Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze
strany loterijních společností

1. Úvodní ustanovení

Český olympijský výbor (dále „ČOV“) je nezávislým spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 4600. Činnost a rozhodování orgánů a složek ČOV se
řídí právními předpisy České republiky, stanovami ČOV a Olympijskou chartou.
Zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách motivuje od 1. ledna 2014 loterijní společnosti
k poskytování darů ČOV na účely sportovní a tělovýchovné. ČOV v souladu s loterijním zákonem a svými
stanovami, proto těmito Pravidly vymezuje okruh možných žadatelů, způsob výpočtu výše příspěvků
poskytovaných z výnosu těchto darů (dále jen „příspěvek“), podmínky jejich čerpání a ostatní povinnosti
v souvislosti s jejich čerpáním a spotřebou.
ČOV si vyhrazuje právo použít část výnosů z darů přijatých od loterijních společností na účely
tělovýchovné a sportovní přímo - zejména pak prostřednictvím vlastních aktivit a projektů – anebo ve
spolupráci s vyššími územně správními celky (dále jen „kraje“). V takovém případě se pak na rozdělení a
spotřebu této části výnosů z darů přijatých od loterijních společností nepoužijí tato Pravidla a ČOV může
vymezit podmínky pro rozdělení a spotřebu této části výnosů samostatnými dokumenty.
Nedefinují-li tato Pravidla některý z v nich používaných pojmů, přisuzuje se takovému pojmu ten význam,
ve kterém se obvykle takový pojem v českých právních předpisech nebo ve sportovní praxi používá.
ČOV bude dbát a kontrolovat, aby rozdělování přijatých darů bylo v souladu s příslušnými ustanoveními
Smlouvy o fungování Evropské unie týkajícími se veřejné podpory. ČOV bude zejména dbát, aby
rozdělování přijatých darů nebylo selektivní a nenarušilo pravidla vztahující se k hospodářské soutěži.

2. Vymezení okruhu žadatelů

Žadatelem může být právnická osoba, která je národní sportovní federací a která jako člen mezinárodní
sportovní federace příslušného sportovního odvětví zastupuje Českou republiku jako její jediný
reprezentant, je jako taková uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR coby

kompetentním ústředním orgánem státní správy a je uznaná ČOV podle vnitřního předpisu o uznávání
sportovních svazů. Žadatelem může být dále Český paralympijský výbor a Česká unie bojových umění.
Žadatelem může být jedině právnická osoba, která přímo anebo nepřímo sdružuje fyzické osoby a
hlavním cílem sdružování je provozování sportovní anebo tělovýchovné činnosti. Přímým sdružováním se
rozumí stav, kdy je fyzická osoba v členském poměru přímo k žadateli. Nepřímým sdružováním se rozumí
stav, kdy je fyzická osoba v členském poměru k právnickým osobám sdruženým v žadateli.
Žadatelé projeví svou vůli přijmout opakovaně příspěvky od ČOV doručením jednostranného prohlášení,
ve kterém se zaváže dodržovat tato Pravidla. Prohlášení musí být podepsáno osobami oprávněnými
jednat za žadatele způsobem uvedeným v jeho zakladatelské listině, stanovách, statutu či jiné listině
upravující vnitřní poměry žadatele. Prohlášení musí být adresováno ČOV a je vůči ČOV účinné od
okamžiku jeho doručení do sídla ČOV. Prohlášení může být žadatelem kdykoliv odvoláno. Odvolání musí
splňovat stejné Pravidla jako prohlášení. Odvoláním se však žadatel nezbavuje závazků, které mu vznikly
s čerpáním příspěvků před doručením odvolání na adresu ČOV. Vzor prohlášení je vymezen přílohou č.1
těchto Pravidel.
Žadatel, který splní podmínky těchto Pravidel pro čerpání příspěvku je dále označován jako příjemce.

