
  

 

ČESKÝ  SVAZ  CYKLISTIKY 

Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol 

 

 

Směrnice 02/2003 

 

 

 

SMĚRNICE 

O VYPLÁCENÍ ODMĚN ZÁVODNÍKŮM ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY  

ZÍSKANÝCH NA MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH. 

 

 

 

Základní ustanovení. 

 

 

- Odměny budou vyplaceny závodníkům, kteří se zúčastní mezinárodního 

závodu na základě nominace Českého svazu  cyklistiky a kteří nemají vůči Českému 

svazu cyklistiky ţádné finanční závazky. 

- Odměny  za umístění budou vypláceny z těch mezinárodních závodů ze 

kterých budou na základě výsledků zaslány finanční prostředky  UCI, nebo 

organizátorem závodu na účet Českého svazu cyklistiky. 

 

 

 

 

Povinnosti vedoucího výjezdu a závodníků. 

 

- Vedoucí výjezdu předá na sekretariát Českého svazu cyklistiky do 30 dnů po 

návratu ze závodu písemnou zprávu ve které uvede jména a umístění závodníků, kteří 

dle propozic závodu mají nárok na proplacení odměny. Přílohou zprávy budou 

vyplněné formuláře „Ţádost o proplacení odměn“, kde závodníci, kteří mají nárok na 

proplacení odměny vyplní: 

- příjmení a jméno 

- rodní číslo,číslo licence ČSC 

- adresu bydliště 

- telefonické spojení 

- číslo účtu, na který má být odměna převedena 

- název závodu, datum konání, soutěţní disciplínu a umístění 

      Ve formuláři nevyplní kolonku s výší odměny a nepodepíše odsouhlasení výše 

odměny. 

- Po obdrţení doplněného formuláře  od Českého svazu cyklistiky o výši  

vyplácené odměny, potvrdí závodník svojí ţádost podpisem  formuláře 

v kolonce „Odsouhlasení odměny“ a zašle formulář do 30 dnů na 

sekretariát Českého svazu cyklistiky. 

 

- V případě, ţe vedoucí výjezdu neodevzdá na sekretariát Českého svazu 

cyklistiky písemnou zprávu o výsledcích závodu a řádně vyplněné ţádosti 

o vyplacení odměn do 31.12. kalendářního roku, ve kterém se závod konal, 

nebudou odměny vypláceny jednotlivým závodníkům ale celková výše 

odměny ze závodu bude převedena do rozpočtu dané disciplíny.      

 

-1- 



 

Povinnosti sekretariátu Českého svazu cyklistiky. 

 

 

-       Archivovat zprávy vedoucího výjezdu a ţádosti závodníků o vyplacení odměny. 

-       Po obdrţení finanční částky určené k výplatě odměn od  UCI, nebo pořadatele 

závodu na účet  Českého svazu cyklistiky, odečíst od této částky finanční náklady za 

bankovní operace a administrativní poplatky dle směrnice ČSC 04/2003 a doplnit 

formuláře „Ţádost o proplacení odměn“ o výši odměny, která závodníkům přísluší. 

- Odeslat doplněný formulář jednotlivým závodníkům do 30 dnů po obdrţení 

výpisu z banky  z účtu Českého svazu cyklistiky, kde bude odměna pořadatelem 

závodu poskytnuta. 

- Odeslat závodníkovi odměnu za umístění ze závodu do 30 dnů po obdrţení 

podepsaného formuláře v kolonce „Odsouhlasení odměny“ na účet uvedený 

závodníkem. 

 

 

Závěrečné ustanovení a rozhodnutí VV ČSC 

 

 Z rozhodnutí VV ČSC: 

 

Usnesení  VV ČSC  U 12-2/03 odměny závodníků případně výhry na ME a MS kde         

         závodníci startovali plně na náklady ČSC jsou majetkem ČSC. Prezídium ČSC můţe   

         poskytnout adekvátní odměnu  závodníkovi nebo klubu určenou  na přípravu.  

Usnesení  VV ČSC U 13-2/03 výhry a odměny závodníků na mezinárodních závodech kde   

        závodníci startovali na vlastní náklady – klubu, tato částka bude vyplacena mateřskému    

        klubu - TJ. 

Usnesení VV ČSC  U14-2/03 v případě ţe budou zaslány na ČSC finanční prostředky bez              

       jednoznačného označení za jakou činnost nebo výhru a koho budou vráceny odesílateli. 

 

 

 

Příloha č.1 

- Formulář „Ţádost o proplacení odměny“ 
                                                

 

 

 

                             

                                                           ____________________ 
                                                                JUDr.  Marian Štetina 

                                                                              prezident svazu 

 

 
Schváleno PR ČSC  26.6.2003 usnesení U1-6/03 

         

  

    


