Zásady pro podporu radioamatérské činnosti
finančními granty Českého radioklubu
I. Obecné zásady
1) Tyto zásady se vztahují na finanční podporu radioamatérských činností a akcí, jejichž je Český
radioklub (ČRK) nositelem dle svých stanov, případně které vyhlašuje, pořádá, spolupořádá nebo
podporuje.
2) O zařazení jednotlivých činností a akcí do systému grantové podpory ČRK, o podmínkách udělení grantů i o udělení grantů rozhoduje Rada ČRK.
3) Rada ČRK může udělením grantu podpořit činnosti a akce
a) které pořádá nebo spolupořádá z pověření Mezinárodní radioamatérské unie (IARU),
b) které pořádá nebo spolupořádá z pověření České republiky a jejích orgánů nebo z pověření
krajské či obecní samosprávy,
c) jejichž je nositelem je podle stanov ČRK rada ČRK,
d) jejichž nositeli jsou podle stanov ČRK odbočky ČRK nebo radiokluby ČRK,
e) které pořádá nebo spolupořádá v součinnosti s osobou, která není uvedena pod písm.b) –
d),
f) o nichž tak rozhodne.
4) Jednotlivé činnosti a akce může Rada ČRK do systému zařadit s účinností dlouhodobou nebo
jednorázovou.
5) Grant může být rozhodnutím Rady ČRK udělen k úplnému nebo dílčímu krytí nákladů. V případě
dílčího krytí Rada ČRK stanoví, které náklady lze z příspěvku ČRK hradit. Za podmínek stanovených
Radou ČRK pro jednotlivé případy je přípustné spolufinancování třetími osobami.
6) V případě činností nebo akcí, které jsou pořádány z pověření nebo s příspěvkem třetích osob, se
pro udělení a vyúčtování grantu spolu s těmito podmínkami uplatní i podmínky určené těmito osobami takto:
a) je-li pověřující nebo přispívající osoba uvedena v odst. 3, písm. a) a b), uplatní se přednostně podmínky této osoby,
b) je-li pověřující nebo přispívající osoba uvedena v odst. 3, písm. c) – f), uplatní se přednostně podmínky ČRK, nestanoví-li Rada ČRK svým rozhodnutím v jednotlivých případech
jinak.
7) Rada ČRK přednostně přiděluje granty subjektům, který zvolí ve výběrovém řízení. Zvolit grantem podporovaný subjekt přímo svým rozhodnutím je oprávněna zejména k zabezpečení činností
vysoce odborných (vyhodnocování závodů atp.) nebo zvláště specifických.
8) Rada ČRK je oprávněna přidělit granty subjektům bez ohledu na jejich členství v ČRK. Udělení,
čerpání a vyúčtování grantu subjektu mimo ČRK je podmíněno uzavřením zvláštní smlouvy o spolupráci mezi ČRK a tímto subjektem pro každý jednotlivý případ.
9) Grant mohou získat právnické i fyzické osoby, neplyne-li z povahy věci nebo z podmínek oprávněně stanovených třetími osobami (odst. 6) něco jiného.
II. Vypsání a přidělení grantů
1) Rada ČRK vypisuje granty zpravidla v prosinci předcházejícího roku na základě finančního rozStr. 1

počtu ČRK pro rok následující. V naléhavém případě vypisuje grant i v běhu roku, nejméně šest
týdnů před zahájením akce, která je grantem podporována.
2) Rada ČRK s vypsáním grantu současně rozhodne o způsobu volby podporovaného subjektu na
základě výsledků veřejné soutěže nebo přímým výběrem.
3) Všechny vypsané granty jsou zveřejněny ve členském časopisu ČRK, na WWW stránkách ČRK a
v elektronickém věstníku ČRK, současně jsou zveřejněny i podmínky grantů ve veřejné soutěži.
4) Podmínky grantu obsahují:
a) název grantu,
b) účel vypsání grantu s výstižným popisem činnosti, která jím má být podpořena, a s jejím cílem,
c) časové vymezení podporované činnosti,
d) předpokládanou výši podpory s informací
e) jde-li o plné krytí nebo příspěvek (čl. I, odst. 5),
f) o přípustnosti vícezdrojového financování (č. I., odst. 5),
g) o vymezení výdajů, které lze z grantu pokrýt,
h) o požadavcích na vyúčtování,
i) další zvláštní podmínky,
j) vymezení možného okruhu žadatelů,
k) formu přihlášky a termín jejího doručení
l) osobu určenou žadatelům ke konsultacím včetně kontaktních údajů.
5) Pro veřejnou soutěž přiměřeně platí články IV., VI. a VIII. – XI. Zásad pro zadávání zakázek
Českým radioklubem z 25.8.2005.
6) Rada ČRK je oprávněna v každém okamžiku kontrolovat plnění podmínek grantu. Toto oprávnění může delegovat Revizní komisi ČRK.
III. Vyhodnocení a vyúčtování grantu
1) Po ukončení akce nebo činnosti podpořené grantem je držitel grantu povinen doručit Radě ČRK
a) stručnou písemnou zprávu ovýsledcích akce/činnosti s přihlédnutím k zadání grantu a účelu
grantu,
b) vyúčtování poskytnutých prostředků,
c) případné nespotřebované peněžní prostředky,
d) prvotní účetní doklady, jestliže tak stanoví podmínky grantu
e) další doklady a informace, vyžadují-li to podmínky grantu.
2) Nestanoví-li podmínky grantu jinak, zasílají se doklady dle odst. 1) do 2 týdnů od ukončení
akce/činnosti, nejpozději však do konce účetního roku.
3) Jestliže držitel grantu v kterémkoli okamžiku zjistí, že splnění podmínek grantu dle zadání je
ohroženo nebo nemožné, je povinen vyrozumět o tom neprodleně Radu ČRK a postupovat dále dle
jejích dispozic.
Tyto zásady byly schváleny hlasováním členů Rady ČRK dne 30. ledna 2006.
ing. Jaromír V o l e š
předseda Českého radioklubu
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