je d�v�ryhodnost pen�žitého ústavu patrná. 

 
9.4.  P�íjmy z konkrétního úv�ru musí být  použity výlu�n� ke krytí výdaj� spojených se 

schváleným d�vodem nebo projektem �lenskou sch�zí sportovního klubu. Pokud je úv�r 
uzav�en pro investi�ní �innost sportovního klubu musí být uzav�en v souladu s hlavní 
nebo  vedlejší �inností sportovního klubu. Vlastní �erpání úv�ru schvaluje  výkonný 
výbor sportovního klubu. 

 
�l. 10 

P�íjmy z finan�ní výpomoci od t�etích osob 
 
 
10.1. Krátkodobá finan�ní výpomoc je poskytnutí finan�ní �ástky na p�eklenutí finan�ního 

nedostatku sportovního klubu t�etí osobou bez úplatn� na omezenou dobu. Doba 
finan�ní výpomoci by nem�la p�evýšit dobu 12 m�síc�. V p�ípad�, že se na finan�ní 
výpomoc váže jakákoliv finan�ní úhrada (poplatek, úrok apod.) bude se realizovat podle 
�l. 9 této metodiky. P�íjmy z krátkodobých finan�ních výpomocí použije sportovní klub 
ke krytí neo�ekávaných výdaj�, p�íp. ke krytí �asového nesouladu p�íjm� a výdaj� 
sportovního klubu. 

 
10.2. Využití prost�edk� z krátkodobých finan�ních výpomocí schvaluje výkonný výbor 

sportovního klubu, který taktéž realizuje �erpání takto získaných finan�ních prost�edk�, 
ú�elnost jejich �erpání a odpovídá za v�asné vrácení finan�ní výpomoci poskytovateli. 
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�l. 11 

Ostatní p�íjmy 
 
11.1. Mezi ostatní p�íjmy za�azuje výkonný výbor �i p�ímo hospodá� sportovního klubu 

všechny p�íjmy, které nelze za�adit podle p�edchozích �lánk�. 
 

 
�l. 12 

P�echodná ustanovení 
 
12.1. Tento metodický pokyn je závazným dokumentem pro výkon funkce prezidenta 

a výkonného výboru sportovního klubu v p�edm�tu jeho úpravy. 
 
12.2. Metodický pokyn se vztahuje na všechny finan�ní transakce v p�edm�tu jeho úpravy, 

které jsou zahájeny po jeho ú�innosti. P�ípady zahájené p�ed ú�inností tohoto 
metodického pokynu se jím �ídí, pokud je jejich realizace podle tohoto metodického 
pokynu pro n� výhodn�jší. 

 
 

�l. 13 
Ú�innost 

 
13.1. Tento metodický pokyn je ú�inný dnem jeho schválení výkonným výborem sportovního 

klubu, tedy dnem xx.xx.2005.  
 
 
 
 
 
 
 

   
Ing. Petr Sou�ek 

prezident sportovního klubu 
 Petr Majer 

viceprezident sportovního klubu 
 


