
 

 

 

 

 

Dokument 

Motivace závodníků Českého svazu orientačních sportů (ČSOS) k získávání 

sponzorských darů, grantů a dotací ve prospěch ČSOS 

Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji financování sportu v ČR se Výkonný výbor ČSOS 

shodl na nutnosti zvýšit podíl vlastních zdrojů. ČSOS nabízí všem členům svazu možnost 

zapojit se do aktivit vedoucích ke zvýšení vlastních zdrojů formou sponzorských darů, grantů, 

dotací apod. tak, aby za získané prostředky ve prospěch ČSOS byl člen svazu adekvátně 

odměněn. 

Postup 

1) Člen svazu, který bude mít zájem tuto výzvu využít, sdělí před zahájením jakýchkoliv 

jednání svůj záměr sekretariátu ČSOS. 

2) Sekretariát ČSOS mu potvrdí zájem svazu o realizaci jeho záměru a upřesní podmínky 

jednání, zároveň mu sdělí orientační výši odměny, kterou za úspěšnou realizaci 

záměru může obdržet. 

3) Člen svazu bude průběžně informovat sekretariát ČSOS o postupu jednání, ve finále 

s ním odsouhlasí formu smluvního vztahu a znění smlouvy, či jiných dokumentů 

(žádosti o granty, ...). 

4) Uzavření smlouvy, podání žádostí o granty, apod. bude vždy podléhat schválení VV 

ČSOS. 

5) Po uzavření smlouvy stanoví předsednictvo svazu způsob výpočtu odměny, která bude 

splatná po obdržení finanční částky na účet svazu, či České orientační, s.r.o. 

Základní partnerská struktura ČSOS 

A) Partner ČSOS 

● prezentace partnera v rámci veškerých svazových aktivit uvedených níže (vztahuje se 

na písmena B a C) 

● prezentace partnera v rámci projektů ČSOS — zejména metodika, World Orienteering 

Day, Areály pevných kontrol, Výukové mapy, Orienťák do škol apod. 

● prezentace partnera v rámci akcí ČSOS — zejména Czech O-Tour, O-Gala, semináře, 

školení 

● prezentace partnera v rámci publikací ČSOS 

B) Partner sekce (orientačního běhu, lyžařského orientačního běhu, MTBO, trail-o) 

● prezentace partnera v rámci soutěží republikového charakteru (Mistrovství ČR, 

Žebříček A, Žebříček B a Český pohár) 

● prezentace partnera v rámci publikací sekce 

● prezentace partnera v rámci akcí sekce — semináře, školení 



 

● partner sekce nemůže být v konkurenčním vztahu s partnerem svazu (připouští se 

konkurenční vztah s partnerem jiné sekce nebo reprezentace) 

C) Partner reprezentačního týmu 

● prezentace partnera na akcích reprezentačního týmu 

● prezentace partnera na reprezentačním oblečením a vybraném příslušenství 

 

Kontakt na sekretariát ČSOS: Jiří Šubrt (csos@orientacnisporty.cz, +420 737 011 553) 

 

Radan Kamenický, předseda ČSOS, 25. října 2022 
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