
Regionální sdružení ČSTV se sídlem v Olomouci. 
 

PRAVIDLA 
pro tvorbu a čerpání rezervního fondu RS ČSTV Olomouc. 

 
I. Rezervní fond ( dále jen RF )se vytváří jako povinný fond ve výši 10% přídělu ze společných 

vlastních zdrojů přiznaných regionální organizaci ČSTV v Olomouci vrcholným orgánem ČSTV 
v Praze pro daný rok. 

 
II. Rezervní fond se tvoří : 

1.) Převodem zůstatku tohoto fondu z předchozího roku 
2.) Vyčleněním potřebného objemu vlastních zdrojů, jimiž se doplní zůstatek tohoto fondu 
z předchozího roku do výše 10% z celkového přídělu vlastních zdrojů. 
 

      III.      Prostředky RF  spravuje VV RS ČSTV Olomouc. Valné hromadě předkládá    
                  zprávu o jeho stavu. 
 

IV. O použití RF rozhoduje VV RS ČSTV Olomouc při dodržení pravidel pro přijímání svých 
usnesení, a to přednostně v tomto pořadí : 
1.) Pomoc při likvidaci následků živelních událostí – žádosti se předkládají průběžně s doložením 

celkové vzniklé škody, případným odškodněním  od pojišťovny a požadovanou výší 
příspěvku. 

2.) Jednorázové rozběhové příspěvky  pro nově vzniklé sdružení ( TJ,SK) po předložení plánu 
činnosti, rozpočtu a jsou-li reálné předpoklady činnosti subjektu alespoň po dobu 2 let. O 
poskytnutí příspěvku rozhoduje VV RS po zhodnocení předložené žádosti. 

3.) Mimořádná návratná dotace  formou předčasného čerpání příspěvku. Žádosti se předkládají 
průběžně a musí obsahovat ekonomické vyhodnocení předloženého požadavku. V případě 
poskytnutí je uzavřena dvoustranná smlouva.  

4.) 4.) Příspěvek na akce, spojené s oslavami kulatých výročí TJ a SK, počínaje 30. rokem  trvání 
v intervalu po 10 letech. Maximální výše příspěvku je závislá na délce trvání subjektu – 10 let 
= 1.000,-Kč ( např. 30 let = 3.000,- Kč, 70 let = 7.000,- Kč),  max.  však do výše 10.000,- Kč.                     

                       5.)    Řešení neplánovaných funkčních problémů formou mimořádné dotace po předchozím 
                                 průzkumu odbornou komisí VV RS ČSTV Olomouc. Příspěvek RS je limitován částkou 
                                25.000,- Kč, řádně doložené žádosti se předkládají průběžně. 

6.)  Podpora reprezentace okresu, města, obce : 
      a) Na tuto oblast možno čerpat max. 50% z celkové částky RF RS ČSTV 

                             b) Příspěvek se  poskytuje na akce, uskutečněné v regionu, a svým dosahem přesahující  
                                 regionální význam. Organizátorem akce musí být subjekt (TJ,SK,svaz) sdružený v RS  
                                ČSTV Olomouc. 
                              c) Příspěvek může být poskytnut i na mimořádné postupy družstev či jednotlivců v soutěžích 
                                  mistrovského charakteru na úroveň finále M ČR k úhradě zvýšených nákladů , max. však 
                                 1 x ročně za každý subjekt. 

 d) Příspěvky jsou poskytovány na základě písemné žádosti subjektu, podané na předepsaném  
     formuláři a potvrzené jejím statutárním zástupcem.  

                               e) Při podporovaných akcích v regionu bude RS ČSTV Olomouc uvedeno v rozpisech soutěží 
                                   jako partner pořadatele. 
                               f) Příspěvek RS ČSTV Olomouc je limitován částkou 15.000,- Kč. 
 

V. Všechny žádosti k výše uvedeným příspěvkům je třeba adresovat na předepsaném formuláři   
hospodářské komisi VV RS ČSTV Olomouc, Legionářská 12, 772 00 Olomouc – k rukám hlavního 
ekonoma RS ČSTV Josefa Odstrčilíka.    Formuláře žádostí jsou k dispozici na RS ČSTV 
Olomouc a ke stažení na internetové stránce RS ČSTV Olomouc (www.cstv.cz/olomouc) 

 
VI. O jiném použití RF musí rozhodnout Regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc. 

 
  

 
      


