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Směrnice pro přidělování příspěvků na mládežnické akce 

poskytovaných z Nadačního fondu na podporu fotbalové 

mládeže Královéhradeckého kraje (dále jen NF) 

 

ČLÁNEK I. 

Obecné zásady čerpání příspěvků 

1. Příjemcem příspěvku dle této směrnice může být klub nebo Okresní fotbalový 

svaz (dále jen OFS) územně spadající do regionu Královéhradeckého kraje. 

 

2. Klub může žádat příspěvek pouze na jednu akci, která musí být zásadně určena 

pouze pro věkové kategorie mládeže. OFS mohou být poskytnuty příspěvky na 

více akcí splňující podmínky této Směrnice (náhrada dotační politiky KHKFS). 

 

3. Na požadovanou akci nesmí být čerpán jiný příspěvek od Krajského 

fotbalového svazu nebo Fotbalové asociace České republiky a akce musí být 

uskutečněna na území Královéhradeckého kraje vyjma příspěvků pod čl. III. 

Bodem 3 (účast na mládežnických turnajích v ČR a zahraničí) a pod čl. V. body 

5 a), 5 b) a 5 c) (reprezentace KFS). 

 

4. Příspěvky mohou být poskytnuty i na akce, které již do tohoto termínu v daném 

kalendářním roce proběhly či byly zahájeny. 

 

5. Podporované akce NF musí proběhnout v rámci jednoho kalendářního roku a 

nesmí přesahovat do roku následujícího. 

 

6. Právnická osoba charakteru občanského sdružení nemusí vést podvojné 

účetnictví a musí být členem FAČR. 

 

ČLÁNEK II. 

Žádosti, přidělení, vyúčtování, termíny 

1. Žádosti o příspěvky se podávají písemně (scan s podpisy) na mail 

nadacnifond@khfotbal.cz na předepsaném formuláři s uvedením základních 

údajů a základního popisu mládežnického turnaje (akce) do 28.2. daného roku. 

 



 

Verze 2022 

 

2. Žádost na podporované akce NF může podat i klub z působnosti Okresního 

fotbalového svazu na území Královéhradeckého kraje, jehož družstvo se 

neúčastní soutěží pořádaných Královéhradeckým KFS. V případě pořádání 

akce klubem z působnosti Okresního fotbalového svazu na území 

Královéhradeckého kraje se akce musí zúčastnit alespoň jeden klub hrající 

soutěže organizované Královéhradeckým KFS. 

 

3. Žádosti se podávají na příspěvky poskytované pod body 1, 2, 3, 4 a 5 d).  

 

4. Povinnou přílohou žádosti jsou propozice turnaje (akce) či jejich program. 

 

5. Na příspěvky dle bodů 5 a), 5 b) a 5 c) se žádosti nepodávají. 

 

6. O zařazení do seznamu mládežnických turnajů (akcí) a o výši příspěvku NF  

rozhoduje Správní rada NF. 

 

7. Veškeré žádosti budou vždy projednány a vyhodnoceny (rozhodnutí o nároku 

na příspěvek a jeho maximální výši) do 31.3. daného roku. 

 

8. Správní rada NF stanoví celkové finanční portfolio NF pro příspěvky dle této 

Směrnice do 31. 3. daného roku.   

 

9. Správní rada NF si vyhrazuje právo příspěvek neposkytnout ani při splnění 

podmínek uvedených v manuálu za předpokladu vyčerpání rozpočtu NF.  

 

10. NF může příspěvek krátit nebo nevyplatit v případě nesplnění původně daných 

podmínek uvedených v žádosti. 

 

11. Na poskytnutí příspěvku z NF není právní nárok. 

 

12. Vyúčtování žádosti o vyplacení příspěvku příjemce předloží do 30ti dnů po 

ukončení akce, nejpozději však do 30.11. příslušného kalendářního roku (u akcí 

uskutečněných v prosinci nejpozději do 31.1. následujícího roku) v předepsané 

formě vč. povinných příloh.  

 

13. Vyúčtování se podávají na příspěvky poskytované pod body 1, 2, 3 a 4.  

 

14.  Na příspěvky dle bodů 5 a), 5 b), 5c) a 5 d) se vyúčtování nepodává. 

 

15. Příjemce obdrží schválený příspěvek vždy až po ukončení akce a jejím 

zhodnocení případným monitorovacím dohledem NF bezhotovostně na jeho 

běžný účet. 
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ČLÁNEK III. 

Mládežnické akce s možností čerpání příspěvků  

- PROGRAMY PRO KLUBY 

 

1. MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE 

 

Příjemce příspěvku  klub - pořadatel akce   

         

Minimální počet účastníků: 6 a více z různých klubů   

         

Počet dnů konání:  1 hrací den a více   

         

Charakter turnaje:   turnaj v kategorii mládeže s regionálním 

    

významem reprezentujícím klub, obec a 

KFS 

         

Podmínky turnaje:   přírodní tráva (UMT pouze v případě  

    nepříznivých klimatických podmínek) 

         

Výše příspěvku:        

 a) Malé formy fotbalu  500,-- Kč na zúčastněný klub  

    max. 10.000,-- Kč na akci   

         

 b) Velké formy fotbalu  1.000,-- Kč na zúčastněný klub  

    max. 20.000,-- Kč na akci   
 

2. SERIÁLY MLÁDEŽNICKÝCH HALOVÝCH TURNAJŮ 

 

