
Směrnice o poskytování dotací Asociace ROB ČR.

1. Tato směrnice upravuje poskytování dotací ze státního rozpočtu a veřejných rozpočtů (dále jen státní 
prostředky) a z vlastních prostředků na činnost AROB ČR a sdružených subjektů

2. Využití dotací ze státních prostředků se řídí příslušnými předpisy poskytovatele.  
3. Čerpání dotací se dále řídí schváleným rozpočtem. Za správnost čerpání dotací na státní sportovní 

reprezentaci odpovídá generální sekretář, šéftrenér reprezentace a manažer reprezentace v rozsahu své 
působnosti, za správnost čerpání u dotací na talentovanou mládež, část žákovská přípravka reprezentace, 
odpovídá generální sekretář a trenér žákovské a dorostenecké  reprezentace, za správnost čerpání dotací 
poskytnutých registrovaným spolkům (dále jen oddíl ROB) nebo i jiným subjektům na základě uzavřené 
smlouvy odpovídají statutární orgány těchto subjektů. Za správnost čerpání jiných dotací ze státních 
prostředků nebo jiných finančních prostředků poskytnutých dalšími subjekty odpovídá generální sekretář 
spolu s určeným funkcionářem. 

4. Podle výše dotace ze státních prostředků podle jednotlivých vypsaných programů poskytovatele dotace 
rozhodne Rada o jejich využití pro státní sportovní reprezentaci, žákovskou a dorosteneckou reprezentaci, 
přípravu talentované mládeže, zajištění sportovní činnosti AROB ČR a oddílů ROB. 

5. Částka určená pro oddíly ROB se dělí podle těchto kritérií : 
20% podle účasti závodníků oddílu na soutěžích 1.stupně (tzv. člověkozávod)
15% podle účasti závodníků oddílu na soutěžích 2.stupně (dtto)
20% podle bodů získaných oddílem na soutěžích 1.stupně v žákovských a juniorských kategoriích
15% podle členské základny (všichni členové)
15% podle počtu mládeže do 19ti let (skutečně startující na soutěžích ROB)
10% podle uspořádaných soutěží 2.stupně (počet závodů)
5 % podle uspořádaných soutěží 3.stupně (počet závodů)
Každý oddíl ROB je povinen zaslat údaje pro výpočet výše dotace ve stanovených termínech na sekretariát 
AROB ČR.  Pokud tak oddíl ROB neučiní, stanoví se částka dotace příslušné položky v nulové výši. 

6. Nad rámec rozdělení finančních prostředků pro oddíly (bod 5.) může Rada vypsat grantové řízení k pokrytí 
potřeb oddílů ROB na zajištění sportovní činnosti. Rada současně může stanovit kritéria a limity vypsaných 
grantů na jednotlivé oddíly nebo jednotlivé úseky zajištění sportovní činnosti. Vzor žádosti o grant a vzor 
vyúčtováníje uveden v příloze.   

7. Rada může poskytnout příspěvky na další aktivity oddílům ROB podle předem stanovených kritérií.
8. Oddíly, které jsou adresáty dotace, jsou povinny uzavřít s AROB ČR smlouvu o poskytnutí finančních 

prostředků. Smlouvu je třeba uzavřít nejpozději do 31.8. daného roku, není-li stanoveno jinak v podmínkách
pro poskytování konkrétní dotace nebo příspěvku. U dotací na soutěže nebo jinou akci je třeba smlouvu 
uzavřít nejpozději do 1 měsíce před jejím konáním na základě předloženého rozpočtu soutěže. Při 
nedodržení této podmínky nemá oddíl ROB na dotaci nárok. Dotaci lze zaslat pouze na účet oddílu ROB. 
Oddíly ROB doloží výpis z veřejného rejstříku, stanovy a kopii smlouvy o vedení bankovního účtu.

9. Oddíly, které obdržely dotaci, jsou povinny provést vyúčtování, není-li stanoveno jinak, 
a) u dotace ze státních prostředků do 10.12. daného roku, 
b)    u dotací poskytnutých na soutěže ve lhůtě do 2 měsíců od jejího konání, koná-li se soutěž po 1.11. pak 

nejpozději do 30.12. daného roku, 
c)    u ostatních dotací nejpozději do 30.12. daného roku.
Povinnost provést vyúčtování se týká všech poskytnutých dotací včetně předložení příslušných účetních 
dokladů. 

10. Oddílu ROB, který nesplní termíny vyúčtování dle čl. 9, může být v následujícím období krácena dotace až 
na nulu.

11. Oddílu ROB lze na základě žádosti zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce vozidlo a materiál z majetku 
AROB ČR. Oddíl ROB hradí všechny náklady spojené s užíváním vozidla a materiálu a je odpovědný za 
způsobené škody na majetku AROB ČR.

12. Tato směrnice byla schválena Radou AROB ČR dne 29.3.2015, současně tímto dnem pozbývá platnosti 
směrnice ze dne 26.5.2009 a 17.4.2012.
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