
               
Zásady hospodaření s finančními prostředky a majetkem AROB ČR 

1. AROB ČR hospodaří s vlastními finančními prostředky a s majetkem a dále 
s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu České republiky příp. 
jiných veřejných rozpočtů (dále jen státní prostředky).

2. Hospodaření  se státními prostředky se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními a  
příslušnými předpisy poskytovatele, a dále schváleným rozpočtem AROB ČR. 

3. Hospodaření s vlastními prostředky se řídí schváleným rozpočtem AROB ČR.
4. Rozpočet státní sportovní reprezentace navrhuje šéftrenér reprezentace a schvaluje 

jej Rada AROB ČR. V položce MTZ se stanoví jednotlivé výdaje jmenovitě. V případě
nevyčerpání nebo přečerpání finančních prostředků v jednotlivých položkách 
schvaluje přesunutí finančních prostředků mezi položkami rozpočtu po projednání 
s šéftrenérem do částky  20 tisíc korun předseda AROB ČR a nad  20 tisíc korun 
Rada AROB ČR. Podrobnosti k sestavení rozpočtu reprezentace jsou stanoveny 
v příloze.

5. Rozpočet žákovské a dorostenecké reprezentace (dále jen ŽDR)  navrhuje trenér ŽDR
a schvaluje jej Rada AROB ČR. V případě přesunů finančních prostředků v rámci 
rozpočtu se postupuje obdobně jako u státní sportovní reprezentace (viz bod 4).

6. Dotace pro registrované spolky (dále jen oddíly ROB) ze státních a vlastních 
prostředků se řídí schválenou směrnicí AROB ČR.

7. Rozpočet sekretariátu AROB ČR navrhuje generální sekretář AROB ČR a schvaluje 
Rada AROB ČR. Rozpočet pokrývá tyto výdaje:
a) provozní náklady sekretariátu AROB ČR včetně mzdových prostředků  a náklady 

na jednání orgánů AROB ČR
b)  náklady na propagaci a prezentaci AROB ČR 
c) dotace pro oddíly ROB, státní sportovní reprezentaci a žákovskou přípravku 

reprezentace, pokud je nelze financovat ze státních prostředků 
d) další výdaje

8. V případě nevyčerpání nebo přečerpání finančních prostředků v jednotlivých 
položkách rozpočtu podle čl. 7 schvaluje přesunutí finančních prostředků mezi 
položkami rozpočtu do částky  10 tisíc korun předseda AROB ČR a nad  10 tisíc 
korun Rada AROB ČR

9. Platby mimo schválený rozpočet sekretariátu do částky  10 tisíc korun schvaluje 
předseda AROB ČR, nad částku  10 tisíc korun Rada AROB ČR

10. Rozpočet AROB ČR se sestavuje v zásadě jako vyrovnaný. Rada AROB ČR projedná 
návrh rozpočtu nejdéle do 4 týdnů od doby, kdy je známo přidělení státních 
prostředků. Do schválení rozpočtu se hradí pouze nutné výdaje k zajištění chodu 
sekretariátu a sportovní přípravy reprezentantů.

11. Hmotný a nehmotný majetek AROB ČR lze využívat pouze v souladu s jeho určením. 
Osoby mající tento majetek v  užívání jsou povinny o něj řádně pečovat a udržovat jej
v provozuschopném stavu. Zapůjčení  tohoto majetku jiným osobám mimo AROB ČR 
schvaluje  rada AROB ČR.

12. Sekretariát AROB ČR vede evidenci hmotného a nehmotného majetku v souladu 
s příslušnými předpisy včetně evidence zápůjček.

13. Sekretariát AROB ČR zajišťuje vedení účetnictví podle příslušných zákonných 
ustanovení.

14. Oddíly ROB či jiné subjekty, kterým je poskytována dotace ze státních prostředků  
nebo z prostředků AROB ČR jsou povinny ve stanovené lhůtě uzavřít s AROB ČR 



příslušnou smlouvu a použití těchto prostředků řádně ve stanovené lhůtě vyúčtovat. 
Nesplněním této povinnosti ztrácí nárok na dotaci pro další období.

15. Tyto zásady hospodaření byly schváleny na jednání Rady AROB ČR dne 29.3.2015, 
tímto dnem pozbývají platnosti zásady ze dne 26.4.2005 a 17.4.2012

Generální sekretář AROB ČR: Předseda AROB ČR:
Marcela Šrůtová JUDr. Miroslav Vlach

Příloha č. 1

Zásady pro sestavení rozpočtu státní sportovní reprezentace.

1. Rada AROB ČR stanoví pravidla sestavení rozpočtu v kapitole státní sportovní 
reprezentace dle čl. 4 Rozpočet reprezentace navrhuje šéftrenér za aktivní účasti 
manažera reprezentace a generálního sekretáře. Rozpočet obsahuje povinné a 
nepovinné výdaje.

2. Mezi povinné výdaje patří
a) výdaje na účast na ME/MS,
b) výdaje na přípravu sportovců,
c) členské příspěvky do mezinárodní organizace,
d) odměny realizačního týmu.

2. Mezi nepovinné výdaje patří
a) odměny a stipendia pro sportovce,
b) refundace,
c) výdaje na zdravotní prohlídky,
d) výdaje na MTZ reprezentace,
e) ostatní provozní výdaje.

3. Částka určená pro odměny realizačního týmu (100%) se rozděluje podle zastávané 
funkce (odměna včetně zákonných odvodů státu)

a) šéftrenér – do 35%,
b) manažer/trenér/metodik – do 35 %,
c) technik – do 10%,
d) masér – do 5%,
e) ostatní obslužný personál (celkem) – do 10 %,
f) rezerva –  do 5%.

4. Pro případ jiného složení realizačního týmu navrhne šéftrenér úpravu v jednotlivých 
částkách tak, aby nebyla překročena maximální částka určená pro odměny 
realizačního týmu.

5. Tato příloha byla schválena Radou AROB ČR dne 29.3.2015.

Generální sekretář: Předseda AROB ČR
Marcela Šrůtová JUDr. Miroslav Vlach


