Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6,
tel./fax: 242 429 212, tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@cstv.cz, http:www.orientacnisporty.cz

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ
Českého svazu orientačních sportů

Část I. - Obecná ustanovení
§1
Rozpočet ČSOS
Hospodaření ČSOS probíhá na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou ČSOS (dále jen VH
ČSOS). Předsednictvo ČSOS (dále jen P-ČSOS) předloží valné hromadě návrh rozpočtu na
kalendářní rok, který je zpracován na základě předpokládaných příjmů a výdajů ČSOS v jednotlivých
oblastech v návaznosti na hospodářskou politiku ČSOS. Rozpočet je předkládán v absolutních
částkách se zaokrouhlením na tisíce korun, příspěvky klubům a oblastem na stovky Kč.
Úpravy a odchylky od rozpočtu, které je nutno řešit mezi valnými hromadami, projednává
předsednictvo ČSOS a potvrzuje následující valná hromada ČSOS.

§2
Příspěvky poskytované svazem
Veškeré příspěvky jsou pro příjemce příjmem, se kterým nakládá dle obecně platných předpisů. Ta
část příspěvku resp. prostředků, jejíž zdrojem je státní příspěvek, musí být čerpána v souladu
s příslušnými obecnými předpisy a metodickými pokyny vztahujícími se k použití těchto příspěvků.
Pokud tyto pokyny vyžadují (stanoví), je mezi ČSOS a příjemcem příspěvku uzavírána smlouva
o poskytnutí, použití a vyúčtování příspěvku, která musí být podepsána statutárními zástupci ČSOS
na jedné straně a statutárními příjemci příspěvku na straně druhé.

§3
Výkaznictví
Příjemce příspěvku je povinen na žádost ČSOS poskytnout vyúčtování (statistiku) použití příspěvku.
Rozsah vyúčtování (statistiky), termín předložení a případné sankce za nesplnění této povinnosti
stanoví ČSOS při poskytnutí příspěvku, obvykle v uzavřené smlouvě.
Výkaznictví podléhá kontrole revizorů účtů ČSOS, kteří mohou v případě zkreslování navrhnout
P-ČSOS sankce.

§4
Vnitrosvazové ceny
P-ČSOS může stanovit pro dané období maximální vnitrosvazové ceny prostředků a služeb, které
zajišťují hlavní funkci ČSOS. Jedná se především o stanovení maximální výše vkladů registrovaných
závodníků na závodech ČSOS v OB, LOB, MTBO a Trail-O, výše vkladu při protestech na závodech
ČSOS, ceny za přihlášky do žebříčků, výše členských příspěvků členů ČSOS, odvody pořadatelů
závodů ČSOS v OB, LOB, MTBO a Trail-O, cestovné a pod.
Prováděcí pokyny k odvodům pořadatelů závodů ČSOS jsou přílohou I. této směrnice (str.8).
Předpis pro úhradu cestovného v ČSOS je přílohou II. této směrnice (str.9).

§5
Splatnost příspěvků
Splatnost příspěvků spolkům, do kterých ČSOS vstoupí, je dána pravidly těchto spolků.
Ostatní příspěvky budou spláceny dle platební schopnosti ČSOS a naléhavosti jednotlivých plateb tak,
aby byla efektivně zajištěna činnost ČSOS, nejpozději však do konce rozpočtového roku.
Příspěvky pro kluby a krajské svazy ČSOS (oblasti) přesahující částku určenou předsednictvem
ČSOS budou rozděleny na čtvrtletní resp. pololetní splátky v návaznosti na časový plán příjmů ČSOS.
Rozdělení splátek bude příjemcům příspěvku sděleno na počátku roku. ČSOS informuje o zaslání
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jednotlivých částek na účet příslušného subjektu dopisem (většinou v elektronické podobě) o zaslání
této částky.
Kluby registrované v jiných organizacích než v ČSTV nedostávají od ČSOS příspěvky pocházející ze
zdrojů, z nichž jsou příspěvky poskytovány také jejich střešní organizaci (omezení se nevztahuje na
dotace a příspěvky, které ČSOS poskytuje na pořádání závodů a jiné služby, které klub svazu
poskytuje).

§6
Vyúčtování
Veškeré akce, které podléhají vyúčtování, musí být do 14 dnů po ukončení vyúčtovány sekretariátu
ČSOS. Za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí akce.

§7
Sankce
P-ČSOS má právo postihnout sankcemi subjekt, který neplní povinnosti vyplývající ze stanov a
směrnic ČSOS a neřídí se rozhodnutím P-ČSOS nebo valné hromady.

