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SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ 
Jihomoravského krajského svazu ČSOS 

 
§1 – Úvodní ustanovení 

1) Tato směrnice upravuje hospodaření Jihomoravského krajského svazu Českého svazu 
orientačních sportů (dále jen „JmKS ČSOS“).  

2) JmKS 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 JmKS ČSOS se řídí všechny jeho orgány, organizační 
útvary i členové obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví, 
stanovami ČSOS a touto směrnicí o hospodaření. 

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 JmKS ČSOS. 

 
§2 – Hospodaření Jihomoravského krajského svazu ČSOS 

1) Hospodaření JmKS ČSOS probíhá na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou 
JmKS ČSOS (dále jen „VH JmKS ČSOS“). Rozpočet je zpracován na základě 
předpokládaných příjmů a výdajů JmKS ČSOS. Rozpočet je VH JmKS ČSOS předkládán 
předsedou JmKS ČSOS. 

2) Zásadní úpravy rozpočtu, které je nutno řešit mezi VH JmKS ČSOS, projednávají a 
schvalují členové JmKS ČSOS  vzdálenou komunikací (e-mail, internetová konference, 
…) a potvrzuje je následující VH JmKS ČSOS schválením Zprávy o hospodaření JmKS 
ČSOS. 

3) O stavu plnění rozpočtu jsou členové JmKS ČSOS informování prostřednictvím 
webových stránek, kde je zveřejňováno průběžné plnění rozpočtu JmKS ČSOS. 

4) Roční účetní závěrku schvaluje zpětně na nejbližší VH JmKS ČSOS následující po 
odevzdání účetní uzávěrky. 

 
§3 – Prostředky poskytované Jihomoravským krajským svazem ČSOS 

1) Finanční prostředky sloužící k plnění účelu a poslání JmKS ČSOS, které JmKS ČSOS 
poskytuje svým členům (kluby) a organizačním útvarům (oblastní výběr žactva, tým 
LODM, tým ZODM, apod.). Tyto prostředky musí být čerpány v souladu s příslušnými 
obecnými předpisy a schváleným rozpočtem JmKS ČSOS. 

2) Finanční prostředky jsou poskytovány zpravidla na základě faktur, které vystavují 
členové JmKS ČSOS na základě schváleného rozpočtu a této směrnice.  

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

4) Výše jednotlivých poskytnutých prostředků jsou zveřejněny na webových stránkách 
JmKS ČSOS v rámci informování o průběžném plnění rozpočtu JmKS ČSOS 
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§4 – Vyúčtování prostředků poskytnutých Jihomoravským krajským svazem ČSOS 
1) Finanční prostředky poskytnuté JmKS ČSOS je příjemce povinen vyúčtovat. Způsob a 

rozsah vyúčtování, termín předložení a případné sankce za nesplnění této povinnosti 
stanoví JmKS ČSOS při poskytnutí prostředků, zpravidla v zápise VH JmKS ČSOS. 

2) Vyúčtování může dále podléhat kontrole ostatních orgánů ČSOS (např. kontrolní 
skupina ČSOS), kontrole poskytovatelů finančních prostředků do rozpočtu JmKS 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. 

 
§5 – Příjmy a výdaje Jihomoravského krajského svazu ČSOS 

1) Příjmy JmKS ČSOS jsou zejména: 
a) Prostředky na zabezpečení činnosti krajských svazů ČSOS; 
b) Prostředky na přípravu talentů v oblastech ČSOS; 
c) Odvody z vkladů ze závodů Jihomoravské oblasti dle §6 této směrnice; 
d) Dary; 
e) Ostatní příjmy. 

2) Výdaje JmKS ČSOS jsou zejména: 
a) Prostředky na mapovou tvorbu pro závody Jihomoravské oblasti sekce OB dle 

§7 této směrnice; 
b) Prostředky za zajištění činnosti a účasti výběru žactva Jihomoravského kraje 

nebo Jihomoravské oblasti (LODM, ZODM, M ČR oblastní výběrů, apod.) 
c) Prostředky na zabezpečení soutěží Jihomoravské oblasti sekce OB (organizace 

soutěží, ceny pro vítěze, apod.); 
d) Prostředky na činnost JmKS ČSOS (nájmy, vedení účetnictví, apod.); 
e) Prostředky na školící činnost JmKS  ČSOS (zajištění školení R3, T3 a seminářů 

pro kvalifikaci rozhodčích a trenérů ČSOS); 
f) Ostatní výdaje. 

