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Technická část 

 
1.1.  Členství v ČSNS - dle statistického výkazu členů ČSTV, v kolonce UZPS - neslyšící  

 zapsaná jména členů, tito lidé jsou pak členy ČSNS s právem - účasti na všech soutěţích 

 ČSNS, reprezentace: - podílet se na dalších výhodách svazu. To je plné členství ČSNS. 

 Členství v ČSNS má 3 formy dle stanov : 

 a) plné - prostřednictvím TJ a SK neslyšících - registr.průkazy ČSNS s vyznačením svého 

 sportovního klubu. 

 b) přidruţené - z jiných organizací neslyšících, soukromě - registr.průkazy ČSNS bez 

 vyznačení klubu, jen jméno a RČ, evidence zvlášť, poplatek 100 Kč za vystavení registr.  

 průkazu - bez průkazu účast v ţupě a MČR nemoţná, nevolí a závodí na vlastní náklady 

 sami. 

 c) přímé - školní mládeţ a jejich doprovody, osamělí neslyšící a sluch.postiţení nikde  

 neevidováni - registr.průkazy ČSNS bez vyznačení klubu, jen jméno a RČ, evidence zvlášť, 

 poplatek 100,- Kč za vystavení registr.průkazu ČSNS - bez průkazu účast v ţupě a M-ČR 

 nemoţná, nevolí a závodí na vlastní náklady sami. 

 

1.1.1. Klub, který přihlásí své členy do jiného sportovního svazu v ČSTV neţ je UZPS  

- neslyšící /viz přes 80 sportovních svazů - ne sportů, např. svaz fotbalu, hokeje,  

stolního tenisu, apod./ je povinen předat jmenný seznam s rodnými čísly neprodleně 

do ČSNS. 

 

1.1.2. Takto přihlášení do jiných svazů mohou startovat v soutěţích ČSNS, ale ztrácí nárok  

na výhody členství ČSNS, to znamená start na vlastní náklady či na náklady vysílajícího 

klubu. 

 

1.1.3. Seznam členů přihlášených v jiných svazech neţ je  ČSNS bude rozeslán všem ţupám, 

STK, ÚSK na vědomí a pro následnou kontrolu v soutěţích. 

 

1.1.4. Toto opatření má zamezit odlivu členů do jiných svazů v ČSTV. ČSTV registruje 

pouze 1 členství za svaz v UZPS jako střechová organizace. 

 

1.1.5. Stejné zásady platí i pro reprezentaci - nutnost členství v ČSNS /ME, MS, DOH apod/. 

 

1.1.6. Všechny TJ/SK jsou povinny podle termínu ČSTV v místě působení TJ/SK odeslat 

na ČSNS potvrzenou statistiku členství v ČSTV dle svazů /ne sportů/ a také jmenný 

seznam s rodnými čísly svých sportovců uváděných v jiných svazech. Kdo toto 

neprovede obojí a včas ztrácí moţnosti se podílet na sportovních akcích na náklady 

ČSNS, můţe se zúčastnit pouze na vlastní náklady. 

Seznam klubů, které nezaslaly kopie potvrzené statistiky z ČSTV či nepodají jinak 

věrohodnou informaci o své evidenci pod kódem 072, bude zveřejněný a ztrácejí moţnost 

podílet se na veškerých výhodách plného členství ČSNS atd. 

 

Tato opatření nejsou represivní, diskriminující, ale nutná pro zamezení odlivu členství, 

pro pořádek a jasná pravidla hry členství a k zamezení vnitřní duplicity v ČSNS i v rámci 

UZPS.. 

 

 

 

 



 

 

1.2.  Členské příspěvky ČSNS 

 

 - dospělí / 25 let a výše/      Kč 50,- ročně 

 - starobní důchodci a nepracující ţeny    Kč 20,- ročně 

        - ţáci a mládeţ do 24 let  jsou od členských příspěvků osvobozeni.   

  

Ponechává se pro vnitřní činnost klubu TJ/SK v ČSNS, neodvádí se do ČSNS povinně. 