§8
Účetnictví ČSOS a kontrola hospodaření
Účetnictví ČSOS je vedeno dle obecně platných předpisů. Ekonom ČSOS sleduje průběžně čerpání
rozpočtu a generální sekretář informuje P-ČSOS. P-ČSOS nejméně 2x ročně projednává „Zprávu o
plnění rozpočtu ČSOS“ za příslušný rok a předkládá Valné hromadě ČSOS zprávu o plnění rozpočtu,
ke které se vyjadřují revizoři účtů.
Revizor účtů je oprávněn provádět kontrolu hospodaření kdykoli během roku.
Roční účetní závěrku po odsouhlasení revizory účtů schvaluje P-ČSOS.

Část II. - Příjmy ČSOS
§9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příjem ze společných finančních zdrojů ČSTV, ČOV
Státní účelové dotace a příspěvky
Členské příspěvky členů ČSOS (kluby, popř. další)
Registrační příspěvky
Odvody pořadatelů závodů ČSOS dle prováděcích pokynů schválených pro daný rok P-ČSOS.
Příjmy z hospodářské činnosti
Dividendy a dary z marketingové společnosti Česká orientační, s.r.o.
Ostatní příjmy

Část III. - Výdaje ČSOS
§ 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Příspěvek na činnost pro krajské svazy ČSOS
Prostředky určené na činnost reprezentace OB
Příspěvky určené na přípravu talentů OB
Příspěvky na soutěže ČSOS v OB
Prostředky určené na činnost reprezentace LOB
Příspěvky určené na přípravu talentů LOB
Příspěvek na soutěže ČSOS v LOB
Prostředky určené na činnost reprezentace MTBO
Příspěvky určené na přípravu talentů MTBO
Příspěvek na soutěže ČSOS v MTBO
Prostředky určené na reprezentaci Trail-O
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prostředky na výukové programy
Odvody IOF
Příspěvek na mezinárodní činnost ČSOS
Prostředky na činnost sekretariátu ČSOS
Prostředky na metodickou a školící činnost ČSOS
Prostředky na reklamní a marketingovou činnost ČSOS
Fond revizorů účtů ČSOS
Odměny
Daně
Rezervní fond

§ 11
Příspěvek na činnost pro krajské svazy ČSOS
Každý krajský svaz ČSOS (dále jen KS) obdrží základní paušální příspěvek na činnost ve výši
5 000 Kč. Tento příspěvek je určen na základní zajištění činnosti KS (jednání, nájemné, poštovné,
smlouvy o pracovní činnosti sekretáře a pod.)
Zbývající část prostředků určená pro krajské svazy ČSOS se rozdělí podle kritérií:
•

50 % podle stavu členské základny k 31.12. minulého roku dle statistického zjišťování;

• 50 % podle počtu licencí OB, LOB, MTBO, Trail-O v minulém roce.
Tento příspěvek je určen na další zajištění činnosti KS spojených s pořádáním (mistrovské a
nemistrovské soutěže, tvorba map, příspěvky na činnost klubů, náklady spojené se startem
žákovských výběrů na M ČR oblastních výběrů žactva, apod.).
Příspěvek na činnost klubů nesmí být v KS poskytnut klubům registrovaným v jiných organizacích než
v ČSTV (Sokol, Orel, ...), toto omezení se nevztahuje na dotace a příspěvky, které KS poskytuje na
pořádání závodů a jiné služby, které klub KS poskytuje.
Krajský svaz ČSOS hospodaří v souladu s odst. IV čl. 2.5 stanov ČSOS dle rozpočtu schváleného
shromážděním KS.

§ 12
Prostředky na činnost reprezentačních družstev ČSOS v OB, LOB, MTBO, Trail-O
Prostředky jsou určeny na zajištění činnosti reprezentačních družstev v OB, LOB, MTBO a Trail-O
souvisejících s přípravou a účastí na MS, ME, SH, MSJ, MED, SP a dalších akcích.
Výše prostředků pro jednotlivá reprezentační družstva je určovány v závislosti na výši státního
příspěvku na reprezentaci v souladu se „Zásadami Programu I. – Sportovní reprezentace ČR“
s přihlédnutím k úspěšnosti jednotlivých reprezentačních družstev na MS, ME, MSJ za období
sledních tří let, ohodnocení konkurence, mezinárodní popularity, nákladovosti hlavních akcí
jednotlivých družstev v sezóně, př. dalšími ukazateli..
Objektivizaci požadavků jednotlivých reprezentací je řešena při oponentním řízení, které zajišťuje
ekonomická rada ČSOS, která připravuje návrh na rozdělení financí pro P-ČSOS a VH ČSOS.
Prostředky jsou zúčtovatelné a jejich čerpání se realizuje dle schváleného plánu přípravy jednotlivých
reprezentací (projednává a schvaluje komise reprezentace příslušné sekce OB, LOB, MTBO), za
jejich řádné využití a vyúčtování odpovídají příslušní šéftrenéři jednotlivých reprezentačních družstev
(realizační týmy reprezentačních družstev), realizační týmy jmenují osoby odpovědné za vyúčtování
jednotlivých akcí dle § 6.

