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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM KFS, OFS A KLUBŮM! 

  

 

NÁROK NA DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

 

S ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro 

poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 

ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2013 č. 

479 a usnesení vlády České republiky ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a především v souladu s 

usnesením ŘVH FAČR z 5.6.2015 upozorňuje FAČR své členské kluby krajských a okresních 

soutěží, jakož i kluby účastnící se svými družstvy pouze mládežnických soutěží, že na čerpání 

dotace v roce 2016 způsobem uvedeným ve zmíněném usnesení ŘVH (formou klubových 

podúčtů zřízených v IS FAČR) má nárok pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném 

období vede účetnictví (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).  

 

 

Tuto skutečnost garantuje klub potvrzením Čestného prohlášení prostřednictvím IS FAČR.  Při 

nesplnění podmínky vedení tzv. „podvojného“ účetnictví dotace nebude poskytnuta resp. nebude 

otevřen klubový podúčet v IS FAČR.  

 

 

V návaznosti na toto  FAČR apeluje na KFS a OFS, ev. na OS ČUS, aby se pokusily vejít v dialog 

se „svými“ místně příslušnými kluby, které dosud nesplňuji podmínku vedení „podvojného“ 

účetnictví o možnosti spolupráce v této oblasti zajištění vedení účetnictví, a to samozřejmě za 

podmínky finančního podílení se klubů na nákladech KFS a OFS vzniklých ve spojitosti s vedením 

účetnictví klubů v rámci daného KFS, OFS, ev. OS ČUS.  

 

 

mailto:facr@fotbal.cz

