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1 Obecné informace
V následujícím souboru jsou shrnuty podmínky pro vyúčtování cestovních náhrad
a čerpání finančních prostředků pro závodnice AK Olympu Brno. Prosíme o jejich
přečtení a dodržování. Usnadníte tak práci sobě i ostatním.
Vzhledem k tomu, že je klub „spolkem“ a veškeré finance plynou z dotačních
programů (grantů), je zapotřebí jejich čerpání doložit poskytovatelům těchto dotací oproti dokladům (Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, ...). Není možné obdržet finance tzv. „jen tak na ruku“. Závodnice na základě výsledků v sezóně (Extraliga, 1. liga, juniorky, …) budou ohodnoceny podle platné Diferenciace na rok 2020.
V záležitostech startů a managementu klubu své dotazy směřujte na Tomáše
Klímu a Alenu Nezdařilovou. V případě soutěží družstev se obracejte na jednotlivé
vedoucí družstev 2020. V případě finančních záležitostí se obracejte s dotazy
na ekonomku a pokladní klubu Elišku Kutrovou.

1.1

Kontaktní údaje

Předseda klubu:
Mgr. Tomáš Klíma
Dubová 3
637 00 Brno
acp.olymp.brno@seznam.cz, +420 608 972 704
Pokladní a ekonom:
Ing. Eliška Kutrová
Fleischnerova 1
635 00 Brno
eliskakutrova@centrum.cz, +420 728 946 694
Místopředseda klubu:
Mgr. Alena Nezdařilová
Kalouskova 69
683 01 Rousínov
alena.nezdarilova@volny.cz, +420 602 813 971
Vedoucí Extraligy žen: Tomáš Klíma, +420 608 972 704, tomas.klima@hotmail.com
Vedoucí 1. ligy žen: Petr Sláčala, +420 602 556 551, slacalap@seznam.cz
Vedoucí juniorek a dorostenek: Lukáš Klíma, +420 605 349 250,
lu-ke@email.cz
Vedoucí družstev žactva a přípravek: Sára Nezdařilová, +420 739 206 435,
sara.n21.6@seznam.cz

2 Cestovní náhrady
Tato vnitřní směrnice navazuje na vnitřní směrnici z let minulých. Důvodem její
vytvoření je ekonomičtější využití financí na úhradu dopravy na soustředění a závody. Náklady na dopravu se v letech minulých příliš zvedly, bylo tedy nutné se
v této oblasti začít chovat ekonomičtěji a efektivněji, jelikož se klub musí vejít
do rozpočtu.
Cestovní příkaz:
Doprava 1 osoba
Doprava 2 osoby – sportovec a trenér nebo 2 atletky
Sportovec, trenér (2 osoby) a materiál (tyče, kladiva, oštěpy)

2 Kč/km
3 Kč/km
4 Kč/km

Z přehledu je patrné, že za sportovní materiál přepravovaný na
závody, který musí být uložen na zahrádce vozidla na střeše, se
dává přípatek

1 Kč/km

Stejně tak v případě dopravy osobního trenéra (člen klubu) se dává
přípatek

1 Kč/km

Doprava 3 osoby
Doprava 4 osoby
Doprava 5 osob
Doprava 6 osob
Doprava 7 osob
Doprava 8 osob

4 Kč/km
5 Kč/km
6 Kč/km
7 Kč/km
8 Kč/km
9 Kč/km

Cestovní příkaz může předložit pouze člen klubu a rovněž trenér, pokud je členem klubu. Pokud závodnice veze autem trenéra, je jí rovněž proplacen dle vnitřní
směrnice. Trenér musí být členem klubu i v tomto případě. Jinak cestovním
příkazem může být sportovci proplaceno pouze jízdné v ceně VDP. Na toto jsme
byli letos upozorněni kontrolním orgánem.
V případě levnější varianty používat dopravu VDP (vlak, autobus).
Cestovní příkaz musí být odevzdán na AK Olymp Brno pokladní do 10 dní
po akci s dalším vyúčtováním akce, eventuálně v příloze se zhodnocením závodů
nebo soustředění ve formě zprávy ze soustředění. Nečlenům klubu nelze proplácet žádné náhrady včetně ubytování a stravování z prostředků dotací.
Cestovní příkaz lze použít, pokud je nutno se dostavit na akci (závody, soustředění) po trase, kde nepojede společná výprava a ta bude cestovat autobusem
na objednávku s dopravcem.
Pokud z místa odjezdu závodnice na sportovní akci je i jiná závodnice, musí se
obě domluvit tak, aby jely společně, na jeden cestovní příkaz. Jinak bude oběma
hrazeno pouze jízdné v ceně VDP.

