
Český svaz moderního pětiboje 

 

Směrnice o poskytnutí příspěvku původnímu mateřskému oddílu člena reprezentačního 

družstva, který se poprvé zúčastnil MSJ/MEJ nebo MS/ME v moderním pětiboji a 

směrnice o poskytnutí příspěvku oddílu, jehož člen zařazený do STM se stane 

zaměstnancem ASC Dukla Praha 

 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

 

1. Tato směrnice upravuje v rámci spolku Český svaz moderního pětiboje, z. s., 

IČO: 62940481, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, zapsaným ve 

spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 192 (dále jen 

„ČSMP“), podmínky pro poskytnutí příspěvku původnímu mateřskému oddílu člena 

reprezentačního družstva České republiky v moderním pětiboji (dále jen „RD“), který se 

poprvé zúčastnil MSJ/MEJ nebo MS/ME v moderním pětiboji a podmínky pro poskytnutí 

příspěvku oddílu, jehož člen zařazený do STM se stane zaměstnancem ASC Dukla Praha. 

 

 

 

Čl. 2 Poskytnutí příspěvku původnímu mateřskému oddílu člena RD, který se poprvé 

zúčastnil MSJ/MEJ nebo MS/ME v moderním pětiboji 

       

1. Původní mateřský oddíl člena RD je oddíl, který je uveden v „Obecném plánu RD“, který 

je před začátkem každého kalendářního roku předkládán a schvalován výkonným výborem 

ČSMP.  

 

2. ČSMP poskytne jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč původnímu mateřskému oddílu 

člena RD, který se poprvé zúčastnil MSJ/MEJ v moderním pětiboji. Příspěvek bude oddílu 

vyplacen v kalendářním roce, ve kterém se člen RD zúčastnil MSJ/MEJ v moderním 

pětiboji.  

 

3. ČSMP poskytne jednorázový příspěvek výši 20.000 Kč původnímu mateřskému oddílu 

člena RD, který se poprvé zúčastnil MS/ME v moderním pětiboji. Příspěvek bude vyplacen 

v kalendářním roce, ve kterém se člen RD zúčastnil MS/ME v moderním pětiboji.  

 

4. Oddíl je povinen využít příspěvek v daném roce výhradně na sportovní přípravu dětí a 

mládeže v moderním pětiboji a na zvyšování a rozvoj členské základny ČSMP dle 

podmínek blíže uvedených ve smlouvě, která bude uzavřena mezi oddílem a ČSMP. Oddíl 

dle podmínek ve smlouvě provede následně vyúčtování příspěvku. 

 

5. ČSMP si vyhrazuje právo přístupu ke všem dokladům, na základě kterých oddíl příspěvek 

vyúčtoval, včetně osobní kontroly všech dokladů o využití příspěvku. Oddíl je povinen 

takový přístup k dokladům umožnit. 

 

6. V případě zjištěných nedostatků ve vyúčtování příspěvku si ČMSP vyhrazuje právo 

příspěvek nárokovat od oddílu zpět. 

 

 

 

 



Čl. 3 Poskytnutí příspěvku oddílu, jehož člen zařazený do STM se stane 

zaměstnancem ASC Dukla Praha  

 

1. ČSMP poskytne jednorázový příspěvek oddílu, jehož člen byl v období bezprostředně před 

tím, než se stal zaměstnancem ASC Dukla Praha, s druhem práce „sportovec“ nebo 

obdobně v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, zařazený do střediska sportovně talentované mládeže ČSMP (dále jen „STM“).  

 

2. Dnem nástupu do práce člena oddílu u ASC Dukla Praha je automaticky od dalšího 

kalendářního pololetí roku ukončeno zařazení takového člena do STM.  

 

3. Výše příspěvku je stanovena na částku, kterou by oddíl obdržel za svého člena na období 

kalendářního půlroku (1. 1. – 30. 6., nebo 1. 7. – 31. 12.) bezprostředně následujícího po 

dni nástupu člena oddílu do práce u ASC Dukla Praha, pokud by člen oddílu zůstal i nadále 

zařazen do STM, resp. se nestal zaměstnancem ASC Dukla Praha.  

 

4. Oddíl je povinen využít příspěvek v daném roce výhradně na sportovní přípravu dětí a 

mládeže v moderním pětiboji a na zvyšování a rozvoj členské základny ČSMP dle 

podmínek blíže uvedených ve smlouvě, která bude uzavřena mezi oddílem a ČSMP. Oddíl 

dle podmínek ve smlouvě provede následně vyúčtování příspěvku. 

 

5. ČSMP si vyhrazuje právo přístupu ke všem dokladům, na základě kterých oddíl příspěvek 

vyúčtoval, včetně osobní kontroly všech dokladů o využití příspěvku. Oddíl je povinen 

takový přístup k dokladům umožnit. 

 

6. V případě zjištěných nedostatků ve vyúčtování příspěvku si ČMSP vyhrazuje právo 

příspěvek nárokovat od oddílu zpět. 

 

 

Čl. 4 Závěrečná ustanovení 

 

1.  Na poskytnutí příspěvku původnímu mateřskému oddílu člena RD, který se poprvé 

zúčastnil MSJ/MEJ nebo MS/ME v moderním pětiboji a příspěvku oddílu, jehož člen 

zařazený do STM se stane zaměstnancem ASC Dukla Praha nemá oddíl právní nárok.  

 

2. V případě rozporů mezi oddílem a ČSMP ve věci této směrnice rozhoduje s konečnou 

platností o poskytnutí příspěvku (rozsahu a podmínkách) výkonný výbor ČSMP. 

 

3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení směrnice výkonným výborem 

ČSMP.  

 

4. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČSMP dne 12. 10. 2021. 


