
  

 

 

 

 

 

 

 

Tento Grantový program je projektem České triatlonové asociace (dále jen ČTA) a je 

určen k podpoře aktivit: 

 podpora aktivit nově založených sportovních organizací (klubů/oddílů), 

 zlepšení podmínek jejich pravidelné organizované činnosti, 

 podpora sportovní přípravy dětí a mládeže věkových kategorií 8 až 15 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel: Milan Kulman, milan.kulman@triatlon.cz 
Zodpovídá: Nikola Štourač, sportovní ředitel ČTA 
 

Praha, 1.5.2022 
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1 Cíle 

1.1 Podpořit a zkvalitnit práci s mládeží v nově vznikajících klubech. 

1.2 Podpořit zakládání nových triatlonových klubů se zaměřením na přípravu dětí a 
mládeže. 

1.3 Zajistit trvale udržitelný rozvoj ČTA, nábor nových členů a zakládání nových 
základních jednotek – klubů, popř. tréninkových skupin. 

 

2 Žadatel, žádost

2.1 Žadatel 

Žadatelem může být spolek (klub/oddíl), registrovaný v ČTA v období od 1. ledna. 2022 

– 31. října 2022,  

 s řádně uhrazeným členským příspěvkem na daný kalendářní rok, 

 s minimálně pěti (5) nově registrovanými členy ve věku 8 – 15 let (ročník 2014 

– 2007) 1) 

1) netýká se nové registrace v rámci přestupů 
 

2.2 Podání žádosti 

 Lhůta pro podávání žádostí je do 31. října 2022 do 12:00hod. Žádost lze 

podat elektronickou komunikací na mail: milan.kulman@triatlon.cz, 

s předmětem: ŽÁDOST – NOVÉ KLUBY. 

 Žadatel podává pouze jednu žádost prostřednictvím svého 

statutárního/oprávněného zástupce, výhradně na předepsaném 

formuláři.  

 Pokud žadatel nesplňuje výše uvedené podmínky, je jeho žádost 

vyřazena. V případě zjištění, že je žádost neúplná, bude žadatel vyzván 

k doplnění. 
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2.3 Hodnocení 

2.3.1 Zařazení žádostí do programu: na základě hodnocení v souladu s  uvedenými 

hodnotícími parametry dostává žadatel rozhodnutí o přidělení/nepřidělení 

finančních prostředků. 

2.3.2 O zařazení do programu a přiznání Grantu rozhoduje Rada ČTA na základě návrhu 

Sportovního ředitele ČTA. Výsledné rozhodnutí bude vydáno formou zápisu 

z jednání.  

 

3 Forma a výše podpory 

3.1 Pravidla a podmínky poskytnutí podpory 

Žádost je posuzována/hodnocena komplexně, tzn. z hlediska: 

 splnění podmínek v parametrech A + B, nebo C a D, případně E, 

 účasti nově registrovaných členů minimálně na dvou (2) závodech 

uvedených v informačním systému ČTA (duatlon, aquatlon, triatlon, MTB 

triatlon). 

 

A 
Klub, či oddíl nově registrovaný u ČTA v období od 1. ledna 2022 
– 31. října 2022 

5 000,00 Kč 

B Kvalifikovaný trenér s platnou trenérskou licencí ČTA 5 000,00 Kč 

C 
Pět (5) registrovaných členů ve věku 8 – 15 let (ročník 2014 – 
2007) 1) 

8 000,00 Kč 

D 
Šest až devět (6 - 9) registrovaných členů ve věku 8 – 15 let (ročník 
2014 – 2007) 1) 

10 000,00 
Kč 

E 
Deset (10) a více registrovaných členů ve věku 8 – 15 let (ročník 
2014 – 2007) 1) 

15 000,00 
Kč 

1) netýká se nové registrace v rámci přestupů 
 

3.2 Účelovost, podporované aktivity 

3.2.1 Finanční prostředky jsou poskytovány jako neinvestiční, ke krytí nákladů a služeb 

spojených s pravidelnou organizovanou činností a sportovní přípravou dětí a 

mládeže věkových kategorií 8 až 15 let. 

 

 



  

 

3.2.2 Za uznatelné náklady jsou považovány: 

 výdaje (náklady) na nájmy sportovišť, 
 

 výdaje (náklady) na nákup sportovního vybavení, sportovních potřeb a 

pomůcek, 

 výdaje (náklady) na přípravné akce a soustředění,  

vynaložené v období od 1. ledna 2022 do 30. listopadu 2022. 
 

3.3 Způsob čerpání podpory  

 Po splnění podmínek žádosti a programu je podpora poskytována na 

základě písemné smlouvy mezi ČTA a žadatelem. V této smlouvě je 

specifikován způsob čerpání a vyúčtování fin. prostředků.  

 ČTA si vyhrazuje právo do uplynutí termínu konce příjmu žádostí příjem 

žádostí předčasně ukončit, nebo rozvojový program zrušit. 

 Podáním žádosti nevzniká žadateli vůči ČTA právní nárok na poskytnutí 

finančního příspěvku ani nárok na kompenzaci vynaložených nákladů. 

 Žadatel je povinen vhodným způsobem prezentovat (v médiích, na 

webových stránkách apod.) skutečnost, že klub, nebo oddíl je 

podporován Českou triatlonovou asociací. 

 ČTA je oprávněna zveřejnit název, sídlo příjemce a výši poskytnutého 

finančního příspěvku. 

 ČTA si vyhrazuje právo uvolnit finanční podporu dle aktuálních 

finančních možností ČTA s případnou prodlevou ne delší než 4 měsíce.  

 Grantová podpora se může poskytovat jen do vyčerpání finančních 

prostředků v daném kalendářním roce. 

3.4 Vyúčtování 

Poskytnutí finančních prostředků podléhá vyúčtování. S formulářem vyúčtování 

bude třeba doložit účetní doklady (fotokopie). Vyúčtování musí být provedeno a 

předáno ČTA do termínu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do 5. prosince 

2022. V případě použití podkladů pro vyúčtování cizích dodavatelských subjektů 

bude 



  

 

 

požadováno dodání výpisu z bankovního účtu žadatele s vyznačením převedení 

čerpaných prostředků na jmenované dodavatelské subjekty. Proplácení 

finanční podpory je realizováno bezhotovostním převodem na základě 

vystaveného daňového dokladu – faktury. 

 

 
 

 


