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Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

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

 

 

ZÁSADY PRO URČOVÁNÍ VÝDAJOVÝCH POLOŽEK 
ROZPOČTU ČSOS 

 

 

Prostředky na zabezpečení činnosti krajských svazů ČSOS 

Prostředky jsou určeny na činnost krajských svazů ČSOS (dále jen KS ČSOS). Celkovou 
výši prostředků na činnost všech KS ČSOS schvaluje na návrh VV-ČSOS Valná hromada 
ČSOS. Způsob rozdělení prostředků mezi jednotlivé KS ČSOS navrhuje a schvaluje VV-
ČSOS. Krajský svaz ČSOS hospodaří s těmito prostředky dle podepsané smlouvy a 

účelového určení. 

 

Prostředky na zajištění činnosti reprezentačních týmů ČSOS 
dospělých a juniorů 

Prostředky jsou určeny na zajištění činnosti související s přípravou a účastí týmů na MS, ME, 
SH, MSJ, MEJ a na dalších reprezentačních akcích. 

Výše prostředků pro jednotlivé reprezentační týmy je určována především v závislosti na výši 
celkové státní dotace na sportovní reprezentaci ČR. Při přidělování finančních prostředků 
mezi jednotlivé reprezentační týmy se přihlíží k úspěšnosti reprezentantů na MS, ME, SH, 
MSJ a MEJ za období posledních tří let, včetně ohodnocení konkurence, a dále 
k nákladovosti a významu hlavních sportovních akcí a přípravy jednotlivých týmů v sezóně, 
na základě plánu jejich přípravy a požadovaných finančních prostředků. 

Požadavky jednotlivých reprezentačních týmů mohou být upraveny při oponentním řízení, 
s odpovědnými členy VV-ČSOS a sekretariátem ČSOS. Konečný návrh na rozdělení 
prostředků pro jednotlivé reprezentační týmy schvaluje VV-ČSOS a předkládá jej v rámci 
rozpočtu ČSOS na VH ČSOS. 

Tyto finanční prostředky se čerpají dle předložených plánů přípravy jednotlivých 
reprezentačních týmů, které projednává a schvaluje komise reprezentace příslušné sekce 
ČSOS. Za řádné využití a vyúčtování těchto finančních prostředků zodpovídají šéftrenéři 
jednotlivých reprezentačních týmů. 

 

Prostředky na zajištění činnosti výběru dorostu a na centrální přípravu talentů 

Prostředky jsou určeny na zajištění centrální sportovní přípravy výběrů dorostu ČSOS, 
sportovních akademií dorostu, výcvikových táborů a na zajištění účasti na dorosteneckých 
mezinárodních akcích (MED, apod.). O jejich čerpání rozhoduje realizační tým daného 
dorosteneckého výběru, na základě předloženého plánu. Za řádné využití a vyúčtování 
těchto finančních prostředků zodpovídá v sekci OB svazový trenér mládeže a v sekcích LOB 
a MTBO šéftrenér dorosteneckého výběru sekce. 

 

Prostředky na činnost Tréninkových středisek mládeže - TSM 

Prostředky jsou určeny na činnost TSM a přidělují se formou příspěvků. Každému TSM je 
garantována základní částka 30.000, – Kč, která je dále navýšena podle počtu závodníků 
a jejich zařazení do skupiny (A, B, C atd.) podle návrhu sekce. 

Rozdělení prostředků schvaluje VV-ČSOS na základě návrhu ústředního trenéra mládeže 
a vedení sekce. Příjemce příspěvku hospodaří s těmito prostředky dle podepsané smlouvy 
a účelového určení. 
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Prostředky na přípravu talentů v oblastech sekce OB 

Prostředky jsou určeny na přípravu talentů v oblastech ČSOS a přidělují se formou 
příspěvků. Prostředky se rozdělují mezi oblasti v poměru počtu závodníků oblasti, kteří 
v uplynulém roce získali licenci A v žákovských a dorosteneckých kategoriích 
v dlouhodobých soutěžích sekce OB. 

Rozdělení prostředků schvaluje VV-ČSOS na základě návrhu vedení jednotlivých sekcí 
ČSOS. Příjemce příspěvku hospodaří s těmito prostředky dle podepsané smlouvy 
a účelového určení. 

