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Interní dotační systém klubu SK Benešov pro týmy.

Výkonný výbor klubu SK Benešov, z.s. dne 10.9. 2017 schválil interní dotační systém pro
jednotlivé týmy. Tento dotační systém má za úkol transparentně a spravedlivě přidělovat
finanční částky jednotlivým týmům mládeže počínaje nejmladším přípravkovým týmem po
nejstarší dorost U19. Systém stanoví klíč generování výše dotace, způsob a pravidla
čerpání, možnosti převodu částek na další období a další pravidla.

Klíč generování výše dotace
Výše dotace pro jednotlivé týmy se vypočítává v přímé závislosti na počtu hráčů v týmu,
respektive dle aktuálního počtu hráčů v týmu, jež hradí hráčské příspěvky. Systém motivuje
trenéry a ostatní členy realizačního týmu podílet se na udržování optimálního stavu
hráčského kádru.
Přípravkovým týmům U6, U7, U8, U9, U10 a U11 je generováno každý měsíc na virtuální
účet částka 50,-Kč za hráče v případě, že tým disponuje kádrem do 20 hráčů, respektive
v daný měsíc hradí hráčské příspěvky. Pokud tým disponuje více jak 20 hráči, respektive
hradí v daný měsíc pravidelné hráčské příspěvky více jak 20 hráčů, je generováno na
virtuální účet týmu 100,-Kč za každého hráče. Například týmu, jež v daném měsíci odešle
hráčské příspěvky za 22 hráčů, je v dotačním systému na virtuální účet připsána částka
2.200,-Kč.
Žákovským týmům kategorií U12, U13, U14 a U15 je stejným klíčem generováno na
virtuální účet 100,-Kč do 20 hráčů kádru, 200,-Kč nad 20 hráčů kádru. U dorosteneckých
kategorií U16, U17, U18 a U19 pak 100,-Kč do 15 hráčů, 200,-Kč do 20 hráčů a 250,- nad
20 hráčů.
Generování dotace probíhá během 10 měsíců roku, během nichž jsou uplatňovány platby
hráčských příspěvků stanovených pokynem Výkonného výboru klubu SK Benešov, z.s.
Generovanou částku na virtuálním účtu týmu není nutné vyčerpat, částka je jak v průběhu
sezóny, tak na jejím konci definována a pokud není vyčerpána, převádí se do další sezóny
dotyčnému ročníku.

Schválení dotace
O čerpání dotace rozhoduje hlavní trenér týmu, dotace podléhá postupnému schválení
šéftrenérem patřičné kategorie, dále vedoucím odpovídající sekce za Výkonný výbor a
v poslední instanci samotným Výkonným výborem SK Benešov, z.s.
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Způsob čerpání dotace
Schválená dotace je vždy čerpána přes účet klubu SK Benešov, z.s. Pokud se tedy tým
rozhodne například zakoupit zimní vycházkové oblečení, nejprve si vybere dle klubových
interních pravidel zboží, poté si nechá tento nákup schválit a přes klub objedná vybrané
zboží. Následně klub zboží přes fakturu zaplatí a z virtuálního účtu týmu odečte
odpovídající částku. Jak již bylo zmíněno, částky na virtuálních účtech jsou převoditelné
přes jednotlivé sezóny, tedy finanční částky se na virtuálních účtech týmu akumulují.

Platnost interního dotačního systému
Zahájení generování finančních částek na virtuální účty týmů a čerpání dotací je schválené
se startem od 1.1. 2018.

Motto
Spravedlivě přidělovat finanční prostředky, vést transparentní dotační systém, motivovat
realizační týmy k udržování kompaktních hráčských týmů s optimálním počtem hráčů,
hospodárně nakládat s přidělenou částkou dotace, jelikož není nutné částku v aktuální
sezóně vyčerpat, aniž by došlo k jejímu propadnutí.

V Benešově dne 10.9. 2017.
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