Směrnice ČOS č. 5/2019

Závazný pokyn k organizování sportu v rámci
Odboru sportu ČOS

Článek 1
Úvodní ustanovení
Organizační řád Odboru sportu ČOS (dále jen „OS ČOS“) a tento Závazný pokyn
k organizování sportu v rámci OS ČOS začleňuje sportovní oddíly do sokolského života
tělocvičných jednot a řeší postavení sportu v ČOS na všech organizačních stupních.
OS ČOS organizuje tělesnou výchovu a sport pro sokolské sportovce, aby mohli ve sportovních
oddílech zlepšovat tělesnou a duševní výkonnost a upevňovat své zdraví.

Článek 2
Sporty v ČOS
Sporty v ČOS dávají možnost všestranných sportovních aktivit všem generacím s přednostním
působením na kategorie mládeže žákovského a dorosteneckého věku. V ČOS jsou rozvíjeny
tyto formy sportovní činnosti:
1. Soutěžní činnost členů sokolských sportovních oddílů na úrovni výkonnostního
a vrcholového sportu, které jsou registrovány v ČOS a současně i v jednotlivých
sportovních svazech nebo jim na roveň postavených organizacích (dále jen „SSaO“).
Členové oddílů se zúčastňují svazových soutěží na všech stupních jejich struktury v rámci
České republiky.
2. Činnost v sokolských sportovních oddílech registrovaných pouze v ČOS. Členové oddílů
nemají potřebnou výkonnostní sportovní úroveň pro zařazení do postupové struktury SSaO
celostátních soutěží, jsou však základnou pro široký rozvoj sportu v ČOS, která cestou
svých orgánů vytváří podmínky pro zvýšení výkonnosti v těchto oddílech (přebory ČOS,
župy a další soutěže).
3. Sportovní činnost v rámci oddílů sportovní všestrannosti. Sportovní činnost v těchto
oddílech je vedena cvičitelskými sbory tělocvičných jednot v rámci odborů všestrannosti,
které spolupracují s ostatními sportovními oddíly ČOS zejména při využívání jejich
materiální základny, trenérské základny i sboru rozhodčích v jednotlivých sportovních
odvětvích.
4. Na formy sportovní činnosti uvedené výše v bodech 1 a 2 navazuje péče o talentovanou
mládež a vrcholové sportovce ČOS – reprezentanty České republiky, kterou definuje
Závazný pokyn pro zřizování SZM, VOM, VSD a VOD.
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Článek 3
Program a řízení sportovní činnosti v ČOS
A) Program Sokola je otevřeným programem pro volný čas nabízejícím členům sokolských
tělocvičných jednot široké spektrum možností ve výběru tělocvičných, sportovních,
kulturních a společenských činností, které se rozvíjejí v duchu sokolských tradic. Tento
program se citlivě přizpůsobuje současným trendům sportovní činnosti i potřebám
členstva.
B) Řízení sportovní činnosti (sportovních oddílů) v ČOS
1. Tělocvičná jednota (dále jen „jednota“ nebo „T. J.“):
a) V jednotě se podle podmínek, možností a zájmu členů ustavují jednotlivé sportovní
oddíly za těchto podmínek:
-

kolektiv nejméně tří dospělých členů jednoty – přípravný výbor oddílu,

-

přípravný výbor oddílu zpracuje plán činnosti a návrh rozpočtu,

-

vznik nového oddílu schvaluje výbor jednoty (viz Stanovy ČOS odst. 7.7.3.4.),

-

nejvyšším orgánem sportovního oddílu je výroční schůze oddílu,

-

povinnost členů oddílů je platit členské příspěvky,

-

příspěvky se dělí na

členské spolkové,
členské T. J.,
členské oddílové.

