Zásady pro roZdělování příspěvků Z roZpočtu
vZdělavatelského odboru čos
na župy, tělocvičné jednoty, umělecká tělesa
a registrované kluby seniorů na rok 2022
Kritéria pro rozdělování prostředků formou příspěvků ze zdrojů PVO ČOS na
vzdělavatelskou činnost a registrované kluby seniorů
Úvod:
Žadatelem je vždy sokolská tělocvičná jednota, která má vzdělavatele, nebo sokolská župa,
která má vzdělavatele.
Při posuzování žádosti se hodnotí:
● propagace a reprezentace Sokola
● celkové zpracování a úroveň předložené žádosti
● význam projektu
● zpracovaný rozpočet projektu a schopnost vlastního dofinancování
● finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti
● oprávněnost a účelnost požadovaných položek ve vztahu k obsahu projektu
● předložené žádosti v minulých letech a jejich závěrečné vyúčtování včetně
závěrečných zpráv
Žadatel ve své písemné žádosti vysvětlí a napíše (další specifikace jsou přímo
u konkrétních bodů):
● význam akce z hlediska jejího přínosu pro širší sokolskou i nesokolskou veřejnost
v celospolečenském měřítku
● význam akce z hlediska celospolečenské propagace Sokola
● význam akce v regionálním měřítku
● číslo účtu, na který budete chtít případně schválené peníze zaslat, kontakt (e-mail i
telefon)
● jméno vzdělavatele
popíše:
● materiální a technickou náročnost akce
vyčíslí:
● předpokládané náklady akce
● výši příspěvku z vlastních zdrojů
● výši dalších získaných nebo sdružených příspěvků
Příspěvky na vzdělavatelskou činnost se poskytují na:
Prapory
● výroba a restaurování praporů
● uložení praporů – speciální ochranné krabice, obaly na prapory
● ochrana praporů před nepříznivými vlivy prostředí – pláštěnky na prapory
● příspěvek na praporečnické rukavice a historický kroj pro praporečníka
Žadatel v žádosti napíše:
● při výrobě výtvarné zpracování praporu a výrobce; při restaurování jméno restaurátora
● podíl jednoty na činnosti ČOS
● evidence praporu na sokolských památkách
● odpovídající uložení historických praporů

Podmínky
● max. výše příspěvku je 18 000 Kč
Výstavy a publikace
● vydávání almanachů, knih, župních periodik
● výstavy pořádané ke kulatým (desetiletým) výročím založení tělocvičných jednot nebo
žup
● předměty podporující vzdělavatelskou činnost připomínáním významných osobností či
výročí z historie sokolského hnutí
Žadatel v žádosti napíše:
● autory publikací, nakladatele, předpokládaný náklad, předběžný obsah, formát a
rozsah
● koncept výstavy, obsah
Podmínky
● publikace budou v počtu 3 kusů zaslány na VO ČOS
Pořádání kulturně-společenských akcí
● příspěvek na plakáty a letáky pro akce s minimálně regionální působností
● pronájem ozvučovací techniky, audiotechniky, toalet apod.
Podmínky
● nevztahuje se na plesy, šibřinky a Noc sokoloven
● propagační materiály k akci budou zaslány společně s vyúčtováním akce na VO ČOS
Pomníky, busty, stolpersteiny, pamětní desky
● pořízení nebo oprava bust sokolských činovníků
● zhotovení stolpersteinů, pamětních desek, pomníků
Podmínky
● jedná se o členy Sokola
● max. výše 10 000 Kč
Knihovny, uložení předmětů, spisová služba, digitalizace materiálů podléhajících zkáze
● příspěvky na školení
● vybavení digitalizačního pracoviště
● ochranný materiál
Podmínky:
● jasně definovaná podpora ze strany jednoty
● předání digitalizátů do archivu VO
● dosavadní úroveň vzdělavatelské činnosti v jednotě či župě
Vzdělávání
● pořádání besed a přednášek (lektorné a cestovné pro lektory)
Příspěvky nelze poskytovat:
● na provoz zařízení, např. úhradu energií (plyn, elektřina, uhlí apod.), vodné, stočné,
telefony, odvoz odpadů, čisticí prostředky apod., nájem prostor nebo jejich poměrnou
část
● na dopravu či stravné při slavnostních akademiích či jiných společensko-kulturních
akcích
● na květinovou výzdobu sálů apod. při těchto akcích
● na honoráře pro vystoupení jednotlivců, popř. uměleckých těles na těchto akcích
● na výrobu upomínkových předmětů, pohlednic, samolepek apod., pokud nejsou
spojené s historickými výročními událostmi
● na vstupné na výstavy, přednášky, do památkových objektů
● na dopravu či stravu pro kulturně-poznávací a tematické zájezdy

