
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pravidla pro spolupráci Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky 

 při použití finančních 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. 

Podle článku 2 bod 3.10 Stanov ČOV podporuje ČOV rozvoj sportu mj. v otázkách ekonomického 

zabezpečení.  

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 – konkrétně článkem 6 bod 7.7 -  pak rozhoduje podmínkách a 

způsobech použití takto získaných finančních prostředků. Za tím účelem ČOV přijímá tato Pravidla 

jako dokument kterým upravuje principy spolupráce s vyššími územněsprávními celky (dále jen 

„kraje“) při použití části finančních prostředků získaných od loterijních společností. Tato Pravidla 

upravují vymezení okruhu příjemců uvedené části finančních prostředků, způsob výpočtu výše jim 

poskytovaných příspěvků, podmínky jejich čerpání a ostatní povinnosti v souvislosti s jejich 

čerpáním a spotřebou příspěvků.  

Zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách určuje, že část prostředků odvedených 

formou odvodů z loterií do veřejných rozpočtů obdrží obce a města. ČOV se s vědomím, že  

 uvedený zákon nepřiznává krajům s výjimkou Hlavního města Prahy podíl na odvodech 

z loterií  

 kraje mají nezastupitelnou úlohu při podpoře a rozvoji sportu a tělesné výchovy 

 spolupráce ČOV a krajů je v zájmu celého českého sportu 

rozhodl spolupracovat s kraji při použití finančních prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních 

společností. K tomu účelu rozhodl ČOV o vyčlenění části finančních prostředků získaných od 

loterijních společností do výše 40.000.000 Kč ročně a jejich použití prostřednictvím krajů (dále jen 

„celková částka příspěvků krajům“). 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Příjemci 

ČOV poskytne jednotlivým krajům finanční příspěvek na podporu tělesné výchovy a sportu na jejich 

území. Hlavní město Praha bude řešeno samostatně. ČOV poskytne finanční příspěvky krajům pouze, 

pokud v kalendářním roce obdrží od loterijních společností dary na podporu tělesné výchovy a sportu. 

Poskytnutí finančních příspěvků krajům má až do výše částky uvedené v bodě 1 přednost před jiným 

použitím finančních prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností.   Podmínkou 

poskytnutí finančního příspěvku je uzavření darovací smlouvy mezi ČOV a příslušným krajem. Práva 

a povinnosti upravené darovací smlouvou musí respektovat podmínky vymezené těmito pravidly. 

Vzor darovací smlouvy je přílohou č. 1 těchto Pravidel. Darovací smlouva mezi ČOV a příslušným 

krajem musí být uzavřena nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Nedojde-li k uzavření 

darovací smlouvy v tomto termínu, ČOV finanční prostředky ve výši vypočteného příspěvku ponechá 

na bankovním kontě zvlášť zřízeném ke shromažďování darů získaných od loterijních společností 

k dalšímu rozdělení podle Pravidel pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných 

Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností schválených výkonným výborem 

ČOV. 

3. Metodika rozdělení a výpočtu výše příspěvku 

Ekonomický ředitel ČOV provede výpočet rozdělení příspěvků pro daný kalendářní rok podle údajů 

poskytnutých Asociací krajů České republiky a to nejpozději do 30. dubna pro daný kalendářní rok. 

Asociace krajů České republiky poskytne údaje platné k 31. prosinci předcházejícího kalendářního 

roku nejpozději do 31. března daného kalendářního roku. 

Ekonomický ředitel provede výpočet pro každého jednotlivého příjemce podle následujících pravidel: 

20% z celkové částky příspěvků krajům rozdělí rovným dílem mezi všechny kraje 

30% z celkové částky příspěvků krajům se rozdělí v poměru, v jakém se jednotlivé kraje podílejí svou 

plochou vyjádřenou v km2 na součtu ploch všech krajů v km2 

30% z celkové částky příspěvků krajům se rozdělí v poměru, v jakém se jednotlivé kraje podílejí 

svým počtem obyvatel na celkovém počtu obyvatel všech krajů 

20% z celkové částky příspěvků krajům se rozdělí následovně: 

 Hlavnímu městu Praha bude přidělena taková částka, aby celkový příspěvek v jeho prospěch 

činil 3.000.000 Kč 

 mezi ostatní kraje bude zbývající část rozdělena v poměru, v jakém se výdaje vynaložené 

těmito kraji na sport a tělovýchovu podílí na celkových výdajích vynaložených na sport a 

tělovýchovu ve všech těchto krajích. 

Po provedení výpočtu předloží ekonomický ředitel seznam příjemců s částkami příspěvků ke 

schválení nejbližšímu zasedání výkonného výboru. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Po schválení uvědomí místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing písemně jednotlivé příjemce o 

jim přidělené částce a současně jim předloží návrh darovací smlouvy.    

4. Pravidla čerpání příspěvků 

Příjemce obdrží příspěvek za podmínky, že uzavře s ČOV darovací smlouvu, ve které se zaváže 

k dodržení následujících povinností 

a) Příjemce s výjimkou Hlavního města Prahy použije příspěvek v rámci svého rozpočtu na 

podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech na jeho území a to 

nejpozději do konce kalendářního roku; pod pojmy „děti a mládež“ se pro účely těchto 

Pravidel rozumí sportovci až do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. 

b) Příspěvek pro Hlavní město Prahu bude použit v rámci společných projektů ČOV a Hlavního 

města Prahy cestou ČOV, České olympijské a.s. nebo Hlavního města Prahy. 

c) Příjemce s výjimkou Hlavního města Prahy navýší ze svých ostatních rozpočtových zdrojů 

podporu poskytovanou na základě písmene a) nebo finanční účast podle písmene b) o částku 

ve výši přijatého příspěvku (dále jen „spoluúčast“). 

d) Příjemce poskytne ČOV veškeré informace o podmínkách, za kterých bude poskytovat 

podporu podle písmene a) včetně spoluúčasti 

e) Příjemce umožní na výzvu ČOV kontrolu dodržování povinností podle písmen a), c) a d) 

f) Příjemce dá neodvolatelný souhlas ke zveřejnění svého názvu a přijaté částky v souvislosti se 

zveřejněním rozdělení celkové částky příspěvků krajů na internetových stránkách ČOV.  

 

5. Ostatní povinnosti příjemců 

Příjemce je povinen vždy nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku předat ČOV 

přehled o podporách poskytnutých podle bodu 4 písmeno a) v členění podle jednotlivých sportovních 

klubů. 

6. Závěrečná ustanovení 

ČOV si vyhrazuje právo posoudit, zda příjemce dodržuje či dodržel tato Pravidla a další povinnosti 

spojené s použitím finančních prostředků z loterií. 

ČOV může příjemce, který závažně či opakovaně poruší tato Pravidla nebo povinnosti vymezené 

darovací smlouvou, 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.  

 

Schváleno VV ČOV dne 9.9. 2015. 