 

1.3.  Registrační poplatky ČSNS od r. 2008  

 

1.3.1.  Noví  sportovci  - nad 24  let a výše /předem vše náleţitosti i Kč/  Kč 100,-  

                 - mladší ( včetně)  24  let jsou od poplatku osvobozeni 

 

1.3.2.  Výměna registračního průkazu v důsledku změny podoby, ztráty, odcizení (tzv.  

            DUPLIKÁT) 

            - sportovci - nad 24 let a výše   Kč 100,- 

            - mladší 24 let - osvobozeni od poplatku 

            - počítá se jednotlivě a vše předem s náleţitostmi, originály a poplatky 

 

2.  Mistrovství České republiky 

 

2.1.  Startovné dle Manuálu předpisů a směrnic ČSNS - náleţitosti sportovců 

        - jednotlivci /muţi, ţeny, junioři/    Kč 50,- 

        - jednotlivci /dorostenci, dorostenky/    Kč 30,- 

        - jednotlivci mládeţ /ţáci, ţákyně s nedokončenou povinnou školní docházkou/  

bez poplatku 

        - druţstva dospělých      Kč 300,- 

        - druţstva dorostu      Kč 150,- 

        - druţstva mládeţe      bez poplatku 

 

2.2.1.  Začátkem roku obdrţí pořadatel M-ČR smlouvu o zabezpečení M-ČR v příslušném 

 sportu včetně tiskopisu na rozpočet akce, obojí 2x  - upozornění : ČSNS je v 1. a  

 i v 2.čtvrtletí v provizorním reţimu – smlouvy na státní dotace jsou obvykle koncem 

 května i později v červnu, posléze smlouvy se upřesní či se zavede rozpočtové 

 provizorium dle výše státních dotací pro mládeţ a dospělé atd. 

 

2.2.2.  Před řádným termínem soutěţe uvedeným v termínové listině ČSNS musí pořadatel  

           1x vyplněnou smlouvu a 1x vyplněný plán rozpočtu zaslat do kanceláře ČSNS. 

           Z důvodu zaslání zálohy na akci MČR (posílá se jen na některé akce), a to na platby 

           rozhodčích a technické sluţby. Zálohy se nebudou posílat na akce: FSN, LHLN,  

           BWLN, volejbalová liga./ dlouhodobé soutěţe/ 

 

2.2.3.  Dále pořadatel musí zaslat propozice M-ČR 1x  předsedovi STK ČSNS a 1x do 

           kanceláře ČSNS, vţdy včas před akci . 

 

2.2.4.  Ostatní dle Manuálu předpisů a směrnic ČSNS. 

 

 

 

 



 

 

2.3.  Odměny při pořádání M-ČR obdrţí: 

        

         - ředitel        maximálně Kč 250,-     

         - hospodář      maximálně Kč 180,- 

          /Výše odměny dle Směrnice č.1/2000 Ekonomického kolegia UZPS - moţnost téţ 

           vyplatit zdravotníkovi     maximálně Kč 180,-/. 

 

2.3.1.  Předseda STK daného sportu odměnu neobdrţí, pořadatelé téţ ne - domácí jen do výše           

           dle hodin ve formě in natura /doklady na zakoupenou stravu - bagety, nebo jídlo atd./ 

 

2.4.  Tiskopis „Rozpočet a skutečnost M-ČR“ 
 

2.4.1.  Cestovné 

2.4.2.  Ubytování          dle Hospodářských směrnic - ekonomická část 

2.4.3.  Stravné                      a dále i formuláře dle potřeby /odměny + ošatné pro rozhodčí..../ 

 

2.4.4.  Nájemné za plochy - domluví si pořadatel M-ČR s pronajimatelem jiţ před konáním 

           M-ČR, tato částka musí být v rozumné míře. Je třeba obejít více tělocvičen, hal, hřišť.  

           Poţádat o slevy z nájmu. 

 

2.4.5.  Občerstvení u kolektivních sportů se ruší jako dobrá voda nebo sodovka atd., mají  

            v to v stravném jiţ či na vlastní náklady. 

 

2.4.6.  Rozhodčí - na M-ČR musí být delegován svazem ČSTV z místa pořádání M-ČR.  

           Rozhodčího si musí objednat pořadatel, a to dodatečně dlouhou dobu před konáním 

           M-ČR. 

 

2.4.6.1.  Rozhodčí má formuláře, které si vyplní - to je tzv. ošatné. 

 

2.4.6.2.  Z kaţdého utkání, závodu musí být od rozhodčího zápis. Nutno opět domluvit na 

              ČSTV předem, aby si vzali formuláře. Nebo pouţít formuláře ČSNS. 

 

V ošatném se můţe proplácet i cestovné dle ekonomické části Hospodářské směrnice /doloţit 

platný doklad/. Neproplácí se stravné. Při zajišťování rozhodčích nezapomeňte připomenout,  

ţe se jedná o M-ČR, ale zdravotně postiţených - sleva. 

Pokud není výslovně na dokumentu platby rozhodčích uvedeno „ delegovaný z ČSTV“ pak  

platí směrnice dle UZPS pro výplatu rozhodčích (mezinárodní, republikové a region). 

