












SMċRNICE KýT HOSP 1/2007

Dotace na turistické akce, ubytování, dopravu,
pĜíspČvky OZP



Aktualizace duben 2011

Dotace na turistické akce, ubytování a dopravu
1.

KýT podporuje z ústĜedního rozpoþtu turistické aktivity svých þlenĤ:
a) dotací významných turistických akcí
b) dotací þásti nákladĤ na ubytování ve vybraných ubytovacích zaĜízeních
c) dotací þásti nákladĤ na dopravu pĜi použití služeb ýeských drah
d) pĜíspČvky OZP

A. Dotace na turistické akce
2.

Na turistické akce, jejichž souþástí jsou oslavy ke 100., 110. a 120. výroþí založení
odboru KýT, pĜispívá KýT jednorázovou þástkou 5.000 Kþ.

3.

Na významné turistické akce poskytuje KýT dotace na základČ schváleného rozpoþtu.
Vyúþtování provede pĜíjemce dotace dle pravidel MŠMT

4.

Návrh významných akcí a výše dotace pĜedkládá Programová rada KýT.

5.

Dotace na ostatní akce KýT urþují a pĜidČlují oblastní výbory KýT ze svých prostĜedkĤ.

6.

O dotaci na turistickou akci žádá žadatel nejpozdČji do 30 dnĤ od konání akce. Koná-li
se akce v závČru roku, pak do 15. ledna roku následujícího.

B. Dotace na ubytování
7.

KýT podporuje turistické aktivity svých þlenĤ úhradou þásti ceny turistického
ubytování tím, že:
a) vytváĜí vlastní síĢ turistických ubytovacích kapacit a poskytuje v nich svým
þlenĤm slevu,
b) uzavírá smlouvy s provozovateli turistických ubytovacích kapacit a poskytuje jim
finanþní vypoĜádání slevy, kterou poskytují þlenĤm KýT.

8.

U vybraných turistických ubytovacích kapacit (pravidelnČ uveĜejĖovaných v celostátním
kalendáĜi), hradí KýT od 1. 1. 2006 z ústĜedního rozpoþtu slevu na jeden nocleh takto:
turistická útulna
30 Kþ
turistická ubytovna *
40 Kþ
turistická ubytovna **
50 Kþ
horská chata (hotel)
60 Kþ
chata Výrovka
70 Kþ

9.

Provozovatel turistické ubytovací kapacity poskytne þlenovi KýT proti pĜedloženému
prĤkazu KýT a zároveĖ kartČ EUROBEDS slevu ve výši uvedené v bodČ 8. Uþiní o tom
zápis ve formuláĜi "Seznam ubytovaných þlenĤ KýT" (PĜíloha þ. 1 k této smČrnici)
a nechá si jej potvrdit podpisem ubytovaného.
Provozovatel turistické ubytovací kapacity vyfakturuje KýT slevy na ubytování
v následujících termínech: za období leden až þerven do 30. 8., za období þervenec až
Ĝíjen do 30. 11. a za období listopad až prosinec do 15. 1. následujícího roku. PĜílohou
této faktury je „Seznam ubytovaných þlenĤ KýT“.
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C. Dotace na dopravu ýD
10.

KýT dává svým þlenĤm v rámci poskytování slev na dopravu pĜi turistické þinnosti
dotace pĜi zakoupení tČchto zvýhodnČných druhĤ cestovních dokladĤ ýeských drah:
a) Kilometrická banka – dotace 200 Kþ
b) In-karta s aplikací In-senior - dotace 200 Kþ (jednotnČ pĜi zakoupení na 1-3 roky)
c) In-karta s aplikací IN25, IN50 nebo IN100 – dotace 300 Kþ pĜi zakoupení aplikace
na 2-3 roky a dotace 100 Kþ pĜi zakoupení aplikace na jeden rok. Dotace je urþena
pouze þlenĤm KýT v seniorském vČku.
Jednotlivé druhy dotací nelze spolu kumulovat.

11.

Dotace bude poskytována þlenĤm KýT. Podmínkou pro její získání je:
a) u Kilometrické banky zaslání projetého sešitku Kilometrické banky do 6 mČsícĤ
od konce platnosti kilometrické banky na pĜíslušnou oblast KýT prostĜednictvím
odboru KýT. Dotovány budou pouze 2 sešitky roþnČ na þlena KýT
b) u In-karty s nČkterou z aplikací uvedených v bodČ 10 zaslání dokladu o zaplacení
na pĜíslušnou oblast KýT prostĜednictvím odboru KýT do 6 mČsícĤ od zaplacení
jízdního dokladu
c) O-KýT sdČlí pĜíslušné oblasti KýT bankovní spojení, na které má být dotace
zaslána
d) oblast KýT mĤže vyplatit dotaci na dopravu i pĜímo þlenovi, záleží na rozhodnutí
oblastního výboru
e) oblast mĤže rozhodnout o navýšení této dotace z vlastních prostĜedkĤ
f) oblast KýT fakturuje ústĜedí refundaci poskytnuté slevy nejménČ 3x roþnČ. Za
období leden až þerven do 30. 8., za období þervenec až Ĝíjen do 30. 11. a za
období listopad až prosinec do 31. 12. pĜedmČtného roku. Souþástí faktury je
seznam poskytnutých dotací ve struktuĜe: jméno, pĜíjmení, þíslo prĤkazu KýT, rok
narození, výše dotace, druh cestovního dokladu
g) oblast KýT archivuje cestovní doklady, na které poskytla dotaci, po dobu
minimálnČ 3 roky
h) ústĜedí KýT si vyhrazuje právo dle potĜeby vyžádat si na oblasti pĜedložení
archivovaných cestovních dokladĤ.

D. PĜíspČvky OZP
12.

PĜíspČvky OZP se vyúþtovávají vždy v souladu s dodatkem smlouvy s OZP platným
vždy pro aktuální kalendáĜní rok.

ZávČreþná ustanovení
13.

Dotace podle této smČrnice jsou poskytovány do výše schváleného rozpoþtu. Zasílají se
pouze na úþet oblasti nebo odboru, není-li stanoveno jinak (viz bod 11).

14.

Tato smČrnice je závazná pro všechny orgány a složky KýT.

15.

ZnČní této smČrnice bylo schváleno usnesením ÚstĜedního výboru Klubu þeských turistĤ
dne 2. 4. 2011 a vstupuje v platnost dnem 1. 5. 2011.

PhDr. Jan S t r á s k ý, v.r.
pĜedseda KýT

RNDr. JiĜí H o m o l k a, v.r.
pĜedseda Ekonomické rady KýT
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