 
§6 – Odvody z vkladů ze závodů Jihomoravské oblasti 

1) Pořadatelé závodů soutěží JmKS ČSOS, kteří jsou členy JmKS ČSOS, jsou povinní 
provést odvod z vkladů  JmKS ČSOS. 

2) Odvody z vkladů se neprovádí v případě, že sportovní akce je zařazena do kalendáře 
závodů celostátních soutěží ČSOS či je pořádán s takovým závodem souběžně (stejný 
den, společné shromaždiště apod.). V takovém případě se odvod z vkladů odvádí 
Českému svazu orientačních sportů (ČSOS) podle „Předpisu k odvodům ze 
startovného“ vydaného VV ČSOS . 

3) Odvod je stanoven ve výši 10,- Kč za každého závodníka, který byl zařazen do 
výsledkové listiny. 

4) Počet závodníků zařazených do výsledkové listiny se určuje dle oficiálních výsledků 
závodů jednotlivých kategorií, které jsou uveřejněny v informačním systému ORIS, 
popř. na oficiální webové stránce sportovní akce. 

5) Odvod příslušných finančních prostředků provede pořádající subjekt na účet JmKS 
ČSOS vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 4354623369/0800, VS = číslo 
pořádajícího subjektu v systému ORIS. 
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6) Odvod na účet JmKS ČSOS musí být proveden nejpozději do 30 dnů po konání 
sportovní akce. Informaci o způsobu výpočtu částky odvodu z vkladů zašle pořádající 
subjekt (člen JmKS ČSOS) na e-mailovou adresu předsedy JmKS ČSOS (zr@sky.cz). 

7) Evidenci o závodech a jednotlivých odvodech vede předseda JmKS ČSOS a přehled 
jednotlivých odvodů je zveřejňován v rámci přehledu o plnění rozpočtu na webových 
stránkách a je i součástí zprávy o hospodaření JmKS ČSOS. 

 
§7 – Prostředky na mapovou tvorbu pro závody Jihomoravské oblasti sekce OB 

1) Pořádající subjekt závodů soutěží JmKS ČSOS, který je členem JmKS ČSOS, získává 
podporu pro mapu (či rozšíření předchozí mapy) vydanou na sportovní akci závodů 
zařazených do kalendáře soutěží JmKS ČSOS v případě, že splňuje následující 
podmínky: 

a) Sportovní akce není součástí kalendáře celostátních závodů soutěží ČSOS nebo 
neprobíhá s takovým závodem souběžně (stejný den, společné shromaždiště 
apod.); 

b) Mapa připravená pro sportovní akci je připravena pro tuto akci a nebyla 
předtím použita pro jinou akci v orientačním běhu; 

c) Předchozí mapa v daném prostoru byla vydána před více než 5 roky.  
2) Příspěvek na mapu je stanoven ve výši 3 000,- Kč / km2. U lesní mapy se započítává 

plocha lesa (nepočítají se sídla, pole, louky, apod.). 
3) Pořádající subjekt vystaví fakturu na JmKS ČSOS (Jihomoravský krajský svaz ČSOS, 

Skorkovského 1750/153, 636 00 Brno, IČO: 051 92 986) s textem „Fakturujeme Vám 
částečné náklady na zpracování mapy *název mapy* pro závod *název sportovní 
akce*. 

4) Faktura pro JmKS ČSOS musí být vystavena nejpozději do 30 dnů po konání sportovní 
akce. Informaci o způsobu výpočtu částky zašle pořádající subjekt (člen JmKS ČSOS) 
na e-mailovou adresu předsedy JmKS ČSOS (zr@sky.cz). 

5) Evidenci o závodech a jednotlivých prostředcích čerpaných na mapovou tvorbu pro 
závody Jihomoravské oblasti sekce OB vede předseda JmKS ČSOS a přehled 
jednotlivých příspěvků je zveřejňován v rámci přehledu o plnění rozpočtu na 
webových stránkách a je i součástí zprávy o hospodaření JmKS ČSOS. 

 
§8 – Platnost 
Tato Směrnice pro hospodaření JmKS ČSOS nabývá účinnosti od 24. listopadu 2022. Ke dni 
nabytí účinnosti této Směrnice pro hospodaření JmKS ČSOS se ruší Směrnice pro 
hospodaření JmKS ČSOS účinná od 1. ledna 2014. 
 
 
 
 

Schválila VH JmKS ČSOS dne 24. listopadu 2022 


