
Návrh klíčů dělení rozpočtu  

Kritéria pro zpracování 
Rozpočtu SLČR na rok 2023 – 2026 

 

1 Celkové zdroje rozpočtu SLČR 

1.1 Předfinancování 

Všechny sportovní (závodní) OSÚ obdrží z rozpočtu SLČR fixní částku dle stávající tabulky: 

OSÚ Částka 

ÚAD   - úsek alpských disciplín ve výši 1 000 000 Kč 

ÚBD   - úsek běžeckých disciplín ve výši 1 000 000 Kč 

ÚSL    - úsek skoku na lyžích ve výši 1 000 000 Kč 

ÚSK   - úsek severské kombinace ve výši 1 000 000 Kč 

ÚAL   - úsek akrobatického lyžování ve výši 1 000 000 Kč 

ÚTL   - úsek travního lyžování ve výši 500 000 Kč 

ÚSB   - úsek snowboardingu ve výši 1 000 000 Kč 

Celkové zdroje rozpočtu na roky 2023 - 2026 bez předfinancování a zůstatku CF z minulého roku (dále 

jen „dělené příjmy“) se dále rozdělují: 

1.2 Fixní podíl 

Podíl z dělených příjmů: 50% 

Popis položky Podíl 

ÚAD   - úsek alpských disciplín ve výši 25,0 % 

ÚBD   - úsek běžeckých disciplín ve výši 26,0 % 

ÚSL    - úsek skoku na lyžích ve výši 13,0 % 

ÚSK   - úsek severské kombinace ve výši 9,5 % 

ÚAL   - úsek akrobatického lyžování ve výši 9,5 % 

ÚTL   - úsek travního lyžování ve výši 5,5 % 

ÚSB   - úsek snowboardingu ve výši 11,0 % 

ÚZL   - úsek základního lyžování ve výši 0,5 % 

 

1.3 Registrovaný závodník 

Podíl z dělených příjmů: 15 % 

Podle počtu závodníků (dle Definice závodníka pro potřeby dělení rozpočtu SLČR) k 30. 4. 

rozpočtovaného roku. 

1.4 Členská základna 

Podíl z dělených příjmů: 5 % 

Podle počtu aktivních členů jednotlivých OSÚ k 31.12. předcházejícího roku. 



1.5 Úspěšnost 

Podíl z dělených příjmů: 10 % 

Podle počtu bodů úspěšnosti za poslední 4 roky olympijských disciplín (na základě Výpočtu 

úspěšnosti NSA) 

1.6 Mládež 

Podíl z příjmů: 20 % 

Finanční podpora mládeže na základě následujícího rozdělení: 

• 25 % procentuální poměr z příjmů za předchozí 4 roky 

• 50 % úspěšnost mládeže za předchozí 4 roky 

• 25 % dle členské základny mládeže z předcházejícího roku 

2 Sportovně talentovaná mládež, reprezentace, organizace sportu 

Podíl na STM a reprezentaci bude rozepsán dle přidělené částky od NSA na daný program a dle 

poměrů celkového rozpočtu sportovních OSÚ (AD, BD, SL, SK, AL, TL, SB) z důvodu vyúčtování celkové 

částky přiznané z NSA. 

3 Stabilizační fond 

Částka přidělená stabilizačnímu fondu dle Rozpočtu SLČR pro příslušný rok se rozdělí mezi jednotlivé 

KSL takto: 

• 10 % fixní částka rozdělená rovnoměrně mezi všech 14 KSL, 

• 40 % podle počtu aktivních členů jednotlivých krajů k 31.12. předchozího roku, 

• 30 % podle aktivity v organizací soutěží pod hlavičkou KSL zveřejněných na výsledkovém 

portálu SLČR (mimo ČP a MČR, které jsou přidělovány OSÚ) - kdy jeden den závodu v letním i 

zimním období napříč disciplínami má váhu jednoho bodu a náborové závody 0,5 bodu, 

• 20 % podle zastoupení OSÚ v jednotlivých KSL. Váha jeden bod za každý OSÚ, který má na 

území KSL aktivní oddíl pořádající závody a/nebo jeho aktivita je jinak přínosná pro rozvoj 

disciplíny. Aktivita klubů v rámci KSL bude posuzována a hlášena centrálně jednotlivými OSÚ. 

Za závod pro potřeby dělení stabilizačního fondu se považuje výhradně závod, který je uvedený na 

výsledkovém portálu SLČR. 

4 Rezervní fond 

Rezervní fond bude vytvořen ve výši minimálně 1,5 mil. Kč při rozdělení prostředků v Rozpočtu SLČR 

na příslušný rok a slouží k pokrytí nepředvídaných a neplánovaných výdajů. Návrh na čerpání 

rezervního fondu předkládá VV SLČR ke schválení DR SLČR. 

5 Specifické dotace 

Návrh na rozdělení dotace při respektování účelu dotace předkládá VV SLČR ke schválení DR SLČR. 

 

 

Kritéria byla projednána a odsouhlasena VV SLČR dne 5. 5. 2022, PDR dne 11. 5. 2022 a Konferencí 

dne 14. 5. 2022. 


