
 

 
 

Návrh příspěvku na sportovní činnost pro kluby 
sdružené v ČMGS v roce 2019 

 
 V návaznosti na projednaný materiál „Strategie ČMGS v oblasti rozvoje členské základny se zaměřením 
na mládež pro léta 2016-2021“  připravilo prezidium návrh struktury příspěvků klubům sdružených v ČMGS pro 
sportovní činnost na rok 2019 takto : 
 

a) Příspěvek na obecnou a odbornou část trenérského kurzu ve výši 1.500,- + 3.000,- Kč/osoba za všechny 
účastníky kurzu. Celkový příspěvek max. 4500,- Kč/osoba. Orientační cena cca 8100,- Kč/osoba. 

b) Příspěvek ve výši 100% skutečně zaplaceného startovného za žáky a juniory na turnajích ČMGS (OPEN, 
KP, TOUR, PZ, GP, MČR) v roce 2019. 

c) Příspěvek 500,- Kč a 1 míč ČMGS za zorganizování jednoho turnaje pro veřejnost v roce 2019. 
Příspěvek na více turnajů pro veřejnost, případně zvýšení příspěvku pouze v případě dostatku 
finančních prostředků.  

d) Příspěvek na sportovní činnost pro kluby (za každého hráče, za kterého byl zaplacen registrační 
poplatek ČMGS za rok 2019) ve výši 300,- Kč/hráč (platí pro všechny kategorie) 

e) Příspěvek na sportovní činnost pro kluby (za každého aktivního registrovaného hráče, který se 
zúčastnil alespoň 4 žebříčkových turnajů ČMGS (OPEN, KP, JT, TOUR, PZ, GP, MČR, klubové turnaje) 
v roce 2019 ve výši 400,- Kč/hráč (platí pro všechny kategorie).  

f) Příspěvek na sportovní činnost pro kluby za registraci nového hráče a zaplacení registračního příspěvku 
v roce 2019 1 ks míč ČMGS (platí pro všechny kategorie) 

 
 Každý klub sdružený v ČMGS má právo čerpat tyto prostředky na sport. činnost za těchto podmínek : 

1) klub nesmí mít nesplacený dluh vůči ČMGS 
2) klub musí nahlásit aktuální stav členské základny k 31.12.2018 v členění a čase dle pokynů předsedy 

STK nebo registračního pracovníka STK 
3) klub musí zaslat podklady pro zúčtování příspěvků na sportovní činnost na e-mail 

viceprezident@cmgs.cz nejpozději do 31.10.2019  takto : 

 formulář na příspěvek na startovné dle bodu ad b/ - stejně jako v loňském roce 

 formulář pro čerpání dle bodů ad c/, d/, e/, f/ - podobný jako v loňském roce 

 rozpis turnaje pro veřejnost před jeho konáním  a výsledkovou listinu do 30 dnů po 
uskutečnění akce  

 registrace oddílového turnaje před jeho konáním a zaslání výsledků na STK do 30 dnů po 
uskutečnění akce 

4) Příspěvky pod body ad d/ a e/  se nesčítají, platí výhodnější sazba. Registrační poplatek pro rok 2019 
zůstává ve stejné výši, tj. 200,- Kč/osoba. 

 

 Příspěvek na sportovní činnost je nenárokový a prezidium ČMGS si vyhrazuje právo upravit celkový 
příspěvek na sportovní činnost pro kluby v návaznosti na stav finančních prostředků a na schválený rozpočet 
pro rok 2019. Pokud kluby v termínu nepožádají o příspěvek, nárok na něj zaniká. 
 

 Předpokládáme, že kluby budou věnovat pozornost této informaci, a že využijí takto získané finanční 
prostředky k další podpoře sportovní činnosti a zejména mládeže ve svých klubech. 
 
V Olomouci dne 3.3.2019                                                  prezidium ČMGS  
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