Příjemce příspěvku  klub - pořadatel akce   

         

Minimální počet účastníků: 6 a více z různých klubů   

         

Počet turnajů:   4 a více     

         

Charakter turnaje:   

seriál halových turnajů pro fotbalovou 

mládež  

         

Podmínky turnaje:   turnaje všech věkových kategorií mládeže  
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Výše příspěvku:        

 a) elévové  3.000,-- Kč na turnaj   

 b) přípravky  3.000,-- Kč na turnaj   

 c) žáci   5.000,-- Kč na turnaj   

 d) dorost  7.000,-- Kč na turnaj   

         
 

3. ÚČAST MLÁDEŽNICKÉHO TÝMU (DOROST, ŽÁCI, PŘÍPRAVKA) HRAJÍCÍHO SOUTĚŽE KFS 

Příjemce příspěvku:     klub – účastník akce 

a) na významném mládežnickém turnaji v ČR 

Výše příspěvku NF:     5 000 Kč 

b) na mládežnickém turnaji v zahraničí 

Výše příspěvku NF:     10 000 Kč 

 

 

ČLÁNEK IV. 

Mládežnické akce s možností čerpání příspěvků  

- PROGRAMY PRO KLUBY i Okresní fotbalové svazy 

Královéhradeckého KFS 

 

4. FOTBALOVÉ KEMPY = speciální brankářské kempy 

 

Příjemce příspěvku:     klub či OFS – účastník akce 

Minimální počet účastníků:  10 z jednoho či více klubů 

Účastníci:     musí být řádnými členy FAČR 

Příspěvek je poskytován pouze na účastníka z klubů hrajících soutěže Královéhradeckého krajského 

fotbalového svazu nebo Okresních fotbalových svazů pod něj spadajících. 

Minimální počet dnů konání:   3 dny 

Výše příspěvku NF:     od 200 Kč na účastníka 
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ČLÁNEK V. 

Mládežnické akce s možností čerpání příspěvků  

- PROGRAMY PRO Okresní fotbalové svazy Královéhradeckého KFS 

 

5. PODPORA MLÁDEŽNICKÝCH VÝBĚRů OFS 

Příjemce příspěvku:     Okresní fotbalový svaz 

a) příspěvek na přípravu a účast výběrů OFS nepodporovaných KM FAČR v MOS, 

ZHL, mezikrajské finále HK/PCE vč. výběrů dívek 

Výše příspěvku NF: 

a1) Halové     1 500 Kč na kategorii a turnaj 

a2) Venkovní    2 000 Kč na kategorii a turnaj 

b) příspěvek na reprezentaci KFS v celostátním finále výběrů OFS (Hluk, Praha) 

Výše příspěvku NF:     5 000 Kč 

c) příspěvek na reprezentaci KFS v Mezikrajském finále U10 a U 11 (HK, Pardubice) 

Výše příspěvku NF:     3 000 Kč 

d) podpora soutěží předpřípravek 

Rozpětí příspěvku NF:    3 000 - 25 000 Kč 

 

Schváleno Správní radou NF dne 17.1.2022 

 

 

 

Miroslav Hofman v.r.   Vladan Haleš v.r.   Jan Míl v.r. 

předseda Správní rady NF   člen Správní rady NF  člen Správní rady NF 

 

Přílohy: 

1) Formulář žádosti o příspěvek z NF 

2) Formulář vyúčtování (žádost o vyplacení) žádosti o příspěvek 
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Žádost o příspěvek na mládežnické akce poskytovaný z Nadačního fondu 

na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje (dále jen NF)

Žadatel (příjemce příspěvku):

Bankovní spojení žadatele:

IČ žadatele:

Kontaktní údaje žadatele:

Adresa:

Mail: Telefon:

Kontaktní osoba:

Příspěvek dle bodu Směrnice č.: 1 2 3 4 5 d)        nehodící vymažte/škrtněte!

Název akce:

Datum a místo konání:

Věková kategorie: Ročník:

Předpokládaný počet účastníků:

Předpokládaná výše rozpočtu (nákladů):

Popis akce, komentář, poznámky:

Příloha (propozice):       ANO NE      nehodící vymažte/škrtněte!

Místo a datum vypracování žádosti: V dne

Za žadatele (statutární zástupce):

Jméno, příjmení, funkce: Podpis:

Jméno, příjmení, funkce: Podpis:

21.01.2022
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Vyúčtování žádosti o příspěvek na mládežnické akce poskytovaný z NF 

Žadatel (příjemce příspěvku):

Bankovní spojení žadatele:

IČ žadatele:

Kontaktní údaje žadatele:

Adresa:

Mail: Telefon:

Kontaktní osoba:

Příspěvek dle bodu Směrnice č.: 1 2 3 4        nehodící vymažte/škrtněte!

Název akce:

Datum a místo konání:

Skutečný počet účastníků:

Proinvestované náklady:

Zhodnocení akce, komentář, poznámky:

Přílohy:       

 - výsledková listina ANO NE      nehodící vymažte/škrtněte!

 - seznam účastníků * ANO NE      nehodící vymažte/škrtněte!

 * u bodu 4 vč. ID účastníka a příslušnost klubu

Místo a datum vypracování vyúčtování: V dne

Za žadatele (statutární zástupce):

Jméno, příjmení, funkce: Podpis:

Jméno, příjmení, funkce: Podpis:

21.01.2022