§ 13
Příspěvek na přípravu talentů ČSOS v OB, LOB, MTBO
Příspěvky jsou v souladu se „Zásadami Programu – Sportovní talent čerpány v závislosti na výši
tohoto státního příspěvku, který je zaměřen:
•

na podporu přípravy sportovně talentované mládeže v ČSOS, tato podpora je zaměřena
především na činnost jednotlivců, oddílů nebo klubů s určením na výcvikové tábory, sportovní
materiál, a mzdy trenérů. Dále na testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, soutěže
sportovních středisek, krajské výběry a jejich soutěže, republikové výběry mládeže.

•

na podporu finále celostátního projektu ODM v příslušném roce.
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V ČSOS se tento příspěvek rozděluje dle níže uvedených kritérií na:
•

příspěvek pro přípravu talentů v OB (viz. odstavec 1 níže)

•

příspěvek pro přípravu talentů v LOB (viz. odstavec 2 níže)

•

příspěvek pro přípravu talentů v MTBO (viz. odstavec 3 níže)

odstavec 1 - Příspěvek na přípravu talentů v OB
a) Prostředky na centrální přípravu talentů
Prostředky jsou určeny na činnost dorosteneckého výběru, prostředky jsou zúčtovatelné a o jejich
čerpání až do výše rozpočtu rozhoduje realizační tým dorosteneckého výběru.
b) Příspěvek na přípravu talentů v oblastech sekce OB
Příspěvek se rozdělí mezi kraje v poměru počtu závodníků oblasti, kteří v uplynulém roce získali
licenci A v žákovských a dorosteneckých kategoriích v dlouhodobých soutěžích sekce OB.
c) Příspěvek na přípravu talentů v klubech
Rozdělení se mezi kluby provede v poměru bodů získaných na základě výsledků celostátních
soutěží a M ČR v dorosteneckých a juniorských kategoriích v uplynulém roce podle následujícího
bodování:
Žebříček A, M ČR na klasické trati, M ČR na krátké trati, M ČR ve sprintu:
1. - 5. místo 4 body
6. - 10. místo 3 body
11. - 15. místo 2 body
16. - 20. místo 1 bod
M ČR v nočním OB:
1. - 5. místo 2 body
6. - 10. místo 1 bod
M ČR štafet (D-18, H-18), M ČR sprintových štafet (dorost), Český pohár štafet (D-18, H-18):
1. - 3. místo 8 bodů
4. - 6. místo 6 bodů
7. - 9. místo 4 body
10. - 12. místo 2 body
M ČR klubů (dorost), Česká liga klubů (dorost):
1. - 3. místo 10 bodů
4. - 6. místo 6 bodů
7. - 10. místo 3 body
Minimální výše příspěvku činí 3000 Kč.
odstavec 2 - Příspěvek na přípravu talentů v LOB
a) Prostředky na centrální přípravu talentů
Prostředky jsou určeny na činnost dorosteneckého výběru, prostředky jsou zúčtovatelné a jejich
čerpání až do výše rozpočtu rozhoduje realizační tým dorosteneckého výběru.
b) Příspěvek na přípravu talentů v klubech a oddílech
Rozdělení se mezi kluby a oddíly provede v poměru bodů získaných na základě výsledků
dlouhodobých celostátních soutěží a M ČR v dorosteneckých a juniorských kategoriích
v uplynulém roce až do výše rozpočtu podle následujícího bodování:
Český pohár:
1. - 3. místo
6 bodů
4. - 6. místo
4 body
7. - 10. místo
2 body
M ČR long, M ČR middle, M ČR sprint, M ČR štafety:
1. - 2. místo
4 body
3. - 4. místo
3 body
5. - 6. místo
2 body
Minimální výše příspěvku činí 3000 Kč.
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odstavec 3 - Příspěvek na přípravu talentů v MTBO
a) Prostředky na centrální přípravu talentů
Prostředky jsou určeny na činnost dorosteneckého výběru, prostředky jsou zúčtovatelné a o jejich
čerpání až do výše rozpočtu rozhoduje realizační tým dorosteneckého výběru.
b) Příspěvek na přípravu talentů v klubech
Rozdělení se mezi kluby a oddíly provede v poměru bodů získaných na základě výsledků Českého
poháru a M ČR v dorosteneckých a juniorských kategoriích v uplynulém roce až do výše rozpočtu
podle následujícího bodování:
Český pohár:
1. - 3. místo 6 bodů
4. - 6. místo 4 body
7. - 10. místo 2 body
M ČR long, M ČR middle, M ČR sprint, M ČR štafety:
1. - 3. místo 3 body
4. - 6. místo 2 body
7. - 10. místo 1 bod

