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SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ ODMĚN ČLENŮM ČLS NA 
ZÍSKÁNÍ DODATEČNÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO ČLS 

 
 

1. 
Předmět 

1. Tato směrnice stanovuje základní podmínky pro poskytování odměn členům ČLS 
za získání dodatečných finančních zdrojů na fungování ČLS. 

2. Dodatečnými finančními zdroji jsou chápány finanční prostředky : 
a) z darů, 
b) ze sponzorských darů, 
c) z reklamy, 
d) z prodeje marketinkových práv, 
e) z prodeje televizních práv či dalších zdrojů. 

3. Dodatečnými finančními zdroji nejsou chápány státní dotace či příspěvky ze 
státního rozpočtu, zpravidla z MŠMT, podléhající přesně vymezeným pravidlům o 
nakládání s těmito finančními prostředky.  

4. Dodatečnými finančními zdroji taktéž nejsou finanční prostředky vydávané ČSTV a 
ČOV určené dle přesně vymezených pravidel na podporu sportu zpravidla formou 
rozvojových projektů a programů. 

5. Odměna má motivační charakter a je určena především na krytí vlastních nákladů 
člena ČLS, který tento dodatečný finanční zdroj zprostředkoval a zajistil. 

 
 

2. 
    Odměna 

 
 

1. Výše odměny je stanovena :  
- u dodatečného finančního zdroje (DFZ) od 5 tis. Kč do 500 tis. Kč ve výši 

15%, 
- u částky dodatečného finančního zdroje převyšující 500 tis. Kč jako 

kombinovaná : do 500 tis. Kč DFZ 15% + z částky nad 500 tis. Kč DFZ  
10%  

2. Odměna je splatná nejdříve po uzavření smlouvy s plátcem DFZ a přijetí financí na 
účet ČLS.  

3. Odměna podléhá příslušným zákonům a předpisům ČR o zdanění příjmů platných 
v době odměny. 

4. Odměna může být na základě pokynů osoby, které vznikl nárok na odměnu, 
poukázána ve prospěch klubu/lukostřeleckého oddílu, základního členského 
subjektu ČLS, nebo konkrétnímu lukostřelci/lukostřelkyni na úhradu nákladů 
sportovní a závodní činnosti. 

 
 
Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČLS dne 18.3.2009 a nabývá účinnosti 
dne 19.3.2009. 
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