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V Olomouci 15.3.2017

Pokyny k použití a vyúčtování finančních prostředků poskytnutých sportovcům
zařazených do CISKO,z.s.
(vnitřní směrnice CISKO,z.s. č.1)

1. Finanční prostředky, které byly sportovci přiděleny musí být zúčtovány proti předloženým originálům
výdajových dokladů vystavených dle účetního zákona, to je faktur, event. paragonů, stvrzenek apod.
v sídle CISKO,z.s., za každého sportovce zvlášť. Při vyúčtování faktury placené hotově i faktury
placené dobírkou je nutné předložit k faktuře příjmový platební doklad vystavený vydavatelem faktury,
nebo při doručení dobírky, vystavený doručovatelem dobírky (Česká pošta, PPL a pod.).
2. Pokud se jedná o doklady vystavené na odběratele je nutné, aby bylo jako odběratel (plátce) uvedeno na
dokladu CISKO,z.s, dle údajů uvedených v hlavičce těchto pokynů a na každého sportovce zvlášť(jedná
se zejména o faktury předložené k bezhotovostním platbám). Pokud bude k vyúčtování předložena
faktura, která již byla uhrazena bezhotovostně z jiného účtu, než z účtu CISKO, z.s., nelze ji vyúčtovat.
3. Finanční prostředky, které byly sportovci přiděleny je možné v letošním roce využít v období od
1.1.2017 do 15.11.2017. Doklady na finanční prostředky, které budou označeny datem mimo uvedené
období, nebude možné použít a vyúčtovat.
4. Doklady k vyúčtování přidělených finančních prostředků budou sportovci, nebo za sportovce do 18-ti
roků jejich zákonní zástupci, předkládat v sídle CISKO,z.s. Proti uznaným hotovostním dokladům
(platbám) bude přes pokladnu CISKO,z.s. vydán s finančními prostředky výdajový doklad, kde
sportovec nebo jeho zákonný zástupce svým podpisem potvrdí příjem vyúčtovaných finančních
prostředků. Bezhotovostní platbu, dle přijaté faktury, potvrdí sportovec nebo jeho zákonný zástupce
zápisem na fakturu „souhlasím s proplacením“ a svým podpisem na uvedenou přijatou fakturu.
5. Finanční prostředky poskytnuté sportovci musí být vyúčtovány do 15.11.2017 a to tak, že sportovec,
nebo jeho zákonný zástupce může vyúčtovat přidělené finanční prostředky, pokud se týká účtování
v hotovosti, jednorázově celou přidělenou částku. Předložené faktury k proplacení bezhotovostní
platbou, mohou být předkládány průběžně. Předložené doklady po 15.11.2017 nebudou vyúčtovány.
6. Možnost použití finančních prostředků je specifikována ve Smlouvě o sportovní přípravě
v CISKO,z.s.mezi sportovcem a CISKO,z.s. v odstavci I. a IV. a navazuje na podmínky Smlouvy o
poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a CISKO,z.s. Představenstvo CISKO, z.s. v roce 2017
nebude udělovat výjimky z procentuálního členění příspěvku. Čerpání finančních prostředků pro
zařazené sportovce v CISKO,z.s. je nutné projednat a schválit osobním trenérem sportovce.
Z přidělených prostředků je možné hradit účast osobního trenéra na soustředěních a sportovních akcích.
Z přidělených prostředků nelze hradit členské příspěvky sportovců do SK/TJ a sportovních klubů.
7. V rámci úspěšného vyúčtování finančních prostředků je možné jejich použití s dalšími event. dotazy
konzultovat osobně v sídle CISKO,z.s., nebo na e-mail cisko@cisko.cz a na tel. číslech: 585 204 450 a
606 724 907 - p.Ivo Kuba a to v pracovní dny od 8,00 do 16,00 hod.
8. Samotné vyúčtování dokladů v sídle CISKO,z.s. je nutné dohodnout na výše uvedeném spojení
nejméně jeden den předem a dostavit se s průkazem totožnosti, přičemž termín vyúčtování a správnost
předložených dokladů určí pouze organizační pracovník CISKO,z.s. p.Ivo Kuba.
Jaroslav Novák, v.r.
předseda představenstva CISKO,z.s.

Ivo Kuba, v.r.
organizační pracovník CISKO,z.s.