§ 14
Příspěvek na soutěže ČSOS v OB
a) Příspěvek za kvalitu závodu
Je poskytován pořadateli závodu, který uzavřel s ČSOS smlouvu o pořádání závodu soutěží sekce
OB. Základní sazbu tohoto příspěvku stanoví sekce OB pro jednotlivé druhy závodů v prováděcích
předpisech k soutěžím sekce OB.
Základní sazba je vynásobena koeficientem, který určí soutěžní komise sekce OB a schvaluje ho
předsednictvo sekce OB. Předsednictvo sekce OB může po skončení sezóny přidělit mimořádně
kvalitním závodům prémii.
b) Prostředky na ceny pro vítěze soutěží sekce OB
Peněžité ceny pro vítěze soutěží sekce OB jsou poskytovány v souladu s rozpočtem ČSOS a jsou
zveřejněny v Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB pro daný rok.

§ 15
Příspěvek na soutěže ČSOS v LOB
a) Příspěvek za kvalitu závodu
Je poskytován pořadateli závodu, který uzavřel s ČSOS smlouvu o pořádání závodu soutěží ČSOS
v lyžařském OB. Příspěvek stanovuje sekce lyžařského OB v rámci schváleného rozpočtu a
schvaluje P-ČSOS.
b) Prostředky na ceny pro vítěze soutěží ČSOS v lyžařském OB
Peněžité ceny pro vítěze soutěží ČSOS v lyžařském OB jsou poskytovány v souladu s rozpočtem
ČSOS a jsou zveřejněny v Prováděcích předpisech k soutěžím ČSOS v LOB pro daný rok.

§ 16
Příspěvek na soutěže ČSOS v MTBO
a) Příspěvek za kvalitu závodu
Je poskytován pořadateli závodu, který uzavřel s ČSOS smlouvu o pořádání závodu soutěží ČSOS
v MTBO. Příspěvek stanovuje sekce MTBO v rámci schváleného rozpočtu a schvaluje P-ČSOS.
b) Prostředky na ceny pro vítěze soutěží ČSOS v MTBO
Peněžité ceny pro vítěze soutěží ČSOS v MTBO jsou poskytovány v souladu s rozpočtem ČSOS a
jsou zveřejněny v Prováděcích předpisech k soutěžím ČSOS v MTBO pro daný rok.

§ 17
Příspěvek na činnost spolků, do kterých ČSOS vstoupí
Příspěvek na činnost spolků, do kterých ČSOS vstoupí, je dán závazky ČSOS k těmto spolkům.
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§ 18
Příspěvek na mezinárodní činnost ČSOS
Celková částka je určena rozpočtem. Příspěvky na jednotlivé akce rozděluje P-ČSOS na základě
předloženého plánu akcí.

§ 19
Prostředky na činnost sekretariátu ČSOS a řízení svazu
Prostředky na činnost sekretariátu jsou využívány na nájmy, spotřebu materiálu, propagaci, mzdy,
zdravotní a sociální pojištění, sociální fond, telefonní a poštovní služby , cestovné, občerstvení, nákup
hmotného a nehmotného investičního majetku a ostatní nakupované služby.
Prostředky na řízení svazu jsou využívány na úhradu nákladů na schůze (valné hromady, P-ČSOS,
činnost sekcí rad a komisí) včetně případných náhrad mezd funkcionářům svazu.
Prostředky jsou zúčtovatelné.

