
 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2016 
- Komise mládeže -  

1 Obecně 

Plán činností Komise mládeže (dále KM) je v souladu se Statutem KM a jeho platnost může být 
změněna jen v souladu se Statutem KM. 

2 Cíle KM 
� Zavedení směrnice O plnění povinnosti mládeže s využitím webového rozhraní s návazností 

odměn do KNS za vyhovující turnaje 

� Zorganizovat a řídit Pohár ČNS mladších žáků, starších žáků a dorostu a vyhodnocovat jej. 

� Zlepšit komunikaci s mládežnicky aktivními oddíly i ostatními oddíly. 

� Podpora kempů mládeže. 

� Organizace náborových akcí na základních školách a víceletých gymnáziích 

� Tvorba nových projektů určených k čerpání z Daně z hazardu  

� Snaha nalézat nové cesty a způsoby, které by vedly ke zlepšení situace v mládežnické 
oblasti. 

3 Činnosti pro rok 2016 

Obecná činnost 

Popis Provozní činnost komise, schůze, vlastní náklady komise. 
Koordinace komise a většina činností je prováděna telefonicky nebo e-maily. 

Termín 12/2016 

Rozpočet 65.000,- Kč 

Položky Cestovné, stravné, noclehy, poštovné, administrativní náklady 
Odměna sekretáře komise 
Propagační materiály  

Priorita 1 

Organizace poháru ČNS mládeže 

Popis Organizace, řízení a vyhodnocování Poháru ČNS mládeže 

Termín Průběžně 

Rozpočet 150.000,- Kč 

Položky Odměna pro pořadatele 6.000,- za uspořádání turnaje v každé kategorii 
Odměna pro nejlepší celky (v kategorii dorost a v kategorii st. žáků) 12.000,- 
Odměny pro delegáty 500,- za 1 turnaj  
Cestovné pro delegáty dle hospodářské směrnice 
Poháry a ceny 10.000,- 

Priorita 1 

 

 

 



Podpora kemp ů mládeže 

Popis Podpora organizátorů a pořadatelů letních kempů mládeže 

Termín 8/2016 

Výstup Vypsání grantového řízení na pořadatele partnerských kempů ČNS. Kontrola splnění 
podmínek pro udělení grantu. 

Rozpočet 0 Kč – (Bude řešeno v rámci projektu z prostředků Loterijních společností) 

Priorita 1 

Kontrola pln ění povinnosti mládeže 

Popis Kontrola plnění povinnosti mládeže v jednotlivých KNS dle Směrnice 2/2016 

Termín Průběžně 

Rozpočet 10.000,- Kč 

Položky Odměny pro kontrolní komisaře 500 Kč za zkontrolovanou akci.  
Cestovné kontrolních komisařů dle hospodářské směrnice. 

Priorita 1 

Odměny KNS za po řádání mládežnických turnaj ů 

Popis Odměny pořadatelům za řádnou organizaci turnajů mládeže dle Směrnice o plnění 
povinnosti mládeže. 

Termín 12/2016 

Rozpočet 80.000,- Kč 

Položky Odměna pro pořadatele 1000 Kč za každoý řádně doložený turnaj v jednotlivé 
kategorii  

Priorita 1 

BDL 

Popis Odměna za řádné dokončení soutěže 

Termín 12/2016 

Rozpočet 50.000,- Kč 

Položky Odměna pro jednotlivé družstvo 5.000,- Kč 

Priorita 1 
 

Kreditní systém 

Popis Vklad do kreditního systému 

Termín 12/2016 

Rozpočet 200.000,- Kč 

Položky Odměna pro oddíly, které svojí činností v oblasti Rozvoje mládeže a získají dle bodu 
3.2. SŘ volné kredity.  

Priorita 1 
 



4 Komentá ř k rozpo čtu 

Všechny ceny jsou včetně DPH. Rozpočet byl sestaven dle zkušeností z roku 2015.  

5 Shrnutí rozpo čtu 
Celkově se navrhuje rozpočet KM ve výši:  

Návrh rozpočtu  555.000,-Kč 

6 Poznámka 
Předpokládá se doplnění plánu činnosti formou dodatku (číslovaný a VV schválený dodatek 
plánu činnosti nebo rozhodnutí VV). 

 

Plán činnosti p ředložil: 
Ing. Michal Hostinský 

Předseda Komise mládeže 

15. 1. 2015  


