
          KRAJSKÝM  SPORTOVNÍM  SVAZŮM OLKO ČUS 

 
KR OLKO ČUS na svém zasedání dne 8.2.2022 upřesnila podmínky vyúčtování žádostí 

o Interní granty OLKO ČUS 2022. 

 

1. Podmínky vyúčtování žádostí Interního grantu OLKO ČUS 2022 pro Krajské   

    sportovní svazy bez právní subjektivity:   

    Krajské sportovní svazy, které nemají právní subjektivitu a jsou vedeny pod hlavičkou   

    OLKO ČUS vyúčtují celou akci na kterou žádali Interní grant přes své středisko vedené   

    na OLKO  ČUS. To znamená, že nejprve budou všechny doklady uhrazeny na náklady     

    střediska (Krajského sportovního svazu), vedeného u OLKO ČUS a po té bude interním     

    dokladem převedena na středisko (Krajský sportovní svaz) částka o kterou bylo žádáno   

    OLKO ČUS. Všechny účtované doklady musí odpovídat předloženému rozpočtu akce na  

    kterou bylo Interním grantem žádáno o finanční prostředky. 

    V tomto případě musí být všechny doklady vystaveny na: 

    OLKO ČUS                         IČ:   70923353 

    Na střelnici 1337/41           DIČ: CZ70923353 

    777 00 OLOMOUC 

     

    2. Podmínky vyúčtování žádostí Interního grantu OLKO ČUS 2022 pro Krajské    

    sportovní svazy s právní subjektivitou a jejichž finanční prostředky jsou vedeny   

    u OLKO ČUS (v současné době se týká gymnastiky a cyklistiky): 

    Krajské sportovní svazy, které mají právní subjektivitu a mají finanční prostředky jako   

    středisko u OLKO ČUS vyúčtují celou akci na kterou žádali Interní grant tak, že na   

    náklady akce ve výši podané žádosti, budou doklady vystavené na OLKO ČUS (viz.výše   

    uvedená adresa IČ a DIČ) a OLKO ČUS budou uhrazeny, čím bude uhrazena částka o   

    kterou bylo žádáno OLKO ČUS. Všechny účtované doklady musí odpovídat   

    předloženému rozpočtu akce na kterou bylo Interním grantem žádáno o finanční   

    prostředky. 

 

3. Podmínky vyúčtování žádostí Interního grantu OLKO ČUS 2022 pro Krajské   

    sportovní svazy s právní subjektivitou, které mají vlastní účet a jejich finanční    

    prostředky nejsou vedeny jako středisko u OLKO ČUS (v současné době se týká   

    atletiky, fotbalu, plavání, stolního tenisu, juda, šachů, orientačních sportů a kuželek): 

    Krajské sportovní svazy, které mají právní subjektivitu a mají finanční prostředky na svých   

    účtech vyúčtují celou akci na kterou žádali Interní grant tak, že na náklady akce ve výši   

    podané žádosti, budou doklady vystavené na OLKO ČUS (viz výše uvedená adresa IČ a   

    DIČ)  a OLKO ČUS budou uhrazeny, čím bude uhrazena částka o kterou bylo žádáno   

    OLKO ČUS. Všechny účtované doklady musí odpovídat předloženému rozpočtu akce na   

    kterou bylo Interním grantem žádáno o finanční prostředky. 

                                                                                                                                  

 

                   

 

                Josef Odstrčilík, v.r.                                                                     Ivo Kuba, v.r. 

předseda ekonomické komise OLKO ČUS                                           sekretář OLKO ČUS 

 
 
 