 

2.4.7.  Lékařská sluţba - na M-ČR musí být zajištěna zdravotní kvalifikovaná osoba.  

           Případně poučená osoba ovládající první pomoc. Můţe být  jen jedna k dispozici. 

           Musí být samozřejmě lékárnička. Věnujte prosím lékařské sluţbě značnou  

           pozornost. Pokud se stane úraz, ihned jej sepište + 2 svědci. 

 

2.4.8.  Dopravné technických potřeb - musí se písemně poţádat presidenta ČSNS, a to  

           14 dní  před konáním akce, o souhlas a poslat vyplněný /hlavička/ cestovní příkaz.  

           Musí být uvedeno předem, kolik aut a přesný počet řidičů a spolusedících, jinak  

           povolení se nevydává. 

           Pokud bude povoleno platí se 3,- Kč/1 km. Kilometry se uvedou dle skutečně ujetých.  

           Provádí se kontrola dle programu na netu. Při neobdrţení se neproplácí.  

 



 

 

2.4.9.  Ostatní výdaje - rozumí se poštovné, kopírování, apod., to vše v rozumné výši 

           /doloţeno doklady/. 

 

2.4.10.  Různé - sem patří např. zapůjčení šachovnice, náklady na pořízení diplomů, medailí, 

             pohárů, apod. Vše řádně označit v rozpočtu, který se zasílá se smlouvami předem zpět 

             do sekretariátu ČSNS /poháry a medaile jsou velké poloţky v Kč, lepší je vyuţít  

             diplomy/. 

 

2.5.  Pořadatel M-ČR řádně vyúčtuje náklady na M-ČR, doloţí všemi doklady /originály/ 

        prezenční listinou účastníků /včetně rodných čísel a podpisů/, zhodnocením akce  

        a s výsledky.               

       

Na všech fakturách musí být uvedena hlavička Český svaz neslyšících sportovců a pod název 

bude teprve  klub s adresou. 

Veškeré vyúčtování zašle na adresu sekretariátu ČSNS v Plzni  a to do středy následujícího 

týdne (rozhoduje datum pošt. razítka). Všechny platby se budou posílat na účet 

pořádajícího a zároveň obdrţí mailem rozpis vyúčtování o jednotlivých poloţkách.  

Bude zodpovídat předseda TJ/SK (nebo STK) za správné vyplacení peněz. Další případné 

kopírování dokladů a tiskopisů bude zpoplatněno: a to 50,- Kč/1 stranu A4. 

          

2.6.  Na některá M-ČR bude poskytována záloha dle výše rozpočtu. Při nevyčerpání zálohy 

        zbytek peněz poslat na účet ČSNS č. 45334-311/0100 u KB Plzeň, a to téţ do středy 

        následujícího  týdne po akci. Dodrţovat rozpočet! V případě odůvodněného překročení 

        bude doplaceno na konto pořadatele M-ČR. 

 

3.  Ţupní přebor  - týká se olympijských sportů, zabezpečují ţupy sami. 

 

3.1.  Vyúčtování nákladů na přebor zasílají ţupy  do sekretariátu ČSNS podle ekonomické 

        části této směrnice /viz bod 4 - povinnosti ţup v ekonom. části/. 

 

4.  Sporty - deaflympijské 

 

4.1.  Letní - atletika, cyklistika, beachvolejbal, plavání, fotbal, tenis, stolní tenis, volejbal  

                   /M,Ţ/, badminton, basketbal /M,Ţ/, bowling, házená /M/, orientační běh, střelba, 

                   vodní pólo, zápas, horská kola 

        Zimní - lyţování alpské, lyţování klasické, lední hokej, curling, snowboarding 

        

Náklady moţno hradit z dotací na reprezentaci, tal. mládeţ ME, MS dle výkonnosti. 

 

4.2.  Šachy - ME, MS v rámci světové federace šachu neslyšících /ICSC/ - úhrada nákladů  

        moţná pouze dle výkonnosti a není povinné. 

 

5.  Věkové kategorie 

 

5.1.  Stanoví ÚSK ČSNS 

5.2.  Mládeţ v ČSNS je do 24 let včetně /25 let - jako dospělý/. 

        Důvody:  pozdní vycházení ze škol, mentální a psychický vývoj, zpětná vazba. 

