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Český svaz orienta čních sport ů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

 tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@orientacnisporty.cz, http:www.orientacnisporty.cz 

 
 

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ 
Českého svazu orienta čních sport ů 

Článek I. 

Úvodní ustanovení  
1) Tato směrnice upravuje hospodaření Českého svazu orientačních sportů (dále jen 

„ČSOS“). 
2) ČSOS je účetní jednotkou, která vede účetnictví za použití metod dle zákona č.563/1991 

Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, účtuje o stavu a pohybu svého majetku a 
jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 

3) Při hospodaření s majetkem ČSOS se řídí všechny jeho orgány, organizační útvary 
i členové obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví, stanovami 
ČSOS, touto směrnicí o hospodaření a dalšími vnitřními předpisy. 

4) Všichni jsou povinni hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, 
dodržovat zásady maximální efektivnosti a ochrany svěřeného majetku a dbát, aby sloužil 
k plnění účelu a poslání ČSOS. 

Článek II. 

Hospoda ření ČSOS 
1) Hospodaření ČSOS probíhá na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou ČSOS 

(dále jen „VH ČSOS“). Rozpočet je zpracován na základě předpokládaných příjmů a 
výdajů ČSOS v absolutních částkách zaokrouhlených na tisíce korun. Rozpočet je VH 
ČSOS předkládán Výkonným výborem ČSOS (dále jen „VV-ČSOS“). 

2) Úpravy rozpočtu, které je nutno řešit mezi VH ČSOS, projednává a schvaluje VV-ČSOS a 
potvrzuje následující VH ČSOS schválením Zprávy o hospodaření ČSOS. 

3) Plnění rozpočtu sleduje průběžně ekonom ČSOS a generální sekretář ČSOS a o stavu 
plnění rozpočtu informují VV-ČSOS. VV-ČSOS nejméně 2x ročně projednává informaci o 
plnění rozpočtu ČSOS. VV-ČSOS předkládá Valné hromadě ČSOS „Zprávu o plnění 
rozpočtu“. 

4) Členové kontrolní skupiny jsou oprávněni provádět kontrolu hospodaření a plnění 
rozpočtu kdykoli během roku. O výsledku kontrol informuje kontrolní skupina VH ČSOS. 

5) Roční účetní závěrku schvaluje VV-ČSOS. 

Článek III. 

Prost ředky poskytované Českým svazem orienta čních sport ů 
1) Finanční prostředky sloužící k plnění účelu a poslání ČSOS, které ČSOS poskytuje svým 
členům (kluby) a organizačním útvarům (sekce, komise, reprezentační týmy, krajské 
svazy, tréninková střediska mládeže - TSM, apod.), jsou pro příjemce příjmem, tyto 
prostředky musí být čerpány v souladu s příslušnými obecnými předpisy, metodickými 
pokyny (účelové určení) a schváleným rozpočtem ČSOS. 

2) Pokud je to vyžadováno, je mezi ČSOS a příjemcem uzavírána smlouva o poskytnutí, 
použití a vyúčtování finančních prostředků, která musí být podepsána statutárními 
zástupci nebo oprávněnými osobami smluvních stran. 

3) Výše jednotlivých poskytnutých prostředků jsou zveřejněny na webových stránkách 
ČSOS. 
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Článek IV. 

Vyúčtování prost ředků poskytnutých Českým svazem orienta čních sport ů 
1) Finanční prostředky poskytnuté ČSOS je příjemce povinen vyúčtovat. Způsob a rozsah 

vyúčtování, termín předložení a případné sankce za nesplnění této povinnosti stanoví 
ČSOS při poskytnutí prostředků, obvykle v uzavřené smlouvě. 

2) Vyúčtování může dále podléhat kontrole ostatních orgánů ČSOS (např. kontrolní skupina 
ČSOS), kontrole poskytovatelů finančních prostředků do rozpočtu ČSOS (dary, dotace), 
nebo kontrole státních kontrolních orgánů. 

3) Za splnění povinnosti zpracovat a předložit vyúčtování odpovídá statutární orgán 
subjektu, kterému byly prostředky poskytnuty, nebo vedoucí akce na kterou jsou 
prostředky určeny. VV-ČSOS má právo postihnout sankcemi subjekt, který neplní 
povinnosti vyplývající ze stanov nebo směrnic ČSOS nebo se neřídí rozhodnutím 
VV-ČSOS nebo VH ČSOS. 

