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    SMĚRNICE č. 6/2015 
 

o materiálním zajištění a stanovení 

pravidel pro úhradu nákladů 
 

I. 

Pravidla pro úhradu nákladů na sportovních akcích a závodech 
 

1. Klub hradí cestovní náklady závodníků a trenérů na mistrovské závody, jichž se 
klub oficiálně účastní, na ostatní závody platí 50% nákladů, v případě použití 
soukromých vozidel v souladu se Směrnicí č.1/2012. Vždy platí zásada o 

efektivním využití použitých dopravních prostředků a společně organizované 
dopravě zejména v případě společné účasti více věkových kategorií. O způsobu 
a zajištění dopravy rozhodne v souladu s těmito pravidly Trenérská rada. 

2. Klub dále hradí ubytování všech účastníků ve výši 50% v případě vícedenních 

mistrovských závodů. Vhodné ubytování zajišťuje člen pověřený Trenérskou 
radou. 

3. Stravné je hrazeno pouze trenérům ve výši 100,- Kč denně, v případě příznivé 
finanční situace klubu může výkonný výbor klubu rozhodnout o poskytnutí 
příspěvku na stravu pro závodníky. 

4. Klub hradí všem svým závodníkům startovné.  

5. Na účast na dalších akcích pořádaných klubem (vícedenní sportovní soustředění 
apod.) budou přispívat její účastníci – členové klubu předem dohodnutou 

částkou, v případě příznivé finanční situace klubu může výkonný výbor klubu 
rozhodnout o zrušení této spoluúčasti. Nečlenové klubu, jež se budou těchto 

akcí účastnit, hradí 100% nákladů.   

6.  Na účast členů klubu na dalších akcích pořádaných jednotlivými složkami ČSPS 
(reprezentace, tréninková střediska, účast na mezinárodních soutěžích, školení 
trenérů apod.) či jiné individuální akce zajišťující reprezentaci klubu hradí klub 

svým členům cestovní náklady, ubytování a příp. příspěvek na stravu, pokud 
nejsou již hrazeny jiným subjektem. Výše spoluúčasti členů na úhradě nákladů 
bude na tyto akce stanovena individuálně výkonným výborem klubu na návrh 

Trenérské rady. 

7. Vyúčtování nákladů na jednotlivé akce provedou odpovědní trenéři hospodáři 
klubu po ukončení akce. Při odsouhlasené spoluúčasti členů na nákladech akce 
doloží jmenný seznam účastníků s vybranými částkami v hotovosti, příp. 

s uvedením skutečnosti, že platba proběhla bezhotovostně na účet klubu a 
následnou kontrolou této skutečnosti. 

8. Náklady spojené s pořádáním závodů a dalších akcí klubem hradí klub v plné 
výši, vyúčtování provede hospodář klubu spolu s Trenérskou radou.  
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9. Členové klubu hradí náklady spojené např. s pronájmem skříněk na bazénu a 
úhradou pravidelného zdravotního vyšetření.  

 
  

II. 
Materiální zajištění  

 
V  souladu se zájmy a propagací činnosti klubu tento zajišťuje pro své členy 

následující materiální zabezpečení: 

1. Trička, kraťasy s klubovým znakem pro všechny své aktivní členy za jejich 
spoluúčasti ve výši 50% pořizovací ceny. Závodníci jsou povinni je nosit na 
soutěžích a akcích, jichž se klub oficiálně účastní, dále je pak bezúplatně 

dostanou trenéři a cvičitelé, kteří jsou povinni je nosit i na trénincích.  

2. Sportovní šusťákovou soupravu s klubovým znakem pro aktivní trenéry a 
závodníky, kteří dosáhnou min. bodové hodnoty výkonu 575 dle tabulek FINA 
nebo se umístí do 3.místa na mistrovských soutěžích či jsou členy 

reprezentačního či jiného výběru. Ostatní členové klubu je mohou pořídit za 
úhradu nákladu. 

3. Teplákové soupravy s klubovým znakem, dostávají aktivní závodníci zapůjčeny 
proti záloze, příp. si je mohou pořídit do vlastnictví za úhradu nákladů na jejich 

pořízení. 

4. Plavecké pomůcky pro tréninky, časomíry a další nutné vybavení pro trenérskou 
činnost. 

5. O pořízení dalšího sportovní vybavení či oděvní výstroje může rozhodnout 
výkonný výbor dle aktuální situace, vč. výše úhrady členy.   

 

 
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 

 

  

 
 
Ve Zlíně dne 3.3.2015           

 
 

            ing.Ivo Benda, v.r. 
              předseda PK Zlín 
 

 
 