3. Metodika rozdělení a výpočtu výše příspěvku

Ekonomický ředitel ČOV provede výpočet rozdělení příspěvků vždy nejpozději do konce měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém částka darů přijatých za dobu od naposledy provedeného rozdělení
příspěvků ve smyslu části 1. těchto Pravidel přesáhne 50.000.000 Kč (dále jen „limit shromážděných
darů“), minimálně však 1 x ročně (dále jen „datum rozdělení“). Do limitu shromážděných darů pro účely
rozdělení se nezahrnují dary přijaté každoročně do výše částky určené ČOV na použití ve spolupráci s kraji.
Základem pro výpočet rozdělení je částka přijatých darů po úpravě podle předchozí věty shromážděných
na k tomu účelu zvlášť zřízeném bankovním kontě ČOV (dále jen „shromážděné dary“) k poslednímu dni
měsíce, ve kterém došlo k dosažení limitu shromážděných darů, zaokrouhlená na celých 100.000 Kč dolů.
Nedojde-li k 31. říjnu daného kalendářního roku k dosažení limitu shromážděných darů, je základem pro
výpočet rozdělení částka shromážděných darů za dobu od předchozího data rozdělení do 31. října daného
kalendářního roku, zaokrouhlená na celých 100.000 Kč dolů. Ekonomický ředitel ČOV v takovém případě
provede výpočet rozdělení nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku. Pro výpočet použije
ekonomický ředitel údaje, platné k datu, ke kterému je stanoven základ pro výpočet rozdělení.

Ekonomický ředitel provede výpočet pro každého jednotlivého příjemce podle následujících pravidel
a. 10% z limitu shromážděných darů bude použito pro financování vlastních aktivit a projektů ČOV
podle bodu 1. těchto pravidel.

b. 39% z limitu shromážděných darů bude použito na poskytnutí příspěvků pro Fotbalovou asociaci
České republiky a Český svaz ledního hokeje. Z toho pro
I.
II.

Fotbalovou asociaci České republiky bude rozděleno celkem 31% z limitu
shromážděných darů
Český svaz ledního hokeje bude rozděleno 8% z limitu shromážděných darů

c. 51% z limitu shromážděných darů bude rozděleno
I.
II.

III.

ve výši 1% pro Český paralympijský výbor a jeho prostřednictvím mezi jeho členy
ve výši 47% na příspěvky mezi sportovní svazy – vyjma Fotbalové asociace České
republiky a Českého svazu ledního hokeje - které budou v daném roce zařazeny při
výpočtu výše státní dotace z Programu V – Organizace sportu mezi svazy TOP 62.
Ve výši 3% pro všechny ostatní sportovní svazy splňující požadavky těchto Pravidel.

Z částky podle písmene c), bod II budou příspěvky mezi jednotlivé příjemce rozděleny podle stejných
kritérií, která používá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro výpočet Programu V. – Organizace
sportu s použitím čísel členské základny vykázaných sportovními svazy za rok 2015 (35% úspěšnost, 10%
počet mezinárodních sportovních federací, 20% celková členská základna, 35% členská základna
mládeže). Procentuální podíl jednotlivých svazů vypočtený na základě těchto kritérií je následně
zprůměrován s procentuálním podílem svazů na celkové částce dotací přidělených z Programu V. –
Organizace sportu pro rok 2016. Maximální příspěvek na mládežnického člena a rok pro každý jednotlivý
svaz je 3 500 Kč, přičemž ale platí, že při dosažení tohoto limitu, nesmí maximální pokles celkového
ročního příspěvku z loterií přesáhnout 30% oproti roku 2014.
Z částky podle písmene c) bod III budou příspěvky mezi jednotlivé příjemce rozděleny podle tohoto klíče:
20% příspěvku činí fixní základ, 80% příspěvku tvoří podíl svazu dle aktivní členské základny do 19 let za
rok 2015, jehož maximální výše může být 2 500 Kč na člena a rok pro každý jednotlivý svaz. Příspěvek pro
každý jednotlivý svaz nesmí přesáhnout 15% celkové částky podle písmene c) bod III.
Výsledná vypočtená částka příspěvku pro jednotlivého příjemce bude zaokrouhlena na celé tisíce Kč dolů.
Po provedení výpočtu předloží ekonomický ředitel seznam příjemců se zaokrouhlenými vypočtenými
částkami příspěvků ke schválení nejbližšímu zasedání výkonného výboru. Po schválení poukáže ČOV
příspěvky na k tomu účelu zvlášť zřízené bankovní účty příjemců nejpozději do 15 následujících
kalendářních dnů. Tímto okamžikem dochází ze strany příjemce k čerpání příspěvku.