§ 20
Prostředky na metodickou a školící činnost ČSOS
Prostředky jsou určené na zpracování a vydávání metodických materiálů v OB, LOB, MTBO, Trail-O,
dle schváleného edičního plánu.
Příspěvek na školící činnost ČSOS jsou určeny na školení a semináře jako částečná náhrada nákladů
při zvyšování kvalifikace rozhodčích, trenérů a kartografů v orientačním běhu, lyžařském orientačním
běhu i MTBO na základě systému školení v ČSOS. Účastníci školení a seminářů si částečně přispívají
na úhradu svých nákladů v souladu s rozpočtem jednotlivých školení a seminářů.
Příspěvky na školení a semináře jsou zúčtovatelné.

§ 21
Prostředky na výukové projekty ČSOS
Prostředky jsou určené na přípravu a realizaci zpracovaných a schválených projektů neinvestičního
charakteru. Obvykle musí projekt obsahovat identifikační údaje žadatele, jeho statutární orgány,
vizitku žadatele, ekonomiku žadatele, dobu realizace projektu, základní ideu a stručný obsah projektu,
rozpočet projektu, přepokládaný počet účastníků projektu a realizátora (gestora) projektu.
Prostředky jsou zúčtovatelné.

§ 22
Prostředky na reklamní a marketingovou činnost ČSOS
Prostředky jsou určené na realizaci reklamní a marketingové činnosti ČSOS, vyplývají z uzavřených
reklamních nebo jiných smluv mezi ČSOS a partnery. Jedná se především o zhotovení reklamních
transparentů, nafukovacích oblouků a billbordů, startovních čísel s logem partnera, plakáty, tištěné
programy akce, zhotovení televizních pořadů, organizace tiskových konferencí a tiskových středisek,
VIP prostory, www stránky s logy partnerů, a pod.
Prostředky jsou zúčtovatelné.

§ 23
Fond revizorů účtů
Fond je zúčtovatelný a podléhá přímo revizorům účtů. Revizorům přísluší náhrada cestovného dle
Předpisu pro úhradu cestovného v ČSOS.

§ 24
Odměny
P-ČSOS může udělit odměny:
a) závodníkům a členům realizačního týmu za umístění na MS, ME, MSJ. Výše vypsaných odměn je
stanovena rozhodnutím P-ČSOS na začátku příslušného roku, vždy před začátkem akce.
b) funkcionářům ČSOS za bezplatnou práci v rozhodujících oblastech činnosti ČSOS.
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§ 25
Daně
Daně placené z příjmů z hospodářské činnosti, která plně nesouvisí s posláním ČSOS v souladu
s obecně platnými právními předpisy.

§ 26
Rezervní fond
Rezervní fond je zúčtovatelný a nakládá s ním P-ČSOS. Slouží zejména k vyrovnání výkyvů
v položkách rozpočtu, ke krytí záloh následujícího kalendářního roku, případně ke krytí jiných
mimořádných a nepředvídatelných událostí.

Část VI. - Závěrečná ustanovení
§ 27
Platnost
Tato Směrnice pro hospodaření ČSOS nabývá účinnosti od 19. 6. 2014. Ke dni nabytí účinnosti této
Směrnice pro hospodaření ČSOS se ruší Směrnice pro hospodaření ČSOS účinná od 16. 1. 2013.
Přílohy:
Příloha I.: Prováděcí pokyny k odvodům pořadatelů závodů ČSOS
Příloha II.: Předpis pro úhradu cestovného v ČSOS

