
Kriteria pro posuzování žádostí pro zřízení krajských SM v ÚKFS 
 
Na základě zaslaných požadovaných dokumentů a vlastní žádosti klubu poté GTM a KM ÚKFS 
vypracovává hodnocení podaných žádostí na základě níže uvedených kriterií, která jsou hodnocena a 
pak se přidělují klubu body. Po vyhodnocení předává návrh na udělení statutu krajského SM ke 
schválení VV ÚKFS. 
 

Seznam požadovaných dokumentů k projektu krajských SM v ÚKFS 
a) kopie úplných registrovaných stanov občanského sdružení 
b) kopie potvrzení o přidělení IČ od statistického úřadu (pokud je IČ uvedeno na registraci 

stanov, dokládat nemusíte). Pozor, nezaměňovat s DIČ. 
c) kopie zápisu z poslední volby (uvedení statutárních zástupců) 
d) kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, vedeného výhradně na občanské 

sdružení 
e) originál čestného prohlášení statutárního zástupce občanského sdružení o vedení 

podvojného účetnictví. Účetnictví musí být vedeno dle zákona č.563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (nelze vést účetnictví dle původního vymezení 
v tzv. jednoduchém účetnictví) 

f) originál čestného prohlášení, že všichni mládežníci jsou členy klubu/z.s. (příjemce dotace) 
g) uvedení kontaktních údajů na klub (korespondenční adresa, kontaktní osoba – jméno, 

mobil, e-mail adresa) 
 

Kriteria pro hodnocení: 
1) Spolupráce se ZŠ, SŠ, obcí: 

- Dohoda/spolupráce se ZŠ  
- Dohoda/spolupráce se SŠ  
- Dohoda/spolupráce se zastupitelstvem obce/města 
-  

2) Úroveň soutěží mládežnických družstev klubu (kategorie): 
- Mládežnická družstva v soutěžích dle kategorií 
- Úroveň soutěží, jež hrají mládežnická družstva klubu 

 
3) Personální obsazení u družstev mládeže:  

- Kvalifikace ŠF/metodika, manažera mládeže v klubu 
- Kvalifikace trenérů a asistentů u mládežnických týmů 

 
4) Kvalita a četnost tréninkového procesu: 

- Tréninkové plány 
- Četnost tréninkového procesu/počet TJ v týdnu dle kategorií 

 
5) Technické a materiální zázemí v klubu: 

- Počet hřišť s PT, UMT, haly 
- Počet přenosných branek 5 x 2 m a velkých 
- Tréninkové pomůcky 

 
6) Mládežnická základna v klubu: 

- Počty hráčů dle kategorií/ročníků v klubu 
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