3 Vyúčtování dokladů
V případě, že byla závodnici přidělena částka na přípravu, je podmínkou pro její
proplacení oproti dokladům mít zaplacené oddílové příspěvky na daný rok (pro
rok 2020 je částka 2 000 Kč pro dorost, juniorky a dospělé, ml. žactvo a atletické
přípravky platí 500 Kč na účet u České spořitelny 1345633369/0800.
Doklady vhodné pro čerpání financí na přípravu: regenerace, masáže, výživové doplňky, sportovní vybavení, pronájmy, soustředění, cestovné na závody, které
nehradí klub:
 Hotově – dodat doklad, v případě faktury společně s příjmovým dokladem
(vzor níže). V případě příjmového dokladu je odběratelem: AK Olymp Brno,
spolek, Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ 44994532. Platby osobní platební
kartou nelze přijmout!
 Převodem – fakturu zašlete na eliskakutrova@centrum.cz, která ji následně
uhradí. Faktura musí být vystavena na: AK Olymp Brno, spolek, Lidická
718/77, 602 00 Brno, IČ 44994532
Náležitosti textu: Co je klubu účtováno, pro koho, cena za jednotku. V případě
faktury za soustředění uvést také místo a datum akce. Je zapotřebí zkontrolovat,
zda daná agentura, která fakturu vystavuje má oprávnění na tu danou činnost, kterou fakturuje. Vzor faktury za soustředění viz níže.
Veškeré doklady je zapotřebí dodat do 14 dnů po akci (soustředění) na adresu:
Eliška Kutrová
Fleischnerova 1
635 00 Brno
Případně: eliskakutrova@centrum.cz

3.1 Období a limity pro čerpání přidělené částky
na přípravu
Každá závodnice, která má zájem plně využít poskytnuté finance na přípravu, musí
vyčerpat v období od 1. ledna do 31. srpna daného roku minimálně 60 % své
přidělené částky. Je možné, aby vyčerpala i větší, případně celou částku za toto období. V následující části roku od 1. září do 30. listopadu může závodnice čerpat
už jen zbytek přidělené částky, tedy maximálně 40 %. Kdo do konce listopadu
2019 nevyčerpá – řádně nevyúčtuje své náklady na přípravu, tomu jeho zbytek
financí na kontě propadá, pakliže Výkonný výbor klubu nerozhodne ve výjimečném případě jinak (zranění, nemoc, osobní záležitosti atd.) Opatření jsou nastavena vzhledem k další povinnostem klubu dodat včasné vyúčtování dotací jejich poskytovatelům.

Budete-li chtít vyřídit finanční záležitosti na závodech, dejte vědět v týdnu před
závodem (nikoliv v pátek večer), jaké budete mít finanční požadavky. Urychlíte tak
celý proces, a to se týká hlavně v případě cestovních příkazů, které mějte již vyplněny.
Dopravu a náklady spojené se závody, které nejsou MČR či soutěží družstev, kde
je klubem závodnice přihlášena, si hradí každá atletka na vlastní náklady v případě,
že klub o tyto závody nemá z různých důvodů zájem. Tyto závody lze obsadit našimi závodnicemi a náklady hradit z přidělených financí na přípravu jen v případě,
že má klub z určitých důvodů o tyto závody zájem a jsou schválené po předchozí
domluvě s vedením klubu.

3.2 Vyúčtování Výcvikového tábora (soustředění)
Pro správné vyúčtování dotací je nezbytně nutné kromě správně vyplněné a zavčas
dodané faktury také dodat k Výcvikovým táborům (soustředěním) propozice
a zprávu. Jedná se tak o dodání propozic, vyplnění „Návrh na VT“ (dodat před odjezdem na VT) a „Zpráva z VT“ (dodat po návratu z VT). Je to nezbytně nutná součást těchto akcí. Tato povinnost se týká všech účastníků soustředění. Je zapotřebí
uvádět, z jaké dotace a v jaké výši bylo soustředění hrazeno (informace u Elišky
Kutrové).
Vzorový soubor k vyplnění „Návrh na VT“ a „Zpráva z VT“ naleznete na stránkách klubu v části „Informace z klubu“ (http://www.akolympbrno.cz/informacez-klubu-2/).

