Normy životnosti technického a sportovního materiálu používaného kluby ČAATS
a/ majetek zakoupený ze státní dotace MŠMT ČR nepodléhá odpisové povinnosti
b/ majetek zakoupený z vlastních zdrojů sportovních klubů/reklama, finanční dary,
pronájmy…../ podléhá odpisové povinnosti podle obecně platných zákonů, pokud náklady na
jeho pořízení převýší 20.000,- Kč
c/ majetek zakoupený z vlastních zdrojů sportovních klubů /reklama, finanční dary,
pronájmy…../, pokud náklady na jeho pořízení nepřevýší 10.000,- Kč bude veden jako
„materiál do spotřeby“
d/- uplatňování dále uvedených norem životnosti sportovního a technického materiálu musí
respektovat zachování bezpečnosti sportovních aktivit včetně všech nařízení a
specifických požadavků vyplývajících z provozování jednotlivých sportovních disciplin
-

řídit se pokyny výrobců a současně respektovat hospodárnost a úspornost v používání
vybavení klubů

-

respektovat normy příslušného sportovního svazu, normy materiálu jsou stanoveny pro
univerzitní výběr v jednotlivých disciplinách, pro zájmovou sportovní činnost se normy
životnosti zvyšují o 50%

e/ klubové vybavení platné pro všechny VŠK
rádio, přehrávače, TV
kalkulačky, stopky, buzoly
PC, tiskárna, kopírka
sportovní oblečení /materiál do spotřeby/
sportovní tašky, batohy, kufry
cyklistická kola, horská kola
fotoaparát, kamera + pouzdra
startovní čísla , označení tratě
radiostanice

roky
……………………………… 5
……………………………… 5
………………………………. 4
………………………………. 1
………………………………. 2
………………………………. 5
……………………………….. 4
………………………………. 4
……………………………….. 5

f/ normy životnosti pro jednotlivé sporty
Biatlon
lyžařské hole závodní/tréninkové
lyžařské boty závodní/tréninkové
lyže závodní/tréninkové
lyže kolečkové
terče mechanické
kufr na vosky, teploměr na sníh
lyžařský mazací stůl
puška, malorážka 5,6 mm závodní/tréninková

………………………………. 2/3
………………………………. 2/3
………………………………. 2/3
………………………………. 4
………………………………... 8
………………………………… 5
………………………………. . 5
………………………………. . 6

Sportovní střelba
střelecké oblečení, kabát, kalhoty, chránič sluchu
zbraň závodní/tréninková

………………………………… 4
………………………………… 4/5

-2obal na zbraň
lapače broků
Radiový orientační běh
vysílač ROB 80 m, 2 m
sada vysílačů ROB 80 m/6 ks/, 2 m /6 ks/
přijímač pro dispečink
razící zařízení

……………………………………
……………………………………

4
3

…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..

3
5
5
4

Plavání s ploutvemi a potápění
ploutve, masky, dýchací trubice
………………………………………. 1
neoprenové rukavice, ponožky
………………………………………. 1
………………………………………. 2
potápěčské baterky, signalizační prostředky
nosiče lahví, backpacky, mechanické hloubkoměry …………………………………….. 3
neoprenové obleky
………………………………………. 3
vysokotlaké manometry, hadice pro tlakování
a přepouštění vzduchu, potápěčské automatiky ………………………………………. 3
kompenzační vesty, zdvihací vaky, nože, harpuny, zátěžové opasky, dekompresní počítače,
elektronické hloubkoměry, gumové čluny , suché potápěčské obleky
……………... 5
talkové lahve, vysokotlaké kompresory s elektromotorem, benzinové nebo dieselové motory
………………………………………. 10
na pohon kompresorů
lodní motory, čluny
………………………………………. 10
monoploutve
……………………………………….. 2
Paragliding a letecké sporty
O používání leteckého materiálu a vybavení, či vyřazení PK a ZK rozhoduje technické
komise LAA ČR, nebo výrobce příslušné technicky. Každý PK nebo ZK má svůj TP průkaz
a letecký způsobilosti/ a jeho vydání souvisí s technickým stavem PK nebo ZK. V opačném
případě vydá technik LAA ČR protokol o likvidaci.
Letový provoz a životnost materiálu se řídí nařízeními Státní letecké inspekce a dále
uvedené normy životnosti jsou proto pouze orientační.
padáky závodní/tréninkové
přístroje pro kontrolu letu
GPS navigační systém

………………………………………. 2/3
………………………………………. 5
………………………………………. 5

Modelářství
letecké motorky
sekačka na trávu
baterie Lipol

………………………………………... 1
………………………………………… 5
………………………………………… 1

Požární sport
specifické normy životnosti materiálu pro požární sport jsou dle norem SHČMS
Pro jednání předsednictva ČAATS dne 16.11. 2011 zpracovala po konzultacích s předsedy
komisí jednotlivých sportů PaedDr. Ivana Ertlová.
V Praze dne 10.11. 2011