4. Pravidla čerpání příspěvků

Příjemce obdrží příspěvek za podmínky, že uzavřel s Českým olympijským výborem rámcovou smlouvu o
poskytnutí příspěvku podle vzoru uvedeného v příloze č.2 těchto Pravidel a zřídil k čerpání příspěvků
samostatný bankovní účet. Bez ohledu na znění rámcové smlouvy o poskytnutí příspěvku či na jiné

dohody sjednané mezi příjemcem a ČOV v souvislosti s příspěvkem nebo s příspěvky, nesmí být finanční
prostředky získané příjemcem jako příspěvky použity na





podporu podnikání příjemce či osob s ním jakkoliv spojených
úhrady vkladů do obchodních společností, pořizování cenných papírů či jiné finanční investice
s výjimkou sjednání termínovaných vkladů na dobu nezbytně nutnou k uložení finančních
prostředků do doby jejich výdeje v souvislosti s krytím nákladů projektů zaměřených na
sportovní a tělovýchovnou činnost
úhradu odměn a náhrad členů statutárních a kontrolních orgánů příjemce přijatých
v souvislosti s výkonem funkce v těchto orgánech

Příjemce může převést celý příspěvek nebo jeho část na právnické osoby, které sdružuje anebo na své
základní články s odvozenou právní subjektivitou (dále jen „základní články“). Způsob rozdělení příspěvku
mezi základní články je v kompetenci příjemce. Podmínky a kritéria, na základě kterých příjemce rozdělí
část příspěvku mezi základní články, však nesmí mít diskriminační povahu. ČOV si vyhrazuje právo vyžádat
si podmínky a kritéria k posouzení dodržení povinnosti podle předchozí věty.
Příjemce může převést příspěvek nebo jeho část (i) k použití právnickým osobám, které sdružuje, za
podmínky, že tyto přijmou povinnosti stanovené těmito Pravidly. Příjemce může také převést příspěvek
nebo jeho část (i) k použití svým územním orgánům s právní subjektivitou či základním článkům
s odvozenou právní subjektivitou za podmínky, že na ně přenese povinnosti stanovené těmito Pravidly.
Příjemce může v těchto případech upustit od požadavku zřídit pro přijetí, uložení a vedení převáděného
příspěvku nebo jeho části (í) samostatný účet, pokud by to bylo vzhledem k velikosti převáděné částky,
předpokládané době jejího použití či z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele nehospodárné.
Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek přijatý v roce 2014 do konce roku 2017 a příspěvky přijaté
v letech 2015-2017 je povinen spotřebovat nejpozději do konce roku 2020.
Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže
do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. Příspěvek může být rovněž použit na pořízení
nebo obnovu hmotných movitých věcí a jejich souborů a dlouhodobého nehmotného majetku pro
potřeby reprezentace a talentované mládeže, nebo na doplnění rezervního fondu, který bude sloužit
k vyrovnání případných finančních disproporcí.

