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PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ SI ČIPŮ 
Jihomoravského krajského svazu ČSOS 

 
§1 – Úvodní ustanovení 

1) Tato směrnice upravuje pravidla pro půjčování SI čipů Jihomoravského krajského svazu 
Českého svazu orientačních sportů (dále jen „JmKS ČSOS“).  

2) Všichni jsou povinni se zapůjčené čipy starat s péčí řádného hospodáře, dodržovat 
zásady ochrany svěřeného majetku. 

 
§2 – Přehled SI-čipů 

1) JmKS ČSOS má ve svém majetku 80 kusů SI čipů – 50 SI čipů verze 5 a 30 čipů verze 8. 
 
§3 – Pravidla půjčování 

2) SI čipy si může zapůjčit libovolný oddíl (klub), který je členem ČSOS nebo soukromá 
osoba. 

3) Každý zájemce o půjčení se musí nejméně týden před samotným půjčením domluvit 
na způsobech předání (převzetí a vrácení) s předsedou JmKS ČSOS Liborem 
Zřídkaveselým e-mailem (zr@sky.cz) nebo telefonicky (604 996 773). 

4) Poplatek za půjčení Si čipů se nevybírá. 
5) Při ztrátě jednoho či více SI čipů se postupuje následovně: 

a) Pokud byla sportovní akce, na kterou byly SI čipy zapůjčeny, součásti kalendáře 
závodů Jihomoravské oblasti sekce OB, za ztrátu se žádný poplatek nevybírá a 
pojištění proti takové ztrátě je součástí odvodů z vkladů; 

b) Pokud nebyla sportovní akce, na kterou byly SI čipy zapůjčeny, součásti 
kalendáře závodů Jihomoravské oblasti sekce OB, za ztrátu každého jednoho 
čipu se účtuje částka 800,- Kč.  

6) Zaplacení příslušných finančních prostředků provede pořádající subjekt či soukromá 
osoba na účet JmKS ČSOS vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 4354623369/0800, 
VS = číslo pořádajícího subjektu v systému ORIS nebo prvních šest číslic rodného čísla. 

7) Celková platba za ztrátu musí být na účet JmKS ČSOS provedena nejpozději do 30 dnů 
po konání sportovní akce. 

8) Evidenci SI čipů a přehled ztrát vede předseda JmKS ČSOS a přehled ztrát je 
zveřejňován v rámci přehledu o plnění rozpočtu (včetně informací o zakoupení nových 
SI čipů za ztracené) na webových stránkách a je i součástí zprávy o hospodaření JmKS 
ČSOS. 

 
§4 – Platnost 
Tato Pravidla pro půjčování SI čipů JmKS ČSOS nabývají účinnosti od 24. listopadu 2022. Ke dni 
nabytí účinnosti těchto Pravidel pro půjčování SI čipů JmKS ČSOS se ruší Pravidla pro půjčování 
SI JmKS ČSOS účinná od 1. ledna 2020. 

 
 
 

Schválila VH JmKS ČSOS dne 24. listopadu 2022 