b) Sportovní oddíly na své volební výroční schůzi volí předsedu oddílu a další činovníky
výboru oddílu.
c) Členy výboru oddílu jsou vždy předseda, místopředseda, hospodář a případně další
činovníci podle charakteru, velikosti a potřeb oddílu. Jednací činnost oddílu vyplývá
z potřeb sportovního oddílu, kromě běžných otázek má výbor oddílu za povinnost
projednat plán činnosti a rozpočet oddílu, jejich vyhodnocení a přípravu zprávy pro
členskou základnu oddílu a výbor jednoty.
d) Předsedové sportovních oddílů nebo jejich zástupci tvoří odbor sportu jednoty, který
se schází nejméně 1x ročně. Volí na určené volební období svého předsedu,
místopředsedu a náhradníka, volbu bere na vědomí valná hromada jednoty (viz Stanovy
ČOS odst. 7.6.6.). Zvolený předseda odboru sportu jednoty se stává členem výboru
jednoty, kde zastupuje zájmy všech sportovních oddílů jednoty.
e) V případě malého počtu oddílů se mohou zástupci sportovních oddílů stát členy výboru
jednoty (dle potřeby konkrétněji může řešit organizační řád příslušné jednoty).
f) Jednací činnost odboru sportu jednoty vyplývá z potřeb a podmínek v tělocvičné
jednotě.
g) Činnost sportovních oddílů vychází z plánu činnosti jednoty, plánu oddílu a sportovnětechnických zásad příslušného sportovního odvětví.
h) Povinností sportovních oddílů jednoty je registrace na OS ČOS, při účasti ve svazových
soutěžích také registrace oddílu a sportovců (družstev) u příslušného SSaO, úhrada
požadovaných registračních a případně dalších svazových poplatků.
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i) Sportovní oddíly hospodaří se svými prostředky získanými z členských spolkových
a oddílových příspěvků, z příspěvků na činnost poskytnutých cestou župy, z ČOS,
ze získaných sponzorských darů, z výsledků vlastních aktivit a z příspěvků vlastní
jednoty. Finanční prostředky, procházející hospodářskou evidencí, jsou pro oddíly
zpravidla vedeny v účetnictví jednoty jako samostatné středisko.
j) Zrušení oddílu podléhá rozhodnutí výboru jednoty dle Stanov ČOS. Valná hromada
jednoty může stanovit i jiné podmínky pro zrušení oddílu dle Stanov ČOS
(odst. 7.6.5.4.). Členové zrušeného sportovního oddílu mají právo přejít za realizací
svých sportovních zájmů do jiné jednoty (sportovního oddílu) i nesokolské organizace,
ale jen za předpokladu vyrovnání odstupného podle ustanovení přestupního řádu,
platného pro příslušné sportovní odvětví a závazků vyplývajících ze smluv uzavřených
s ČOS, župou, jednotou nebo dalšími organizacemi.
k) V případě odhlášení člena ze sokolského sportovního oddílu v rámci ČOS rovněž platí
umožnění přestupu jen za předpokladu vyrovnání odstupného podle ustanovení
přestupního řádu, platného pro příslušné sportovní odvětví. V případě nesplnění
této povinnosti má jednota právo pozdržet sportovně technické doklady (registrační
průkaz, licenci) do doby úhrady odpovídajícího vyrovnání odstupného.
2. Župní odbor sportu (dále jen ŽOS):
ŽOS je sbor složený ze zástupců odborů sportu jednot, případně ze zástupců sportovních
oddílů malých jednot, které nemají ustaven odbor sportu. Nejvyšším orgánem ŽOS je valná
hromada, která se koná nejméně 1x za 3 roky.
a) ŽOS volí na své valné hromadě na určené volební období předsedu, místopředsedu
a další členy předsednictva ŽOS. Funkční období je tříleté (viz Stanovy odst. 13.2.).
Předseda se stává členem předsednictva župy. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje
místopředseda nebo další zvolení náhradníci v plném rozsahu práv a povinností. Jejich
úkolem je osvětlovat a hájit zájmy sportovních oddílů župy a vytvářet podmínky
pro jejich činnost v rámci župy a jednot.
b) Složení předsednictva ŽOS: předseda, místopředseda a další členové dle velikosti župy
nebo potřeby, a to na základě rozhodnutí valné hromady (např. hospodář, metodik,
zapisovatel, vedoucí komise sportů jsou-li potřeba, zástupci sportů). Předsednictvo
ŽOS se schází nejméně 2x ročně.
c) Při větším počtu oddílů jednotlivých sportovních odvětví mohou být ustaveny komise
konkrétního sportovního odvětví. Ustavení komise musí být uvedeno v zápise
předsednictva ŽOS a předsednictva župy.
d) Výchovná, vzdělávací a sportovně-technická činnost je řízena podle podmínek župy
v souladu se Stanovami ČOS a platnými sportovně-technickými podmínkami
jednotlivých SSaO.
e) ŽOS spolupracuje v rámci župy s župním odborem všestrannosti a vzdělavatelským
odborem.
f) Podle potřeby jedná (spolupracuje) s odpovídajícími články příslušných SSaO.
g) Navrhuje zástupce ze sportovních oddílů ČOS do jednotlivých územních orgánů SSaO.
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3. Odbor sportu ČOS
OS ČOS je složený ze zástupců ŽOS, předsedů komisí sportů ČOS a zástupců ostatních
sportů, které mají menší počet oddílů registrovaných v ČOS nebo nebyla ustanovena
příslušná komise. Nejvyšším orgánem OS ČOS je valná hromada, která se koná 1 x za 3
roky.
a) Valná hromada OS ČOS volí na určené období předsedu a tři místopředsedy. Funkční
období je tříleté (viz Stanovy odst. 13.2.). Předseda a I. místopředseda OS ČOS
se stávají vyslanci Výboru ČOS. V jejich nepřítomnosti je zastupují jejich zvolení
náhradníci v plném rozsahu práv a povinností. Předseda OS ČOS se stává členem
Předsednictva ČOS, jehož v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností
zastupuje I. místopředseda OS ČOS. Jejich úkolem je osvětlovat a hájit zájmy
sportovních oddílů ČOS a vytvářet podmínky pro jejich činnost v rámci ČOS
a sportovního prostředí v ČR.
b) Nejvyšším výkonným útvarem OS ČOS je Předsednictvo Odboru sportu ČOS (dále jen
„P OS ČOS“), které má zpravidla 13 členů a pracuje ve složení:
předseda OS ČOS
I. místopředseda
II. místopředseda
III. místopředseda
9 členů