Schválilo P-ČSOS dne 18. 6. 2014
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Příloha I
Prováděcí pokyny k odvodům pořadatelů závodů
V souladu s § 9, odst. 8 Směrnice pro hospodaření ČSOS provádějí pořadatelé závodů odvody ze
startovného Českému svazu orientačních sportů a jeho organizačním složkám (krajské svazy ČSOS,
dále KS) následovně:
A) Etapové závody:
1. Pořadatel etapového závodu v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu a MTBO, který je
zařazen do kalendáře ČSOS, provádí odvod Českému svazu orientačních sportů ze
startovného závodníků.
2. Odvod je stanoven ve výši 10% ze startovného.
3. Odvod se vypočítává z počtu závodníků zařazených do výsledkové listiny.
4. Počet závodníků se vynásobí vkladem v souladu s rozpisem závodu.
5. Pro účely těchto pokynů je etapový závod definován v Pravidlech OB čl. 4.1 (etapová soutěž).
B) Závody soutěží ČSOS:
1. Pořadatel závodu v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu a MTBO, který je zařazen
do soutěží ČSOS provádí odvod Českému svazu orientačních sportů za startující závodníky.
2. Odvod je stanoven ve výši 10 % ze startovného.
3. Odvod se vypočítává z počtu závodníků zařazených do výsledkové listiny.
4. Počet závodníků se vynásobí vkladem v souladu s rozpisem závodu.
C) Ostatní závody:
1. Pořadatel závodu v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu a MTBO zařazeného do
soutěží KS a ostatních závodů zařazených do kalendáře KS (s výjimkou etapových závodů,
zařazených do kalendáře ČSOS) provádí odvod příslušnému KS za startující závodníky, dle
rozhodnutí KS.
2. Odvod se vypočítává z počtu závodníků zařazených do výsledkové listiny.
D) Společná ustanovení:
1. Odvod příslušných finančních prostředků provede pořádající subjekt (oddíl OB, TJ, klub)
• u závodů A) a B) převodem na účet ČSOS u GE Money Bank Praha,
číslo účtu 1716809504/0600, VS pro OB: ****064911, LOB: ***064912 a MTBO: ****064913
(**** = číslo oddílu).
• u závodů C) převodem na účet příslušného KS.
2. Odvod na účet ČSOS resp. KS musí být proveden nejpozději do 30 dnů po konání závodu. Na
sekretariát ČSOS zašle pořadatel výpočet částky odvodů ze závodu dle těchto pokynů.
(V souladu se stanovenou výší startovného uvedeného v rozpise závodu a počtu účastníků
závodu dle oficiálních výsledků.)
Vklady v rozpise závodu byly stanoveny ve výši ....., na základě výsledků činí odvod pořadatele
závodu ČSOS (KS) ..... Kč.
3. Je-li závod zařazen do závodů B) a současně C), postupuje se při odvodech podle čl. B).
4. Je-li v rozpise závodu vázána výše vkladu na termín přihlášek, dohodne konkrétní způsob
vykazování a výpočtu pořadatel závodu s ČSOS resp. s příslušnou KS.
5. Evidenci o závodech vede:
• sekretariát ČSOS pro závody A) a B);
• KS pro závody C).
V případě, že se jedná o závod C), který je společným pro více KS, vede přehled ten KS, který
je pořádajícím orgánem závodů
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Příloha II
Předpis pro úhradu cestovného v ČSOS
1. V ČSOS je možno proplácet cestovné:
a) v souvislosti s výkonem funkce v občanském sdružení na základě zákona č. 586/1992 Sb., § 6,
odst. 10, písm. b) za použití § 6 odst. 7, písm. a) téhož předpisu.
Jedná se o členy P-ČSOS, rad ČSOS, vedení sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-O a jednotlivých rad a
komisí.
b) v souvislosti se zabezpečením sportovní přípravy a reprezentace na základě zákona č. 586/1992
Sb., § 4, odst. 1, písm. k)
Jedná se o členy reprezentačních družstev OB, LOB, MTBO, Trail-O – seniory, juniory, dorost a
členy realizačních týmů.
c) v souvislosti se zabezpečením činnosti ČSOS (školení a semináře, schůze) na základě zákona
č. 586/1992 Sb., § 4, odst. 1, písm. k)
Jedná se o lektory, organizátory a další pracovníky, kteří jsou členy ČSOS.
d) v souvislosti se zabezpečením přípravy a průběhu pořádaných mezinárodních soutěží ČSOS na
základě zákona č. 586/1992 Sb., § 4, odst. 1, písm. k)
Jedná se o členy OV, pořadatele a rozhodčí, kteří jsou členy ČSOS.
2. P- ČSOS stanovilo proplácet cestovné až do odvolání následovně:
a) Při použití veřejné dopravy proplácet náhradu dle povoleného dopravního prostředku a na základě
dodaných dokladů
b) Při použití automobilu:
• zasedání P-ČSOS, VH, rad:
– až do výše 3,- Kč/km/auto
• na zabezpečení dopravy reprezentačních akcí:
– reprezentace OB do výše 3,- Kč/km/plně obsazené auto
– reprezentace LOB do výše 3,50 Kč/km/plně obsazené auto
– reprezentace MTBO do výše 3,50 Kč/km/plně obsazené auto
– reprezentace Trail-O do výše 3,50 Kč/km/obsazené auto
s tím, že vozidlo musí být havarijně pojištěno.
Generální sekretář ČSOS může ve výjímečných případech na základě žádosti upravit výši náhrady
cestovného až do výše dané zákonnými předpisy.
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