4 Dresy a reklama
4.1 Dresy
Povinností každé závodnice je reprezentovat klub v přiděleném oddílovém dresu
na závodech – Mistrovství České republiky, soutěž družstev (Extraliga, juniorky,
dorostenky, ECCCJ). Oddílovým dresem je myšlen celý dres, tedy vršek i kalhotky
či kompletní vrhačský dres. Pro reprezentaci klubu u partnerů a pro získání dotací
nelze použít fotografie, kde je kombinace oddílového vršku a vlastních kalhotek/kraťásků. Nepřípustná je také reklama vlastního partnera. Na těchto závodech
je přípustná pouze reklama klubového sponzora. Na závodech reprezentujete tým,
proto dodržujte tato pravidla.
Co se týká meetingů a závodů, které si hradí závodnice na vlastní náklady,
je možné startovat v dresu vlastního výběru včetně vlastních sponzorů.

4.2 Reklama
Na Mistrovských závodech jednotlivců a družstev je nutné startovat v klubovém
vybavení – atletický dres New Line (atletické kalhotky New Line nebo závodní
kraťásky Adidas), klubové tričko, bunda Adidas, elasťáky Adidas. Vzory oblečení
jsou přílohou této směrnice.
Extraliga: bunda a elasťáky Adidas, dres New Line, tričko. Závěrečné focení
a vyhlášení vítězů s cedulkou partnerů klubu pro rok 2020 umístěné na hrudníku.
Juniorky a vybrané dorostenky pro MČR družstev: dtto Extraliga
Jednotlivkyně pro všechna vypsaná MČR na dráze i mimo dráhu: vybavení
dtto extraliga, stupně vítězů v dresu klubu s tabulkou partnerů příslušného roku
nebo log umístěné na vrchním dílu dresu v hrudní části. Mimo dráhu startují závodnice s ohledem na počasí buď v oddílovém dresu verze dráha či tílko na kros,
nebo pod dres černé tričko bez reklam nebo klubové zelené tričko s logy partnerů.
Na stupních vítězů platí stejná pravidla jako na dráze a v hale u výše zmíněných
kategorií.
Mládež: dle pokynů vedoucí přípravek a žactva Mgr. Aleny Nezdařilové,
Bc. Sáry Nezdařilové či Jitky Konečné.

4.3 Fotografie
Prosíme závodnice, aby průběžně zasílaly fotografie ze závodů na klubový e-mail
acp.olymp.brno@seznam.cz. Týká se to závodů, kde nemáme partnerského fotografa. Fotografie, které jsou požadovány: veškeré reprezentační akce nebo starty,
všechny MČR - dráha/hala/mimo dráhu a další významné akce, které dále slouží
k prezentaci vašich vynikajících výsledků při jednání se sponzory a partnery.

5 Závěr
V následující části souboru naleznete vzorový cestovní příkaz a prázdný formulář
k jeho vyplnění. Dále je zde přiložena vzorová faktura a příjmový doklad.
V případě dotazů využijte kontakty uvedené v kapitole 1.
Tyto směrnice byly schváleny výborem AK Olymp Brno, spolek dne 11. 12. 2019
a jsou platné pro období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Děkujeme Vám za plnění těchto směrnic, které usnadní práci Vám i lidem, kteří se
starají o chod klubu.
Zapsal: Tomáš Klíma, předseda AK Olymp Brno, spolek

6 Přílohy účetní
6.1 Vzor příjmového dokladu

6.2 Vzor startovného
V případě dodání příjmového pokladního dokladu za startovné prosíme o doplnění
informace na papíru společně s dokladem o jménu/jménech závodníka/závodnice
a dosaženého výkonu. V případě většího množství startů lze dodat vytisknuté výsledky jako přílohu.

6.3 Vzor faktury

6.4 Cestovní příkaz – VZOR, prázdný k vyplnění

7 Přílohy reklama
7.1

Klubový dres

7.2 Klubové tričko

7.3 Klubová bunda

7.4 Reklamní cedulka partnerů klubu