- řízení OS ČOS
- zástupce předsedy
- spolupráce s ŽOS
- péče o talentovanou mládež a výkonnostní
sport
- pracují v odborných komisích OS ČOS a P OS
ČOS

c) P OS ČOS se schází zpravidla 1x za měsíc. V mezidobí pro řešení naléhavých úkolů
se schází pracovní skupina (předseda, místopředsedové, případně další člen P OS ČOS
podle charakteru projednávaných otázek). Pracovní skupina na nejbližším jednání P OS
ČOS předkládá ke schválení závěry z jednání pracovní skupiny. Pro projednávání
odborných otázek (metodika, finance, apod.) může P OS ČOS ustavit odborné pracovní
komise, většinou s dočasným působením, složené z jeho členů, metodiků, předsedů
komisí sportů a dalších odborníků.
d) Při počtu více než 15 oddílů daného sportu se zpravidla ustavuje pro tento sport komise
sportu ČOS. Zástupci těchto oddílů volí na své valné hromadě zpravidla činovníky
konkrétní komise sportu ČOS. Ti na svém prvním jednání zvolí předsedu komise a určí
případně další funkce členům komise. Komise sportovního odvětví může být ustavena
i při menším počtu oddílů, když má ČOS vzhledem k významným dlouhodobým
sportovním výsledkům zájem na jejich podpoře. V případě potřeby může P OS ČOS
zřídit oblastní komise sportu ve vybraných sportovních odvětvích. Vzdělávací,
výchovná a sportovně - technická činnost se řídí Stanovami ČOS, směrnicemi ČOS
a pravidly a řády daného SSaO.
e) Zásadní otázky spolupráce se SSaO jsou řešeny v rámci písemných dohod mezi ČOS
a příslušným SSaO. Jejich příprava spadá do kompetence metodiků jednotlivých
sportovních odvětví a předsedů komisí sportu ČOS, dohodu podepisují statutární
zástupci ČOS a předseda OS ČOS.
f) Výkonným pracovištěm OS ČOS je Kancelář odboru sportu, která zajišťuje
hospodářsko-administrativní, dotační a metodickou činnost.
Kancelář tvoří:
vedoucí
metodici
odborný referent/referenti
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Pracovní náplň jednotlivých pracovníků kanceláře je dána jejich odborným zařazením.

