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ODVODY Z LOTERIÍ A SÁZEK NA SPORT 

Milé dámy, vážení pánové,  

Výkonný výbor ČOV dne 12. 3. 2014 schválil 

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z 

prostředků darovaných ČOV ze strany provo-

zovatelů loterií a sázek (dále jen Pravidla). 

V tomto dokumentu přinášíme návod, jak 

o tyto prostředky žádat a jaké podmínky musí 

žadatelé splnit.  

Pro více informací posílejte své dotazy na e-

mail financovanisportu@olympic.cz.  

Kdo může o loterijní peníze žádat?  

Žadatelem může být právnická osoba, která je 

národní sportovní federací a která jako člen  me-

zinárodní sportovní federace příslušného spor-

tovního odvětví zastupuje Českou republiku jako 

její jediný reprezentant, je uznaná Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR coby kompe-

tentním ústředním orgánem státní správy a je 

uznaná ČOV podle vnitřního předpisu o uznávání 

sportovních svazů. Žadatelem může být dále 

Česká obec sokolská a Český paralympijský vý-

bor. 

Žadatelem může být jedině právnická osoba, 

která přímo anebo nepřímo sdružuje fyzické 

osoby a hlavním cílem sdružování je provozování 

sportovní anebo tělovýchovné činnosti. 

Jak se o prostředky přihlásit?  

Žadatelé doručí na ČOV jednostranné prohlá-

šení, ve kterém se zaváží dodržovat Pravidla. 

Prohlášení musí být podepsáno osobami opráv-

něnými 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. 

 

 

Jak proběhne výplata prostředků?  

Po výpočtu výší příspěvků ekonomickým ředite-

lem ČOV bude seznam příjemců s vypočtenými 

částkami předložen ke schválení nejbližšímu vý-

konnému výboru. Po schválení poukáže ČOV 

příspěvky na k tomu účelu zvlášť zřízené ban-

kovní účty příjemců nejpozději do 15 následu-

jících kalendářních dnů. Tímto okamžikem do-

chází ze strany příjemce k čerpání příspěvku.  

Co musí příjemce zařídit před čerpáním pří-

spěvků? 

Příjemce obdrží příspěvek za podmínky, že uza-

vřel s Českým olympijským výborem rámcovou 

smlouvu o poskytnutí příspěvku a zřídil k čer-

pání příspěvků samostatný bankovní účet.   

Na jaké účely mohou být příspěvky použity? 

Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek 

pro potřeby tělovýchovné a sportovní čin-

nosti dětí a mládeže do věku juniorské kate-

gorie podle pravidel příslušného sportovního 

odvětví.  

Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek 

nejpozději do konce třetího roku následujícího po 

roce, ve kterém příspěvek přijal. 

Finanční prostředky nesmí být použity na: 

 podporu podnikání příjemce či osob 

s ním jakkoliv spojených, 

 úhrady vkladů do obchodních společ-

ností, 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 kry-

tím nákladů projektů zaměřených na 

sportovní a tělovýchovnou činnost, 

 úhradu odměn členů statutárních a kon-

trolních orgánů příjemce. 
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Jak správně doložit přehled o čerpání pří-

spěvků? 

Příjemce je povinen vždy nejpozději do  

31. března následujícího kalendářního roku pře-

dat ČOV přehled o čerpání finančních prostředků 

z přijatých příspěvků.  

Tuto povinnost má příjemce za každý kalendářní 

rok, v jehož průběhu příspěvky čerpal, spotřebo-

val anebo nespotřebované příspěvky převáděl do 

následujícího roku či je z převáděl z předcházejí-

cího roku. 

Přehled musí obsahovat: 

 Údaje o celkové výši čerpaných pří-

spěvků v daném kalendářním roce. 

 Údaje o celkové částce čerpaných pří-

spěvků za předchozí roky nespotřebova-

ných k 1. dni daného kalendářního roku 

a převedených do daného kalendářního 

roku. 

 Údaje o celkové částce čerpaných a ne-

spotřebovaných příspěvků převedených 

do následujícího roku. 

 Údaje o celkové částce příspěvků spotře-

bovaných 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 pře-

veden v daném kalendářním roce příspě-

vek včetně výše tohoto příspěvku.  

Dokumenty k tématu: 

 Pravidla pro čerpání finančních pří-

spěvků z prostředků darovaných Čes-

kému olympijskému výboru ze strany lo-

terijních společností (schváleno VV ČOV 

12. 3. 2014) 

 Složení pracovní skupiny ČOV pro pří-

pravu klíče (předseda Libor Varhaník) 

 Přehled získaných a rozdělených peněz 

na www.olympic.cz/financovanisportu. 

 

Veškeré dokumenty rozešleme žadatelům 

v nadcházejících dnech. 
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