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Podmínky podpory materiál/klubovny/akce 2017 – 2.KOLO 

V rámci letošní podpory materiálu, kluboven a akcí máte možnost sami rozhodnout, jak přidělené finanční 

prostředky využijete. Z přiložené tabulky můžete zjistit, jaká finanční částka je vašemu oddílu přidělena. Tuto 

podporu můžete rozdělit dle vlastní potřeby mezi materiál/klubovny/akce nebo ji využít jen na některou 

z uvedených částí.  

 
Obecné podmínky podpory 

Žádat mohou jen řádně registrované oddíly ČSOP, resp. jejich mateřská ZO ČSOP. 

Účtování 

Poskytnutá podpora musí být v účetnictví pořadatele vedena odděleně, tzn. tak, aby bylo možné v případě 

kontroly jasně identifikovat, které náklady byly uhrazeny z přidělené podpory.  

Podmínkou vyplacení podpory je uvedení čísel příslušných dokladů z vašeho účetnictví. Doklady není potřeba 

kopírovat ani dokládat – zůstávají u vás ve vašem účetnictví (ve vyúčtování uvádíte jen číslo dokladu pod 

kterým je ve vašem účetnictví). 

Kontrola 

Příjemce podpory je povinen umožnit kontrolu hospodářské dokumentace související s dotovanými akcemi ze 

strany SMOP ČSOP, MŠMT i dalších státních orgánů a Lesů ČR, s. p., a  to zpětně po dobu alespoň 5 let.  

Povinnost umožnění kontroly dokumentace se vztahuje i na případy ukončení činnosti příjemce podpory. 

Vyúčtování podpory 

Žádost o podporu je současně jejím vyúčtováním. DO KANCELÁŘE ZASÍLÁTE VYÚČTOVÁNÍ A FAKTURU!!! 

Zájemce o podporu musí zaslat formulář „Vyúčtování podpory materiál/klubovny/akce2017“ do kanceláře 

SMOP ČSOP nejpozději do 31. října 2017 (podává se ve fyzické podobě s podpisem předsedy a 

případně razítkem ZO). Součástí vyúčtování je faktura na požadovanou částku. 
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Fakturační údaje jsou: SMOP ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4,  IČ: 22743731 

Text na faktuře: 

Podpora oddílové činnosti v roce 2017 2.kolo 

Nákup materiálu na činnost oddílu … Kč 

Úhrada nákladů na klubovnu (nájemné a služby) … Kč 

Náklady na jedno i vícedenní akce oddílu … Kč 

Vyúčtování musí být podepsáno předsedou ZO a odesláno na adresu: 

SMOP ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 

 

Konkrétní podmínky pro jednotlivé oblasti podpory: 

MATERIÁL 

 Dotace je určena na pokrytí nákladů na materiál a vybavení pro potřeby oddílů mladých ochránců 
přírody ČSOP. 

 Materiál musí být pořízen v roce 2017 a jeho využití musí bezprostředně souviset s činností oddílu. 
(V případě pochybností donátora musí být příjemce podpory schopen souvislost jasně a prokazatelně 
zdůvodnit a doložit.) 

 Dotaci není možné použít na nákup pohoštění, odměn, darů a krytí investičních výdajů (zjednodušeně 
materiál, u něhož cena 1 kusu schopného samostatné funkce převyšuje 40.000 Kč) 

Příklad možného materiálu, který můžeme podpořit: výtvarné potřeby, stany, lana, nádobí, nářadí, lupy, židle, 

kamna, apod. 

Pozor, není možné podpořit: jídlo, odměny, jízdenky, auto, apod. 

KLUBOVNY 

 Dotace je určena na pokrytí nákladů na klubovnu ČSOP v roce 2017. Klubovnu musí mít v nájmu 
ZO ČSOP, jako zřizovatel příslušného oddílu, nebo musí být klubovna touto ZO vlastněna. 

 Klubovna musí být využívána oddílem k pravidelné celoroční činnosti. 

 Dotaci můžete čerpat jak na nájemné klubovny, tak na její prokazatelné provozní náklady (elektřina, 
plyn, apod.). 
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AKCE 

 Dotace je určena k podpoře jedno a vícedenních akcí oddílů mladých ochránců přírody ČSOP 
uspořádaných v roce 2017. 

 Pořadatelem těchto akcí musí být řádně registrované oddíly ČSOP, resp. jejich mateřská ZO ČSOP. 

 Na akci musí být min. 70% dotovaných účastníků, tzn. dětí (do 18 let) registrovaných u ČSOP (tzv. 
mopíků). 

 Akce nesmí být zisková (po započtení všech výnosů, včetně předpokládané dotace). 

 Účetnictví akce musí být zahrnuto do účetnictví ZO, která dotaci obdržela. ZO musí mít uložen také 
seznam účastníků akce obsahující jejich jméno, adresu a datum narození. 

 Ve vyúčtování akce mohou být náklady, které se vážou k následujícímu účelu: stravování na akci, 
ubytování na akci, doprava na akci, vstupné (muzea, hrady, zámky, apod.), materiál na danou akci 

 