Článek 4
Obsah činnosti sportovních útvarů v ČOS
V ČOS se sdružují různá sportovní odvětví za účelem rozvoje svého sportu, růstu sportovní
výkonnosti a upevňování zdraví široké členské základny v souladu se vzdělávacím, výchovným
a kulturním programem ČOS.
1. Odbor sportu tělocvičné jednoty:
a) Sdružuje zástupce sportovních oddílů, kteří jsou nedílnou součástí tělocvičné jednoty.
Činnost v oddílech se uskutečňuje v souladu se Stanovami ČOS. Vychází z plánu
činnosti jednoty, jejího rozpočtu a z plánu a z rozpočtu vlastní činnosti. Dbá
na dodržování pravidel daných pro jednotlivá sportovní odvětví SSaO.
b) Předseda popřípadě místopředseda odboru sportu jednoty zastupují ve výboru jednoty
sportovní oddíly.
c) Odbor sportu jednoty je odborným – programovým orgánem T. J. a jejího výboru
a posuzuje oblasti, které bezprostředně souvisí s tělovýchovnou a sportovní činností
jednoty, včetně využívání tělovýchovných a sportovních zařízení. Ve spolupráci
s výborem jednoty má za úkol zajišťovat a zlepšovat podmínky pro činnost oddílů
ve vlastních i pronajatých zařízeních.
d) Odbor sportu jednoty spolupracuje s odborem všestrannosti jednoty a jeho
cvičitelskými sbory a vzdělavatelským odborem jednoty. Podílí se na zvyšování
všestranného rozvoje členů jednoty.
e) Zástupci sportovních oddílů jednoty mohou být členy ŽOS, OS ČOS, P OS ČOS a členy
komisí župy nebo ČOS pro příslušný sport.
2. Župní odbor sportu:
Činnost ŽOS vychází z potřeby napomáhat rozvoji sportovních aktivit jednot a jejich
oddílů v rámci župy.
a) Předsednictvo ŽOS se schází zpravidla 3x ročně. Činnost předsednictva ŽOS je
finančně zabezpečena z rozpočtu župy.
b) Předsednictvo ŽOS spolupracuje s tělocvičnými jednotami, župním náčelnictvem,
župním vzdělavatelským odborem, OS ČOS, příslušnými stupni SSaO a dalšími
organizacemi v příslušném okruhu působnosti.
c) Sportovní činnost v župě řídí ŽOS prostřednictvím zástupců odboru sportu jednot
a župních komisí sportů (pokud jsou zřízeny). Podle zájmů a možností organizuje
vlastní sportovní soutěže. Spolupracuje se župním náčelnictvem při školeních cvičitelů
nebo trenérů sportovních a tělovýchovných činovníků.
d) Předsednictvo ŽOS je odborným - programovým orgánem předsednictva župy
a posuzuje a doporučuje řešení otázek tělovýchovy a sportu v župě v oblasti výkonnosti
a dalšího rozvoje. Pomáhá s registrací sportovních oddílů župy u OS ČOS, zpracovává
granty OS ČOS, župní granty OS ČOS a případně další sportovní granty. Navrhuje
předsednictvu župy rozdělení finančních prostředků získaných prostřednictvím grantů

Závazný pokyn k organizování sportu v rámci OS ČOS č. 5/2019

Strana 6

a z dalších zdrojů sportovním oddílům na sportovní činnost podle výkonnostní úrovně,
činnosti a aktivity oddílů s ohledem na zásady a kritéria schválených ŽOS.
e) Úzce spolupracuje v župě s náčelnictvem, vzdělavatelským odborem a zdravotní komisí
při zajištění jednotného působení všech složek župy zejména v těchto oblastech:
pořádání různých cvičitelských školení, dalšího odborného vzdělávání, sokolské
výchovy, pořádání sportovních soutěží v rámci sokolské všestrannosti a při pořádání
tělovýchovných akcí a sportovních akcí župy pro širokou veřejnost.
3. Předsednictvo OS ČOS:
a) P OS ČOS pečuje o rozvoj sportu v ČOS ve spolupráci s ŽOS, komisemi jednotlivých
sportovních odvětví při OS ČOS a se zástupci dalších sportovních odvětví.
b) Ve spolupráci s komisemi sportů registruje sportovní oddíly a posuzuje jejich činnost,
výkonnost a stanoví kritéria pro určení příspěvků na jejich činnost (granty).
c) Posuzuje a doporučuje Předsednictvu ČOS a Výboru ČOS ke schválení program
tělovýchovné a sportovní činnosti v ČOS, včetně opatření týkajících se materiálně
technického zabezpečení sportovní činnosti v ČOS.
d) Podílí se na zpracování rozpočtu ČOS prostřednictvím svých zástupců v Předsednictvu
ČOS a v rozpočtové komisi. Na základě schváleného rozpočtu ústředí zpracovává
rozpočet OS ČOS a kontroluje jeho čerpání.
e) Podává návrhy na čerpání finančních prostředků ze státních dotací a tyto rozděluje podle
schválených kritérií pro jednotlivé úrovně sportovní činnosti. Zajišťuje smluvně
účelové dotace do sportovních základen mládeže, oddílů výkonnostního sportu
dospělých a vybraných oddílů přímo z OS ČOS.
f) Zajišťuje podporu vybraných sportovců v rámci přiděleného rozpočtu pro přípravu
reprezentace ČOS a ČR.
g) Sleduje a usměrňuje v rámci aktuálních trendů metodické a odborné vedení sportovní
činnosti v ČOS, ve spolupráci s Odborem všestrannosti, Vzdělavatelským odborem
a Ústřední školou.
h) Zpracovává a předkládá Předsednictvu ČOS zprávy o stavu sportovní činnosti v rámci
ČOS včetně návrhů a výhledů pro další rozvoj činnosti. Pro zlepšení vzájemné
informovanosti může OS ČOS vydávat pro oddíly, jednoty, župy nebo ČOS dle potřeby
„Zpravodaj odboru sportu“.
i) Výkonným orgánem OS ČOS je P OS ČOS, které prostřednictvím kanceláře OS ČOS
zajišťuje průběžné plnění daných úkolů.

