EKONOMICKÉ ZÁSADY ČSC
(Schválila VVH ČSC dne 26.května 2012)

1) Odhlášení a diskvalifikace týmů z mistrovských soutěží
a) po odeslání závazné přihlášky týmu a před zahájením soutěže
klub uhradí ČSC startovné za odhlášený tým
pokrácení případné finanční dotace od ČSC na příští rok (tzn. při výpočtu dotace za účast
na MČR a MČRJ a za umístění na nich nebude uvažován odhlášený tým),
b) v průběhu soutěže
- nevrácení startovného,
- pokrácení případné finanční dotace od ČSC na příští rok (tzn. při výpočtu dotace za účast
na MČR a MČRJ a za umístění na nich nebude uvažován odhlášený tým),

2) Termíny plateb
- všechny platby musí být připsány na účet ČSC nejpozději v den stanovený ČSC (příkaz
k úhradě musí být tedy podán s dostatečným časovým předstihem s tím, že pokud termín
vychází na dny pracovního volna, klidu nebo státního svátku, platí jako termín nejbližší
následující pracovní den). Platbu lze provést také formou hotovostní úhrady do pokladny ČSC.

3) Platba startovného do soutěží pořádaných svazem
a) kluby jsou povinny zaplatit v termínech uvedených v „Závazných pokynech pro účast týmů“
pro danou soutěž - viz bod 2),
b) případné postihy za pozdní zaplacení startovného jsou uvedeny v „Závazných pokynech pro
účast týmů“ pro danou soutěž

4) Sponzoring
a) sponzoring při mistrovských soutěžích typu MS, ME, MSJ se řídí regulemi WCF a ECF
s následujícími doplňky:
- v případě, že ČSC má svazového sponzora, může si tým zajistit jakéhokoliv jednoho
oficiálního sponzora, jehož logo je oprávněn umístit na své dresy v souladu s regulemi
WCF a ECF a pokyny ČSC
- každý tým oznámí sekretáři ČSC nejpozději 4 týdny před zahájením soutěže své sponzory
- za umístění a správnost sponzorského loga odpovídá na akci vedoucí výpravy a oficiální
zástupce týmu,
b) sponzoring klubů (umístění reklam na ZS)
- pokud klub (tým) má zájem mít na akci pořádané ČSC (MČR, MČRJ, Pohár ČSC, Pohár
ČSC juniorů, MČR mixy) umístěnou reklamu svého sponzora, je povinen o toto požádat
ČSC a následně uzavřít se svazem dohodu o finančním vypořádání
- poplatky za klubovou reklamu umístěnou v curlingové hale (dále jen CH) Roztyly v době
konání akce pořádané ČSC se řídí „Sazebníkem poplatků za klubovou reklamu“,
c) zprostředkování sponzoringu pro svaz
- výše odměny se určí individuálně na základě vyjednané částky.

5) Členská základna klubů
- každému klubu je ze strany svazu doporučeno členství v ČSTV

6) Přejmenování klubů
- poplatek za přejmenování klubu v průběhu soutěže činí 1.500,- Kč
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7) Příspěvek ČSC na tréninky juniorů pro mimopražské kluby
- mimopražské kluby obdrží finanční příspěvek na trénink v odpovídající výši finančních
prostředků, které ČSC vydá za tréninky talentované mládeže klubu, který využívá k tréninku
halu Roztyly
- ČSC uzavře s klubem dohodu o poskytnutí a zúčtování finančního příspěvku na juniorskou
základnu obsahující povinnost vyúčtovat přidělený příspěvek pouze prostřednictvím
předložených dokladů o zaplacení ledové plochy (pro vyúčtování finančního příspěvku
prostřednictvím dokladů o trénincích v curlingové hale Roztyly může klub použít dokladů o
pronájmu pouze těch hodin, které již nejsou svazem zvýhodněny)

8) Zapůjčení curlingového vybavení klubům
- zapůjčení vybavení závisí na aktuálních možnostech svazu
- vybavení bude zapůjčeno zdarma
- klub uzavře dohodu o zapůjčení s Curling Promo s.r.o.

9) Klubové tréninky v CH Roztyly
- pravidla objednávání a plateb jsou plně v kompetenci CURLING PROMO s.r.o.

10) Společenské curlingové akce
- pravidla pro pořádání společenských akcí jsou plně v kompetenci CURLING PROMO s.r.o.

11) Povinnost vedení podvojného účetnictví při obdržení dotace ze státního rozpočtu
(platná od 1.1.2012)
- curlingové kluby, které obdrží dotaci ze státního rozpočtu přímo nebo prostřednictvím Českého
svazu curlingu (případně jiného sportovního svazu) jsou, ve smyslu zákona č.563/1991 Sb. o
účetnictví, v platném znění, povinny vést podvojné účetnictví, použít dotaci výhradně ke
stanoveným účelům, uschovávat účetní doklady prokazující použití dotace po dobu minimálně
10 let, řádně vyúčtovat ve stanoveném termínu, být si vědom odpovědnosti za případné
porušení podmínek a povinností případného odvodu dotace a úhrady s tím souvisejících
nákladů a sankcí.
- podmínkou pro přidělení dotace je, v souladu s usnesením vlády č.92/2010, vedení
podvojného účetnictví v roce, ve kterém klub obdrží dotaci ze státního rozpočtu
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