Kritéria pro rozdělování příspěvků ze zdrojů PVO ČOS pro umělecká
tělesa, příspěvek se poskytuje na vlastní činnost uměleckého tělesa
Úvod:
Žadatelem je vždy umělecké těleso, soubor, sbor, kroužek.
Oprávněnost žádosti potvrdí písemně svým vyjádřením tělocvičná jednota – zřizovatel
a příslušná sokolská župa (formulář je přílohou žádosti).
Při posuzování žádosti se hodnotí:
● úroveň dosavadní činnosti souboru, účast na sokolských či jiných přehlídkách a
festivalech, soustavná práce souboru
● jasně definovaná podpora tělocvičné jednoty a sokolské župy
● členská základna souboru s ohledem na počet členů v ČOS
● formulovaná propagace Sokola
● význam projektu
● zpracovaný rozpočet projektu
● forma financování z vlastních zdrojů
● celkové zpracování a úroveň předložené žádosti
● bezchybnost vyúčtování příspěvků získaných v minulých letech
Žadatel ve své písemné žádosti
vysvětlí a napíše:
● důvod žádosti
● číslo účtu, na který budete chtít případně schválené peníze zaslat, kontakt (e-mail i
telefon)
● jméno vzdělavatele
popíše:
● dosavadní činnost uměleckého tělesa (souboru, kroužku)
● počet vystoupení, případně dalších akcí uskutečněných daným uměleckým tělesem
v uplynulém období posledních dvou let
● velikost uměleckého tělesa (počet členů, z toho členů ČOS)
● projekt, na který žádá příspěvek
● rozpočet projektu
● forma propagace Sokola
● úspěšnost projektů uskutečněných v uplynulých dvou letech
vyčíslí:
● předpokládané náklady na předmět žádosti, tzn. náročnost nákladů spojených s
činností sokolského tělesa podle jednotlivých uměleckých žánrů
● výši příspěvku z vlastních zdrojů
● výši dalších získaných nebo sdružených příspěvků
● zdůvodněné požadavky na mimořádné navýšení dotace
Příspěvky se poskytují na vlastní činnost uměleckých těles (souboru, sboru):
● výrobu kulis nebo jejich opravu
● pořízení krojů, kostýmů nebo jejich opravu
● pořízení loutek nebo jejich opravu
● pořízení hudebních nástrojů nebo jejich opravu
● pořízení notových partů a divadelních scénářů
● honoráře externím: korepetitorům, choreografům, autorům hudební úpravy, režisérům
● úhradu udělené licence na provozování díla a úhradu poplatků OSA
● propagaci vystoupení pro veřejnost
● pořízení technického vybavení umožňujícího činnost souboru (zvuková a osvětlovací
technika, stálé vybavení jeviště apod.)
● ubytování, cestovné a stravné při účasti souborů na festivalech, přehlídkách