Článek 5
Zásady péče o talentovanou mládež a vrcholové sportovce
1. Péče o talentovanou mládež a vrcholové sportovce je v ČOS zajišťována na základě
dotací MŠMT (NSA) a dotací ČOS na sportovní činnost v těchto rovinách:
a) ve sportovních základnách mládeže,
b) ve vybraných oddílech mládeže,
c) ve výkonnostním sportu dospělých,
d) ve vybraných oddílech dospělých.
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2. Sportovní základny mládeže jsou zřizovány na delší období podle zásad a kritérií
pro jejich činnost dle Závazného pokynu pro zřizování SZM, VOM, VSD a VOD.
3. Vybrané oddíly mládeže, výkonnostní sport dospělých a vybrané oddíly dospělých
schvaluje P OS ČOS vždy na jeden rok na základě žádosti jednoty (oddílu) a doporučení
příslušné komise sportu nebo metodika sportu.
4. Vedoucí trenér nejvyšší organizační složky rozvoje talentované mládeže v ČOS (SZM
nebo VOM) je nevoleným členem výboru oddílu příslušného sportu jednoty. Dalšími
nevolenými členy výboru oddílu mohou být vedoucí trenéři dalších např. svazových
článků vrcholového sportu (OSpS, SpS, SCM, VSCM, SA apod.) a sportovních
gymnázií.
5. Všechny stupně uvedené pod bodem a, b, c, d v odstavci 1 tohoto článku jsou pevnou
součástí tělocvičných jednot, které jsou garantem správného a hospodárného využívání
přidělených prostředků a zodpovídají za bezchybné a včasné zúčtování v souladu
s metodickými pokyny MŠMT, ČOS a OS ČOS.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice ruší Závazný pokyn k organizování sportu v Odboru sportu ČOS č. 4/2014
schválený Předsednictvem ČOS dne 11. 10. 2014.
2. Tento Závazný pokyn k organizování sportu v Odboru sportu ČOS byl schválen
na 4. zasedání Předsednictva ČOS dne 13. 12. 2019 a tímto dnem nabývá platnosti
a účinnosti.

Ing. Hana Moučková v. r.
starostka ČOS

Josef Těšitel v. r
jednatel ČOS

Závazný pokyn k organizování sportu v rámci OS ČOS č. 5/2019

Strana 8

Příloha č. 1
Schéma organizační struktury řízení sportu v OS ČOS:
Odbor sportu ČOS

Valná hromada Odboru sportu ČOS

Předsednictvo OS ČOS

Sportovní komise OS ČOS

Předseda OS

Župní odbory sportu
Župní komise sportu

Odbor sportu jednoty

Úprava schválena předsednictvem OS ČOS 24. 10. 2019.

Kancelář OS

Speciální komise OS ČOS:
Hospodářsko-ekonomická
Péče o talentovanou mládež a
výkonnostní sport
Sportovně-technická sokolských soutěží
Spolupráce se župami
Internetové stránky OS ČOS a sociální
sítě ČOS
Zahraniční aktivity
Vyhodnocení anket
Vyhodnocení strojních investic
Programová

