
HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE PKS ČSOS 2017 
 

PŘÍSPĚVKY NA POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ 
 
Dostávají pouze oddíly Pražské oblasti, pořádající závody zařazené do Pražského žebříčku, Pražského poháru žactva, nebo vypsané 
jako Mistrovství Pražské oblasti. O poskytnutí příspěvku na další závody rozhoduje výbor PKS ČSOS. Podmínkou je vyúčtování 
závodu do 2 měsíců od data konání, nejpozději do 1.12. běžného roku.  
 
Příspěvek na: 
a) PŽ krátká trať, PŽ sprint, PPŽ   3 000 Kč 
b) PŽ klasická trať     5 000 Kč 
c) OM štafet (extra, bez ČPŠ), OM NOB  7 000 Kč 
 
- oddíly mohou požádat PKS ČSOS o zvláštní příspěvek (např. na mobilní toalety), o jehož přidělení a výši rozhoduje výbor PKS 
ČSOS 
- příspěvek bude oddílu poukázán až po provedení odvodu pořadatele závodu za startující závodníky a za půjčené SI čipy a na základě 
faktury za technické zajištění závodu. 
 

ODVODY Z POŘÁDANÝCH ZÁVODŮ 
 
Oddíly Pražské oblasti pořádající závod Pražského žebříčku nebo Mistrovství Pražské oblasti jsou povinni odvést PKS ČSOS 10 Kč 
za každého startujícího závodníka. Počet startujících závodníků se stanoví podle výsledkové listiny závodu. Vypočtenou částku 
pořadatel odvede na účet PKS ČSOS č. 2500957625/2010, var. symbol XXXX (kde XXXX je oddílové číslo dle adresáře) do 14 dnů 
od data konání závodu. Oddíly jiné oblasti pořádající závod Pražského žebříčku nebo Mistrovství Pražské oblasti jsou povinni odvést 
PKS ČSOS 5 Kč za každého startujícího závodníka. Počet startujících závodníků se stanoví podle výsledkové listiny závodu. 
Vypočtenou částku pořadatel odvede na účet PKS ČSOS č. 2500957625/2010, var. symbol XXXX (kde XXXX je oddílové číslo dle 
adresáře)  a XXXX je oddílové číslo dle adresáře) do 14 dnů od data konání závodu.  
Pořádající subjekty používající SI-čipy PKS ČSOS jsou povinni za každý zapůjčený čip PKS ČSOS odvést 20 Kč/závod. Vypočtenou 
částku pořadatel odvede na účet PKS ČSOS č. 2500957625/2010, var. symbol XXXX (kde XXXX je oddílové číslo dle adresáře) do 
14 dnů od data konání závodu. 
 

PŘÍSPĚVEK NA ÚDRŽBU SI-SADY, ÚHRADY ZTRÁT 
 
Informace o aktuálním stavu SI sad najdete na – viz https://sites.google.com/obkotlarka.cz/sportident 
 
Hlavní sada SI: Pořádající subjekty používající hlavní SI-sadu PKS ČSOS na závodech, kde není pořádajícím orgánem PKS ČSOS, 
jsou povinni odvést PKS ČSOS  
1 600 Kč/závod (či etapu) za kompletní sadu 3 kufrů (cca 105 kontrol) 
1200 Kč za 2 kufry (cca 60 kontrol) 
200 Kč tiskárna (termotiskárna na pokladní bloky) 
Menší části hlavní sady nepůjčujeme. 
V případě zápůjčky čipů 20 Kč za každý závodníkovi zapůjčený čip. 
 
- V případě, že i přes přiměřenou ostrahu došlo při pořádání závodu PKS ČSOS ke ztrátě kontrolních SI jednotek prokazatelně v době 
konání závodu, uhradí pořádající subjekt pořádajícímu orgánu následující částku: za ztrátu jedné jednotky 1 000 Kč, dvou jednotek 1 
600 Kč, tří jednotek 2 000 Kč, čtyř jednotek 2 400 Kč, pěti jednotek 2 700 Kč a šesti a více jednotek 3 000 Kč. Ztrátu jednotek je 
pořádající subjekt povinen ohlásit pořádajícímu orgánu bezprostředně po skončení závodu, jinak uhradí ztracené kontrolní jednotky 
v plné výši.  
- V případě ztráty ostatního materiálu uvedeného v předepsaném protokolu uhradí pořádající subjekt náhradu v plné výši. 
 
Vypočtenou částku pořadatel odvede na účet PKS ČSOS č. 2500957625/2010, variabilní symbol XXXX (kde XXXX je oddílové číslo 
dle adresáře)  do 14 dnů od data konání závodu. 
 
Tréninková sada SI: Pořádající subjekty používající tréninkovou SI-sadu PKS ČSOS (cca 15 kontrol + start, cíl, nulování a malá 
tiskárna na přímý tisk mezičasů) na trénincích, kde není pořádajícím orgánem PKS ČSOS, jsou povinni odvést PKS ČSOS 200 
Kč/den, 400 Kč/2 dny, 600 Kč/3-5 dnů, 1200 Kč/6 dnů a více. V případě zapůjčení této SI-sady na závod je odvod stanoven na 300 
Kč/závod (či etapu). 
Ztrátu jednotek tréninkové sady je pořádající subjekt povinen ohlásit předsednictvu PKS ČSOS bezprostředně po skončení 
závodu/tréninku a ztracené kontrolní jednotky uhradit v plné výši. 
Vypočtenou částku pořadatel odvede na účet PKS ČSOS č. 2500957625/2010, variabilní symbol XXXX (kde XXXX je oddílové číslo 
dle adresáře)  do 14 dnů od data konání závodu. 