 

       



 

 

    Ekonomická část 

 

Zabezpečení sportovních akcí v ČR 

 
1. Nárok na výplatu 

 

1.1.  Cestovné 
 

 Pořadatel nevyplácí na místě cestovné za 1 jízdenku - protoţe sportovec přiveze s sebou  

 jen 1 doklad /vlak,autobus/. Jízdenky na akci (příjezd) odevzdají jednotlivci při 

 vyplňování hromadného cesťáku pořadateli a zpáteční jízdenku pošlou sami poštou do  

 5-ti dnů ( tj. do středy následujícího týdne) do kanceláře ČSNS. Jízdenka bude na rubové   

 straně podepsaná a bude uvedena akce, které se týká a napsán čas příjezdu do bydliště  

 (př. Petr Kaut, MČR atletika, příjezd domů 20:30h). 

 

1.1.1.  Vlak - proplácí se dle dokladů na místo akce a zpět domů s pouţitím ZTP.  

            Proplácí se i IC, EC - pouze u M-ČR a akcí celostátních. 

 

1.1.2.  Autobus - proplácí se stejně jako dle bodu 1.1.1. 

 

1.1.3.  Auto - povoluje pouze předem president ČSNS, a to 14 dní předem. Pak se proplácí 

           tarif  3,- Kč/1 km. Nutno vyznačit předem počet aut a cestujících, jinak se nepovoluje. 

 

1.1.3.1.  Pokud sportovci pouţijí auta bez souhlasu na akce ČSNS /M-ČR, ţupy/, proplácí se 

              jim jízdné jako vlak s pouţitím ZTP pro II. třídu rychlíku bez IC a EC bez rozdílu 

    nebo nemusí, kdyţ nebude stačit rozpočet, s výjimkou akcí pro repre /také souhlas 

    předem s uvedením přesného počtu aut a osoby sedících v autě - musí být obsazený/.  

 

1.1.3.2.  U akce repre jeţ jsou velmi nákladné - pouţití auta dle předběţného souhlasu  

               presidenta ČSNS a doma i v zahraničí dle nákladů na pohonné hmoty se proplácí. 

 

1.2.  Stravné 

 

Soutěţe, akce jsou velmi nákladné. ČSNS vnitřní směrnicí upravuje tarify příspěvku na  

stravné dle ekonomických moţností ČSNS. 

 

1.2.1.  M-ČR - poskytuje se příspěvek na stravné do maximální výše 146,- Kč/1 den  

           započítává se doba odjezdu a návratu do místa bydliště. 

 

1.2.1.1.  Pokud akce trvá méně neţ 5 hodin - maximální výše je 61,- Kč. 

1.2.1.2.  Při trvání akce  5 - 12 hodin je maximální výše 93,- Kč. 

1.2.1.3.  U akcí trvajících  více neţ 12 hodin se proplácí maximálně 146,- Kč. 

1.2.1.4.  U soutěţí trvajících více dnů /např. fotbal „A“/ se proplácí denně do maximální výše 

  146,- Kč/1 den. Více neţ 12 hodin, přičemţ první den soutěţe se řídí hodinou odjezdu 

   z místa bydliště. To znamená, ţe pokud je nástup na soutěţ méně neţ 5 hodin, nebo 

   5 - 12 hodin vyplácí se maximálně 61,- Kč, nebo maximálně 93,- Kč. 

 

 



 

 

1.2.1.5.  U akcí pro ţactvo, dorost je povoleno hromadné stravování. Musí být ale řádně  

              doloţeno objednávkou, fakturou nebo účtenkou s rozpisem jídel včetně ceny. 

              např: 10x polévka      x      cena za porci       =    x  Kč   /celkem/ 

              5x  svíčková    x      cena za porci       =    x  Kč 

              5x  řízek   x      cena za porci      =     x  Kč         atd. 

   Výplata stravného není moţná, pokud je zajištěno hromadné stravování!! 

 

1.2.2.  Ţupní akce - poskytuje se příspěvek na stravu do maximální výše 50,- Kč/1 den. 

           Cestovné v ţupě se ruší pro sportovní akce dle hospodářské situace vyjimečně. 

            Je třeba vyuţít moţnosti grantů pro kluby od Magistrátu a hejtmana Kraje. 

 

1.2.2.1.  Pokud akce trvá méně neţ 5 hodin nemá nikdo nárok na příspěvek na stravu. 

       

1.3.  Ubytování 

 

1.3.1.  Proplácí se u M-ČR v těch sportech pouze u ţactva, dorostu, kde je ubytování nutné  

           pro zdar akce, a to do výše dle průměru ceny v ubytovnách, vţdy najít nejlevnější. 

 

1.3.2.  Mládeţi, která vyšla ze škol, /např. v 18-24 let pracují jiţ/ a dopravují se samostatně 

           bez doprovodu pracovníků školy nebo klubu, se ubytování neproplácí. 

 

2. Soustředění 

 

Povoluje VV ČSNS, dle ročního plánu - dle ekonomických moţností.  