5. Ostatní povinnosti příjemců

Příjemce je povinen vždy nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku předat ČOV přehled
o čerpání finančních prostředků z přijatých příspěvků. Přehled musí obsahovat údaje o




Celkové výši čerpaných příspěvků v daném kalendářním roce
Celkové částce čerpaných příspěvků za předchozí roky nespotřebovaných k 1. dni daného
kalendářního roku a převedených do daného kalendářního roku
Celkové částce čerpaných a nespotřebovaných příspěvků převedených do následujícího roku



Celkové částce příspěvků spotřebovaných v daném kalendářním roce v členění na spotřebu
pro vlastní projekty a aktivity a na spotřebu prostřednictvím převedení příspěvků základním
článkům nebo vlastním územním orgánům
 Seznam svých základních článků nebo vlastních územních orgánů, jimž byl převeden v daném
kalendářním roce příspěvek včetně výše tohoto příspěvku.
Vzor přehledu je součástí těchto Pravidel jako jejich příloha č. 3. Tuto povinnost má příjemce za každý
kalendářní rok, v jehož průběhu příspěvky čerpal, spotřeboval anebo nespotřebované příspěvky převáděl
do následujícího roku či je z převáděl z předcházejícího roku.
Příjemce je povinen úhradu výdajů, kterými je realizována spotřeba přijatých příspěvků, provádět pouze
ze samostatného bankovního účtu zřízeného ve smyslu části páté těchto podmínek anebo – jsou-li úhrady
prováděny v hotovosti – z k tomu účelu samostatně vedené pokladny, obsahující pouze finanční
prostředky převedené do ní z uvedeného bankovního konta.
Příjemce je povinen na výzvu ČOV předložit doklady prokazující čerpání a spotřebu příspěvku.

6. Závěrečná ustanovení

Výkonný výbor ČOV může rozhodnout o rozdělení příspěvků v kratších termínech, než je uvedeno v části
3. Úroky z prostředků deponovaných na zvláštním účtu se nepovažují za shromážděné prostředky a jsou
samostatným příjmem rozpočtu ČOV.
ČOV si vyhrazuje právo posoudit, zda příjemce dodržuje či dodržel tato Pravidla a další povinnosti spojené
s použitím finančních prostředků z loterií.
ČOV si vyhrazuje právo posoudit, zda je činnost příjemce v souladu s účelem, na který má být finanční
podpora z loterijních peněz vynakládána
Pokud příjemce nesplní povinnost spotřebovat příspěvek nebo jeho část nejpozději do konce pátého roku
následujícího po roce, v němž příspěvek přijal, nebo jej použije v rozporu s těmito Pravidly, může ČOV
požadovat vrácení nespotřebovaného příspěvku nebo jeho části. Příjemce je povinen takovému
požadavku ČOV vyhovět. Vrácený příspěvek ČOV v takovém případě zahrne mezi shromážděné dary a
bude použit k dalšímu rozdělení.
ČOV může příjemce, který závažně či opakovaně poruší tato Pravidla, vyloučit dočasně nebo trvale
z okruhu příjemců.
Tato Pravidla vstupují v platnost následující den jejich schválení výkonným výborem ČOV. Účinné jsou
dnem následujícím po rozeslání zápisu z jednání výkonného výboru ČOV jeho jednotlivým členům.
Výkonný výbor ČOV může následně tato Pravidla měnit, rušit či nahrazovat novými. Účinky takového
rozhodnutí výkonného výboru ČOV nastávají vůči žadatelům či příjemcům dnem následujícím po rozeslání
zápisu z jednání výkonného výboru ČOV, na kterém bylo rozhodnutí o změně, zrušení nebo o nahrazení
Pravidel přijato.

Dnem schválení těchto Pravidel pozbývají platnosti Pravidla pro čerpání finančních prostředků darovaných
Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností schválená výkonným výborem ČOV dne
13. března 2019 (dále „dosavadní Pravidla“). Povinnosti vzniklé příjemcům v souvislosti s přijetím
příspěvku podle dosavadních Pravidel zůstávají zachovány.

Schváleno VV ČOV dne 20. 4. 2020