 
 
 



POKUTY 
 
- Za nesplnění povinností pořádajícího subjektu při pořádání závodu PKS ČSOS nebo nedodržení smlouvy o pořádání závodu může 
výbor PKS ČSOS krátit příspěvek na pořádání závodů. Jedná se především o tato provinění: 
- Řídícímu orgánu nebyl včas předložen rozpis závodu ke schválení    až 300 Kč 
- Rozpis závodu nebyl včas (tj. 14 dní před termínem přihlášek) zveřejněn na internetu  až 200 Kč 
- Pokyny pro závodníky či popisy kontrol neodpovídající Pravidlům OB   až 200 Kč 
- Chyba pořadatele vedoucí ke zrušení celé kategorie (trati)     až 500 Kč/trať 
- Chyba pořadatele vedoucí k poškození jednotlivého závodníka (např. špatně zakreslená mapa) až 100 Kč/závod 
- Jiné porušení Pravidel OB nebo PKS ČSOS pořádajícím subjektem    až 500 Kč 
- Výsledky nebyly do 3 dnů k dispozici na internetu                  až 100 Kč/den 
- Opožděné dodání / nedodání výsledků počtářům soutěží (Rankingu, žebříčků)   až 500 Kč 
- Jiné porušení Smlouvy o pořádání závodu        až 1 000 Kč 
 

PŘÍSPĚVEK NA TVORBU MAP 
 
Oddíly Pražské oblasti, které zpracují mapu, mohou na tvorbu mapy po jejím vytištění obdržet od PKS ČSOS příspěvek za 
předpokladu, že je mapa poprvé použita pro závod soutěží PKS ČSOS. Výše příspěvku se určí dle náročnosti, rozlohy a významu 
mapy pro PKS ČSOS. Konkrétní výši příspěvku určí výbor  PKS ČSOS po splnění podmínek stanovených směrnicí pro tvorbu map. 
Oddíly oznámí do konce běžného roku, na které mapy, plánované k vydání v roce následujícím požadují dotaci. Dotace bude 
přednostně poskytována na takto ohlášené mapy. Orientační výše podpory je 2 000 Kč / km2 lesa. Při prokázání zpracování mapy do 
nových-moderních podkladů může dotace činit až 3 000 Kč / km2 lesa. 
 

PŘÍSPĚVEK NA TRÉNINKOVÁ STŘEDISKA MLÁDEŽE, SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE, SPORTOVNÍ 
CENTRUM DĚTÍ A TRÉNINKY MLÁDEŽE 

 
- Příspěvky na Tréninkové středisko mládeže (TSM) a Sportovní centrum mládeže (SCM) a Sportovní centrum dětí (SCD) poskytnuté 
PKS ČSOS z ČSOS a z Nadace OB jsou čerpány výhradně v souladu s vnitřními směrnicemi ČSOS  a podle smluv k čerpání 
prostředků uzavřených.  
- příspěvky PKS ČSOS lze též použít na úhradu nákladů spojených s pořádáním tréninkového soustředění pro výběr talentované 
mládeže -  žactva. 
- příspěvky PKS ČSOS slouží k úhradě cestovních nákladů na tréninky talentované mládeže a přidělují se v souladu s plánem tréninků 
ve skutečně vynaložené výši. 
 

PŘÍSPĚVKY NA ŠKOLENÍ 
 
- Tyto příspěvky se poskytují pro zajištění školení pořádaných PKS ČSOS ve skutečně vynaložené výši. 
 

MAXIMÁLNÍ CENY STARTOVNÉHO 
 
Maximální přípustná výše vkladu pro jednoho závodníka, na závodech jejichž pořádajícím orgánem je PKS ČSOS, je rozdílná podle 
jednotlivých kategorií: 
 
a) kategorie HDR, DH10L, DH10, DH12, DH14, DH65, DH75     60 Kč 
b) kategorie DH16, DH18, DH20, DH21, DH35, DH45, DH55, P (příchozí)    100 Kč 
c) kategorie T (trénink)          neomezeno 
 
- Pořadatel má právo zvýšit vklad za pozdní přihlášku až na 90 Kč (pro kategorie uvedené v a) , 150 Kč v kat b) 
- Za pozdní přihlášku nelze považovat přihlášku do kategorie P (příchozí) a přihlášku do kategorií HDR a DH10L.  
- Za pozdní přihlášku lze považovat rovněž změnu času závodníka. 
- Za provedení změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie může pořadatel vybírat nejvýše 20 Kč. 
- V případě vypsání oblastního závodu na dlouhé trati může startovné činit až 1,5 násobek maximální ceny ve všech zařazených 
kategoriích. 
- Při závodech štafet se maximální výše startovného vypočítá vynásobením maximální ceny a počtu úseků štafety. 
- Maximální půjčovné čipu SI činí 40 Kč/závod. 
 
Praha, 16.02.2017                       Jarmila Němečková 
                    PKS ČSOS 


