
  
 
 
 
 
 
 

 

Podmínky podpory letních táborů oddílů ČSOP v roce 2016 

 

 Dotace je určena k podpoře táborů oddílů ČSOP s celoroční činností. Podpořeny mohou být tábory 
konané v době hlavních prázdnin vyhlášených MŠMT, jejichž táborová hlášenka bude zaslána SMOP 
ČSOP nejpozději do 31. 5. 2016 (vzor hlášenky je přílohou tohoto dokumentu). 

 POZOR, HLÁŠENKA MUSÍ BÝT PODEPSÁNA PŘEDSEDOU ZO A ODESLÁNA NA ADRESU                    
SMOP ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4.  

 Zároveň musí být odeslána v elektronické verzi na adresu helena.albrecht@csop.cz                                                                                          

 Součástí hlášenky musí být plánek umístění tábora s vyznačením přístupové cesty nebo podrobný 
slovní popis pro umožnění fyzické kontroly v místě konání tábora. Kopie táborové hlášenky bude 
poskytnuta odboru pro děti a mládež MŠMT, které má právo kontroly tábora.  

 Současně s hlášenkou tábora bude zaslána kopie platného potvrzení o příslušné kvalifikaci hlavního 
vedoucího (viz. níže).  

 Pořadatelem tábora musí být ZO ČSOP s oddílem registrovaným v roce 2016 u SMOP ČSOP, 
Michelská 5, Praha 4.  

 Výše dotace činí 30 Kč/dítě/den. Dítětem je pro účel této dotace myšlen registrovaný člen ČSOP, 
starší 6 let a mladší 18 let (nedosáhne v době konání tábora 18 let). Na nečleny oddílu (tedy nečleny 
ČSOP) se dotace nevztahuje. Případní noví členové musí být řádně registrováni před započetím 
tábora. 

 Celková výše dotace může být maximálně do výše 70% celkových nákladů na tábor.  

 Délka tábora musí být alespoň 7 dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), dotaci lze poskytnout 
maximálně na 21 po sobě jdoucích dnů. V případě dvou na sebe navazujících táborů, kdy poslední 
den jednoho tábora je současně prvním dnem druhého tábora, lze pro účely dotace započítat 
na stejné dítě pouze jeden den. Dotaci nelze poskytnout na pobyt na táboře kratší než 7 dní.  

 Tábor se koná na území ČR nebo členských států EU.  

 Dotaci lze poskytnout pouze na tábory, jejichž hlavní vedoucí splňuje kvalifikační předpoklad 
úspěšným absolvováním kurzu přípravy hlavních vedoucích organizovaného subjektem, který má 
pro tento druh školení akreditaci MŠMT.  

 Tábor nesmí být ziskový (po započtení všech výnosů, včetně předpokládané dotace). Na táboře lze 
hradit pouze náklady, které prokazatelně souvisí s akcí. Nákup materiálu po akci zpravidla nemá s 
akcí souvislost.  

 Na táboře musí být alespoň 70% účastníků do 26 let.  

 Na táboře musí být alespoň 6 dotovaných účastníků ve věku 6–18 let (nesmí dovršit věku 18 let 
v průběhu tábora). 

 Na tábor se musí vybírat účastnický poplatek.  
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Dotace na tábor je ze státního rozpočtu, a lze z ní hradit pouze:  

 výdaje zaplacené v roce 2016 a současně účtované do nákladů roku 2016  

 neinvestiční výdaje (zjednodušeně např. materiál, u něhož cena 1 kusu schopného samostatné 
funkce nepřevyšuje 40.000 Kč a je zahrnut do nákladů v roce pořízení) jednoznačně související 
s táborem  

 ubytování  

 nákup potravin a stravování v průběhu tábora  

 nákup tábornických a sportovních potřeb (pozor nikoli investiční majetek) 

 dopravu (na/z tábora i v průběhu tábora)  

 ostatní náklady (rozbor vody, kopírování, poštovné, zdravotnický kurz apod.)  

Pro pořadatele, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty – v případě, že u nákladů hrazených z dotace 
uplatňujete odpočet DPH, není možné DPH hradit z dotace. 

Dotaci nelze použít na:  

 platby v jiném kalendářním roce než 2016 (i když souvisejí s táborem)  

 pohoštění, věcné odměny a dary  

 jakékoli mzdové náklady, refundace mezd  

 nákup mobilních telefonů a provoz telefonů, které nejsou v majetku pořadatele tábora (např. nákup 
předplacených karet nebo dobíjecích kuponů do telefonů vedoucích)  

 podnikatelské aktivity a případnou výdělečnou činnost pořadatelské organizace  

 jakékoliv členské příspěvky, pojištění vedoucích  

 předplatné jízdenky MHD  

Účetnictví tábora musí být zahrnuto do účetnictví pořadatele, který dotaci obdržel. U tohoto pořadatel musí 
být uložen také seznam účastníků obsahující jméno, adresu a datum narození. Tábor musí být v účetnictví 
pořadatele veden tak, aby bylo možné v případě kontroly jasně identifikovat, které náklady byly uhrazeny 
z přidělené dotace.  

Poskytnutí a vyúčtování dotace  

Dotace bude poskytnuta zpětně na základě vyúčtování a skutečného počtu „děťodní“.  

Vyúčtování se skládá ze dvou částí: „Tabulky údajů o táboře“ a „Seznamu účastníků tábora“ (vše naleznete 
v jednom excelovském (jednotlivé listy) dokumentu „Vyúčtování finančního příspěvku na letní tábor v roce 
2016“). Vyúčtování posílejte elektronicky na adresu ludek.hrncir@csop.cz  

Součástí vyúčtování bude i faktura ze strany ZO, kdy bude fakturována částka odpovídající dotaci. Fakturovat 
budete SMOP ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, IČ: 22743731 

Text na faktuře: Podpora letního tábora oddílu ČSOP  

NEPŘIKLÁDEJTE KOPIE ÚČETNÍCH DOKLADŮ. 

Termín pro vyúčtování tábora, na jehož základě bude podpora vyplacena, je nejpozději 30. 9. 2016.  

Pokud pořadatel tábora nepředloží řádné a úplné vyúčtování do uvedeného termínu, dotace nemusí být 
poskytnuta. Po obdržení bezchybného vyúčtování zašleme do 30 dnů dotaci v příslušné výši na běžný účet 
pořadatele (ZO ČSOP). 
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Kontroly  

Pořadatel tábora je povinen umožnit kontrolu hospodářské dokumentace souvisejících s dotovanými akcemi 
ze strany SMOP ČSOP, MŠMT i dalších státních orgánů zpětně po dobu alespoň 5 let.  

Povinnost umožnění kontroly dokumentace se vztahuje i na případy ukončení činnosti pořadatele tábora, 
který dotaci obdržel. Pořadatel tábora je povinen umožnit fyzickou kontrolu na letním táboře pověřeným 
pracovníkům MŠMT a SMOP ČSOP. V případě celkově neuspokojivého výsledku nemusí být dotace 
poskytnuta.  

Případné změny (zrušení tábora, změna termínu či místa apod.) je nutno oznámit co nejdříve kanceláři 
SMOP ČSOP.  

Hospodářská dokumentace celého tábora nesmí být v rozporu s obecně platnými předpisy. Zjištění rozporů 
či nedostatků (i zpětně) může být důvodem k vymáhání vrácení poskytnuté dotace a zakládá povinnost 
pořadatele tábora poskytnutou dotaci nebo její část vrátit, stejně jako uhradit s touto událostí související 
penále nebo pokutu.  

  
 