Článek V. 

Vnit řní cenové p ředpisy 
1) VV-ČSOS může stanovit ceny prostředků a služeb, které zajišťují hlavní funkci ČSOS. 

Jedná se zejména o stanovení výše: 
a) členských příspěvků členů ČSOS; 
b) členských příspěvků za registraci sportovců v jednotlivých sekcích ČSOS; 
c) odvodů ze startovného v závodech ČSOS v OB, LOB, MTBO a Trail-O; 
d) úhrady výdajů na cestovné; 
e) startovného registrovaných sportovců na závodech ČSOS v OB, LOB, MTBO a Trail-O; 
f) vkladu při protestech na závodech ČSOS; 
g) vkladu za přihlášky do dlouhodobých soutěží ČSOS. 

2) Ceny těchto prostředků a služeb jsou určeny ve vnitřních prováděcích předpisech ČSOS 
a sekcí ČSOS. 

Článek VI. 

Příjmy a výdaje ČSOS 
1) Příjmy ČSOS jsou zejména: 

a) Dotace (především státní dotace na podporu sportu); 
b) Členské příspěvky členů ČSOS a členské příspěvky za registraci sportovců 

v jednotlivých sekcích ČSOS (dle příslušných prováděcích předpisů); 
c) Odvody ze startovného v závodech ČSOS (dle předpisu pro pořadatele závodů); 
d) Dary; 
e) Ostatní příjmy. 

2) Výdaje ČSOS jsou zejména: 
a) Prostředky na zabezpečení činnosti krajských svazů ČSOS; 
b) Prostředky na zajištění činnosti reprezentačních týmů ČSOS dospělých a juniorů 

souvisejících s přípravou a účastí na MS, ME, SH, MSJ, MEJ a dalších akcích; 
c) Prostředky na zajištění činnosti výběrů dorostu a na centrální přípravu talentů; 
d) Prostředky na činnost TSM; 
e) Prostředky na přípravu talentů v oblastech ČSOS; 
f) Prostředky na přípravu talentů v klubech ČSOS; 
g) Prostředky na zabezpečení hlavních soutěží jednotlivých sekcí ČSOS (organizace 

soutěží, ceny pro vítěze, apod.); 
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h) Prostředky na řízení svazu (schůze a jednání orgánů ČSOS, sekcí, rad a komisí vč. 
cestovného) a na činnost sekretariátu ČSOS (nájmy, spotřební materiál, mzdy vč. 
pojištění, cestovné, telekomunikační poplatky, nákup hmotného a nehmotného 
investičního majetku, ostatní zajišťované služby, apod.); 

i) Prostředky na rozvojové a výukové projekty ČSOS (projekty Výukových map, Přeborů 
škol, Areálů pevných kontrol, Dnů orientace v přírodě, projekt OB do škol, apod.); 

j) Prostředky na metodickou a školící činnost ČSOS (zpracování a vydávání 
metodických materiálů, zajištění školení a seminářů pro zvyšování kvalifikace 
rozhodčích, trenérů a kartografů ČSOS); 

k) Prostředky na publikační a informační činnost, na propagaci a na medializaci ČSOS 
(tištěné materiály, informační systém ORIS, webové stránky svazu, sekcí aj., sociální 
sítě, TV, rozhlas, aj.); 

l) Prostředky na odměny členům ČSOS (za umístění reprezentantů ČR na vrcholných 
mezinárodních akcích, za práci členů ČSOS v rozhodujících oblastech činnosti, 
apod.); 

m) Prostředky na činnost zástupců ČSOS v mezinárodních organizacích; 
n) Členské příspěvky a jiné poplatky mezinárodním organizacím (např. IOF); 
o) Prostředky na pořádání mezinárodních akcí v orientačních sportech na území ČR; 
p) Prostředky na další schválené projekty a vybavení ČSOS; 
q) Ostatní výdaje. 

Článek VII. 

Platnost 
Tato Směrnice pro hospodaření ČSOS nabývá účinnosti od 18. května 2017. Ke dni nabytí 
účinnosti této Směrnice pro hospodaření ČSOS se ruší Směrnice pro hospodaření ČSOS 
účinná od 16. 6. 2014. 
 
Schválil VV-ČSOS dne 17. 5. 2017 


