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PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY PRO EVIDENCI ČLENŮ ČSOS 
pro rok 2017 (aktualizace od 1.10.2017 – NOVÁ ČÍSLA ÚČTŮ) 

1. Přihláška za člena ČSOS (pouze pro nové členy ČSOS) 
1.1 Přihláška za člena ČSOS je v příloze 1. Tento formulář lze též nalézt v elektronické podobě na 

www stránkách ČSOS v sekci dokumenty 
1.2 Přihlášku za člena ČSOS lze podat pouze v písemné formě na adresu sekretariátu ČSOS. 

Přihláška zaslaná elektronicky může být akceptována pouze jako předběžná a neoficiální. 
   poštovní adresa: Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
   elektronická adresa: csos@orientacnisporty.cz 

2. Členský p říspěvek ČSOS 
2.1 Výše základního členského příspěvku klubu ČSOS pro rok 2017 se stanovuje na 1000 Kč. 
2.2 Číslo účtu, na který se zasílají základní členské příspěvky klubů ČSOS pro rok 2017 je: 

2301296246/2010 (Fio banka) variabilní symbol platby = číslo klubu dle Evidence ČSOS 
(Adresáře) 

2.3 Základní členský příspěvek pro rok 2017 je splatný nejpozději do 15. 1. 2017. Bez uhrazení 
základního členského příspěvku pro rok 2017 nebude klubu potvrzeno zaregistrování jeho 
sportovců pro závodní sezonu 2017. 

2.4 Výše členského příspěvku za registraci se v sekcích ČSOS  na rok 2017 se stanovuje takto: 
2.4.1   pro sekci OB: žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo 11-14 let 40 Kč; ostatní 100 Kč 

Příspěvek se zasílá na účet 2401296235/2010 
2.4.2   pro sekci LOB : žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo 11-14 let 30 Kč; ostatní 60 Kč 

Příspěvek se zasílá na účet 2501296240/2010 
2.4.3   pro sekci MTBO: žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo a dorost 11 - 17 let 40 Kč; ostatní 80 Kč 

Příspěvek se zasílá na účet 2801296242/2010 
2.4.4   pro sekci Trail-O: žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo a dorost 11 - 17 let 30 Kč; ostatní 60 Kč 

Příspěvek se zasílá na účet 2901296231/2010 
 

3. Evidence členů ČSOS 
3.1 Informace dle odstavců 2.3 a 2.4 Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS se poskytují 

výhradně prostřednictvím internetové aplikace na www stránkách informačního systému ČSOS 
(dále jen „ORIS“): 

http://oris.orientacnisporty.cz 

 Přístup k editaci jednotlivých vyžadovaných údajů o klubu je umožněn pouze členovi příslušného 
klubu se statusem vedoucího klubu. Údaje v systému ORIS se vyplňují v datové struktuře dané 
formulářem internetové aplikace, především je nutno uvést: 

• právní forma (klub/spolek, resp. „oddíl TJ“, „kroužek“) a IČ člena ČSOS 
• úplné kontakty na klub (poštovní adresa, e-mail, telefon) 

 Informace o členské základně klubu se poskytují pouze prostřednictvím systému ORIS. Data 
členské základny klubu lze též do systému ORIS importovat prostřednictvím daného typu 
souboru v dané struktuře dat. Především je nutno u každého člena uvést: 

• úplné jméno a příjmení, pohlaví, národnost, datum narození 
• místo pobytu, případně další kontaktní údaje (e-mail, telefon, poštovní adresa) 
• funkce v klubu (aktivní sportovec, funkcionář, trenér, rozhodčí, …) 

3.2 Bez poskytnutí platných, pravdivých a ÚPLNÝCH informací o klubu a jeho členské základně a 
bez průběžné aktualizace těchto informací může být klubu pozastavena platnost registrace jeho 
sportovců, popř. může být zahájeno řízení o ukončení členství klubu v ČSOS. 

3.3 Údaje o klubu a jeho členské základně ke dni 31. 12. 2016 (tzv. „Evidenční list“) musí být 
v systému ORIS potvrzeny vedoucím klubu nejpozději 15. 1. 2017. 
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