(především postupových), zahraničních reprezentací; pokud byly na tyto akce
delegovány ČOS
● pořízení technického vybavení umožňujícího činnost souboru (zvuková a osvětlovací
technika, stálé vybavení jeviště apod.)
● nájem jeviště nebo prostor (divadlo, sál, atd.) vč. služeb, za účelem uspořádání
představení pro veřejnost, pokud tyto prostory nejsou v majetku ČOS
Příspěvky nelze poskytovat:
● na provoz zařízení, např. úhradu energií (plyn, elektřina, uhlí apod.), vodné, stočné,
telefony, odvoz odpadů, čisticí prostředky apod.
● na akce investičního charakteru (např. stavební, elektrikářské práce)
● na dopravu, ubytování či stravování při produkcích komerčního charakteru
● na dopravu členů souboru na zkoušky, na reprízy a jiná vystoupení

Způsob podání žádostí:
Řádně zdůvodněné žádosti, s doporučením výboru T. J. a župy, opatřené podpisem a razítkem
žadatele, se podávají:
do 28. února příslušného kalendářního roku (I. kolo)
do 31. srpna příslušného kalendářního roku (II. kolo)
Příspěvek tvoří maximálně 70 % skutečných výdajů. Tělocvičné jednoty, sokolské župy a umělecká
tělesa musejí vykázat ve vyúčtování 30% navýšení tohoto příspěvku z vlastních zdrojů. Přidělení
příspěvku není nárokové.

Podmínky pro získání dotace:
Umělecká tělesa, jednoty a župy uvedou na propagačních materiálech, webech, sociálních sítích
apod., že jsou členy České obce sokolské. Pokud je příspěvek věnován na konkrétní akci, kterou
umělecké těleso nebo jednota či župa pořádá, bude zde uvedena informace, že uskutečnění akce
finančně podpořila Česká obec sokolská a znak ČOS.

Způsob vyúčtování:
Vyúčtování příspěvku je nutno odevzdat nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Účetní
doklady musejí být z kalendářního roku, v němž byla podána žádost o finanční příspěvek.
Vyúčtování bude provedeno na předepsaných formulářích, které budou zaslány s dopisem o přidělení
příspěvku. Jako přílohu je nutno zaslat závěrečnou zprávu, tzn. popis akce a její zhodnocení. Umělecká
tělesa, jednoty a župy zašlou na VO ČOS předměty spojené s propagací akce – pozvánky, plakáty,
předměty apod. Pokud byl grant žádán na digitalizaci nebo na tiskovinu, obdrží VO ČOS kopie
digitalizátů a 3 kusy tiskovin.
Dle usnesení Výboru ČOS tvoří tento příspěvek maximálně 70 % skutečných výdajů. Tělocvičné
jednoty, sokolské župy a umělecká tělesa musejí vykázat ve vyúčtování 30% navýšení tohoto
příspěvku z vlastních zdrojů. Přidělení příspěvku není nárokové.
Pokud jednota / župa ani po vyzvání nedoloží v pořádku celkové vyúčtování včetně požadovaných
dokumentů, bude muset přidělenou částku vrátit.
Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu Vzdělavatelského odboru ČOS byly schváleny
předsednictvem Vzdělavatelského odboru ČOS v prosinci 2021.
Michal Burian, v. r.
vzdělavatel ČOS

Kateřina Pohlová, v. r.
jednatelka VO ČOS

Příloha č. 1
Formulář pro jednoty a župy v případě, že žadatelem je umělecké těleso
Název žádosti:
Jméno uměleckého tělesa:
Vyjádření jednoty k činnosti uměleckého tělesa (jednota napíše, jak často se soubor
schází, zda zkouší v sokolovně, či jinde, podpora jednoty směrem k souboru a
naopak; pokud je číslo uvedeného účtu přímo na umělecké těleso, deklaruje jednota,
že souhlasí, aby se případné schválené peníze zaslaly na tento účet):

Kontakt na jednotu:

Podpis a razítko jednoty

Podpis a razítko župy