       Předností je účast Deaflympic, MS, ME - soustředění je v poslední řadě. Sportovci mají  

       trénovat v klubech, kluby se mají starat o sportovce. 

 

3. Schůze - ţupy, STK, ÚSK, VV, VH, aktivy 

 

Schůze ohlásit předem presidentovi ČSNS. Po povolení je nutno schůzi se zápisy 

vyúčtovat. Zápisy jsou nutné u STK a ÚSK. Zasílá se na vědomí presidentovi ČSNS  

do sekretariátu ČSNS. Sazka nedodává peníze a je třeba šetřit, najít nájmy zdarma, taktéţ  

i STK atd.  

 

3.1.  Proplácí se stravné ve výši 50,- Kč /doba trvání déle neţ  5 hodin/. 

 

3.2.  Pod 5 hodin se stravné neproplácí. Na schůze se vyplácí cestovné. 

 

4. Povinnosti ţup 

 

Ţupy platí pouze deaflympijské sporty v návaznosti na M-ČR. Ruší se veškeré dotace Sazky 

pro ţupy /nejsou peníze Sazky/, a aţ ţupy vyčerpají finance, je moţno financovat pouze ze 

státních dotací pro mládeţ a dospělé. Kluby mohou vyuţívat dotací z Magistrátu.pro akce, 

které je třeba kvalifikovat na MČR. Nutno rozpočty předem a téţ smlouvy jako u MČR i  

s pravidly vyúčtování potom, kdo ţádá státní dotace od ČSNS pro ţupy. 

Vţdy posílat počátkem nového roku výkazy hospodářského zůstatku od svého Krajského 

sdruţení ČSTV za minulý rok do sekretariátu ČSNS nejpozději do konce ledna.  

 

 

 



 

 

5. Mezinárodní styky - klubové poplatky 

 

5.1.  Domácí pořadatelé platí náklady autorizační povolení pro EDSO - nahlásí na ČSNS  

 nejpozději 3 měsíce předem na ÚSK - mezinárodní referent na předepsaném formuláři 

 dle seznamu poplatků takto: 

 1 sport /fotbal/ z 1 státu -  klub /SRN/ = 200,- Kč + domácí 200,- Kč = 400,- Kč 

 2 sporty /fotbal + šipky/ z 1 státu /SRN/ = 400,- Kč + domácí 200,- Kč = 600,-Kč 

 2 sporty + 2 jako muţi + ţeny /fotbal muţi + šipky muţi + fotbal ţeny + šipky ţeny/ 

 = 600,- Kč + 1 stát = 400,- Kč + 400,- Kč + domácí /muţi + ţeny/ 400,- Kč 1.200,-Kč 

 1 sport /fotbal/ + 3 státy + domácí = 200,- Kč +/3x200,-Kč/ + 200,-Kč = 800,- Kč 

 1 sport /fotbal/ + 3 kluby z 1 státu + domácí = 200,- Kč + 200,-Kč = 400,- Kč 

 

        Toto je příklad: 

 Pozor: 1 sport platí + stejný sport více klubů z 1 státu neplatí + domácí platí 200,- Kč stejně 

 Pozor: různé sporty se platí zvlášť 200,-Kč, různé státy se platí zvlášť 200,- Kč, pohlaví 

              muţi, ţeny se platí zvlášť 200,- Kč, domácí muţi 200,-Kč + domácí ţeny 200,- Kč  

              stejně 

         

        Kluby platí samy do EDSO poplatky za klubový styk, ČSNS nebude provádět platby 

        za kluby. Na ICSD také kluby platí samy za regionální klubový styk. Zjednodušuje 

        se účetnictví svazu a omezují se zbytečné poplatky bankám od ČSNS. 

 

5.2.  ČSNS platí členství pro EDSO zvlášť sám 

5.3.  ČSNS platí členství pro CISS zvlášť sám 

5.4.  ČSNS platí členství pro ICSC zvlášť sám 

 

ČSNS platí startovné na ME EDSO, na MS a Deaflympic ICSD, na ME šachy + MS pro ICSC 

zvlášť sám - dle jejich směrnic. 

 

Pozdě hlášené po kratší době neţ 3 měsíce se zvyšují poplatky 2x více /viz penále od EDSO/, 

a nezaslání výsledku po akci do 5 neděl - penále 5x více /počítá se od poplatku účastníků  

pro pořadatele/. 

 

Výjezdy ven se neplatí, ale musí se hlásit - platné od roku 2000! Hlásí se mezinárodnímu 

referentovi na ÚSK 14 dní před.   

 

 
 

 

 