 

Prostředky na přípravu talentů v klubech ČSOS 

Prostředky jsou určeny na přípravu talentů v klubech ČSOS a přidělují se formou příspěvků 
jednotlivým klubům ČSOS. Prostředky se rozdělují mezi kluby v poměru bodů získaných na 
základě výsledků celostátních soutěží a M ČR v dorosteneckých a juniorských kategoriích 
v uplynulém roce podle následujícího bodování: 

Bodování pro sekci OB: 

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 

Bodování pro sekci LOB: 

Český pohár: 

  1. - 3. místo: 6 bodů, 4. - 6. místo: 4 body, 7. - 10. místo: 2 body 

M ČR klasická trať, M ČR krátká trať, M ČR sprint, M ČR štafety (dorost): 

  1. - 2. místo: 4 body, 3. - 4. místo: 3 body, 5. - 6. místo: 2 body 

Nedosáhne-li klub v některé sekci vypočtené výše příspěvku alespoň 3.000,– Kč, pak se 
příspěvek této sekce nevyplácí. 

Rozdělení prostředků schvaluje VV-ČSOS na základě návrhu vedení jednotlivých sekcí 
ČSOS. Příjemce příspěvku hospodaří s těmito prostředky dle podepsané smlouvy 
a účelového určení. 

 

Prostředky na zabezpečení hlavních soutěží jednotlivých sekcí ČSOS 

Prostředky jsou určeny na organizaci soutěží a ceny pro vítěze soutěží. Dle prováděcích 
pokynů k soutěžím sekce ČSOS jsou poskytovány pořadatelům vybraných závodů, na 
základě uzavřené Smlouvy o pořádání závodu. 

Rozdělení prostředků schvaluje VV-ČSOS na základě návrhu soutěžní komise sekce 
a vedení sekce. 

 

 

 

Prostředky na řízení svazu a činnost sekretariátu ČSOS 

Prostředky na řízení svazu jsou určeny zejména na úhradu nákladů na schůze a jednání 
orgánů ČSOS, sekcí, rad a komisí, vč. cestovného apod. 

Prostředky na činnost sekretariátu ČSOS jsou určeny zejména na úhradu nájmů, 
spotřebního materiálu, mezd vč. pojištění, cestovné, telekomunikační poplatky, nákup 
hmotného a nehmotného investičního majetku, ostatní zajišťované služby apod. 
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Prostředky na rozvojové a výukové projekty ČSOS 

Prostředky jsou určeny pro kluby ČSOS na realizaci vyhlášených výukových a rozvojových 
projektů. (Výukové mapy, Areály pevných kontrol, Dny orientace v přírodě, projekt „OB do 
škol“, Přebory škol v orientačních sportech, případně další vyhlášené projekty). 

Na začátku kalendářního roku jsou vyhlášeny podmínky a výše podpory pro jednotlivé 
projekty. Rozdělení prostředků schvaluje VV-ČSOS na základě návrhu vedení komise 
rozvoje sekce OB a generálního sekretáře ČSOS. 

 

Prostředky na odměny členům ČSOS 

Prostředky jsou určeny na odměny za umístění reprezentantů ČR na vrcholných 
mezinárodních akcích (SH, MS, ME, MSJ a MEJ), za práci členů ČSOS v rozhodujících 
oblastech činnosti apod. 

Výši jednotlivých odměn za umístění schvaluje VV-ČSOS na základě návrhu generálního 
sekretáře ČSOS na začátku příslušného kalendářního roku a je uveřejněna v dokumentech 
ČSOS. 

Výši odměn za práci členů ČSOS schvaluje VV-ČSOS na základě návrhu vedení sekcí. 

 

Prostředky na činnost zástupců ČSOS v mezinárodních organizacích 

Prostředky jsou určeny na činnost zástupců ČSOS v mezinárodních organizacích, zejména 
na účast na jednáních vedení a komisí IOF, na seminářích a školeních IOF (EA SEA) apod. 

Prostředky na jednotlivé akce přiděluje člen VV-ČSOS zodpovědný za mezinárodní činnost 
svazu. 

 

Členské příspěvky a jiné poplatky mezinárodním organizacím (např. IOF) 

Prostředky jsou určeny na úhradu členských příspěvků IOF, nebo dalších poplatků (např. 
IOF Athlete Licence, nebo pořadatelské poplatky závodů IOF). 

Výši příspěvků a poplatků Mezinárodní sportovní federaci (IOF) stanovuje předsednictvo IOF 
a schvaluje Kongres IOF. 

 

Schválil VV-ČSOS dne 24.12.2022 

 


