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STANOVY
ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

Stanovy Českého svazu orientačních sportů

I.
Základní ustanovení
Český svaz orientačních sportů je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“).
1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen „ČSOS“) je samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kterými jsou sportovní spolky a jiné právnické osoby, jejichž činností, účelem a hlavním
posláním je provozování a podpora orientačních sportů.
2. ČSOS je spolkem s vlastní právní osobností zapsaným ve spolkovém rejstříku.
3. ČSOS je představitelem orientačních sportů na území České republiky a toto sportovní odvětví
zastupuje i na mezinárodní úrovni jako člen mezinárodních sportovních organizací.
4. ČSOS působí na území celé České republiky.
5. Sídlem ČSOS je Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov.
6. ČSOS bylo přiděleno IČ: 00548677.

II.
Účel, hlavní činnost a vedlejší činnost ČSOS
1. Účelem a hlavní činností ČSOS je vytvářet vhodné podmínky a pečovat o všestranný rozvoj
orientačních sportů v České republice, zejména orientačního běhu (dále také jen „OB“),
lyžařského orientačního běhu (dále také jen „LOB“), orientačních závodů na horském kole (dále
také jen „MTBO“) a orientačních závodů vhodných i pro tělesně postižené sportovce, tzv. „Trail
Orienteering“ (dále také jen „Trail-O“).
2. Při zajišťování hlavní činnosti plní ČSOS zejména následující úkoly:
a) vyhlašuje a spoluorganizuje programy rozvoje orientačních sportů,
b) organizuje soutěže v orientačních sportech na všech hierarchických stupních, od místních
až po celostátní, případně mezinárodní, a ve všech věkových i výkonnostních kategoriích,
c) vede seznamy sportovců v jednotlivých orientačních sportech a dalších osob podílejících
se na naplňování účelu a hlavní činnosti ČSOS (trenérů, rozhodčích, kartografů) a pro tyto
účely zpracovává jejich nezbytné osobní údaje v rozsahu a způsobem stanoveným
vnitřními předpisy,
d) vydává pravidla orientačních sportů účinná v České republice, zpřístupňuje svým členům,
registrovaným sportovcům a účastníkům organizovaných soutěží předpisy mezinárodních
i vnitrostátních organizací, jejichž je ČSOS členem, a předpisy Antidopingového výboru
České republiky,
e) zajišťuje státní sportovní reprezentaci v orientačních sportech (OB, LOB, MTBO a Trail-O),
určuje, organizačně i materiálně zabezpečuje tuto reprezentaci ČR ve všech věkových
kategoriích na mezinárodních akcích v orientačních sportech,
f) zajišťuje v oblasti orientačních sportů vzdělávání a školení rozhodčích, trenérů,
kartografů, organizačně a materiálně zabezpečuje (např. vydáváním metodických
publikací nebo organizací školících akcí) metodickou činnost související se všemi aspekty
orientačních sportů, zejména s pořadatelskými, tréninkovými, zdravotními,
kartografickými atd.,
g) podporuje rekreační formy orientačních sportů a popularizuje orientační sporty pro
širokou veřejnost,
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h) vydává periodické i neperiodické publikace týkající se orientačních sportů, včetně map,
i) podílí se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek,
které jsou určeny pro plnění hlavní činnosti, zejména soustřeďuje veřejné, soukromé
a vlastní zdroje, které jsou svojí právní povahou určené ke společnému financování
činností členů ČSOS formou kriteriálních příspěvků, vytváří a zajišťuje jednotný systém
jejich distribuce, výkaznictví a kontroly jejich užití,
j) spravuje vlastní a svěřený hmotný a nehmotný majetek,
k) vede své členy k jednání v souladu s dobrými mravy a zásadami fair play, k odpovědnosti
vůči životnímu prostředí a ke zdravému životnímu stylu,
l) prosazuje a hájí zájmy svých členů v souvislosti s plněním úkolů ČSOS všemi prostředky
v souladu s právními předpisy.
3. ČSOS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro
plnění svého účelu.
4. ČSOS může být členem mezinárodních sportovních organizací. Při své činnosti uznává, přijímá,
aplikuje a dodržuje vnitřní předpisy mezinárodních sportovních organizací, jichž je členem,
s výjimkou těch, které by byly v rozporu s právním řádem České republiky. Z pověření
uvedených mezinárodních organizací zabezpečuje pořádání sportovních soutěží světové
a evropské úrovně na území ČR, aktivně se podílí na činnosti orgánů těchto organizací
a spolupracuje s ostatními jejími členy.

III.
Členství v ČSOS
1. Členem ČSOS se může stát každý samostatný spolek nebo jiná právnická osoba, jehož účelem
dle jeho stanov je provozování a podpora orientačních sportů.
2. Členství v ČSOS je podmíněno souhlasem s účelem ČSOS a závazkem plnit povinnosti člena
ČSOS, které budou stvrzeny doručením písemné přihlášky ČSOS.
3. ČSOS vede seznam členů. Zápisy a výmazy z tohoto seznamu provádí sekretariát ČSOS. Seznam
členů je přístupný na webových stránkách ČSOS. Členové udělují ČSOS souhlas se zveřejněním
seznamu členů dle těchto stanov.

IV.
Vznik členství
1. Členství v ČSOS vzniká dnem, kdy písemnou přihlášku schválí Výkonný výbor ČSOS.

V.
Práva a povinnosti členů
1. Základní práva členů ČSOS:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,
kulturního a společenského života v rámci ČSOS,
b) vysílat své zástupce, kteří dovršili 18 let věku, k volbám a jmenování do orgánů
a organizačních složek ČSOS,
-3-

Stanovy Českého svazu orientačních sportů

c) podávat orgánům ČSOS podněty k činnosti ČSOS,
d) účastnit se jednání valné hromady ČSOS a jednání shromáždění sekce prostřednictvím
svých delegátů určených způsobem a v počtu stanoveném vnitřními předpisy ČSOS.
2. Základní povinnosti členů ČSOS:
a) seznámit se se stanovami včetně ostatních vnitřních předpisů ČSOS, vnitřních předpisů
sekcí, vnitřních předpisů krajských svazů, dodržovat je a jednat vždy v souladu s dobrými
mravy a zásadami fair play,
b) dodržovat mezinárodní úmluvy související s bojem proti dopingu, které jsou součástí
právního řádu České republiky, Světový antidopingový kodex a související předpisy
Mezinárodní antidopingové agentury (WADA), antidopingové předpisy IOF a předpisy
Antidopingového výboru České republiky,
c) řídit se rozhodnutími a usneseními orgánů ČSOS,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné příspěvky související s členstvím v ČSOS
a s činností ČSOS, a to ve výši a ve lhůtách stanovených vnitřními předpisy ČSOS nebo
rozhodnutím příslušného orgánu ČSOS,
e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČSOS k zabezpečení jeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno ČSOS,
f) řádně plnit úkoly, jimiž je orgány a organizační složky ČSOS pověřily,
g) informovat ČSOS zejména o aktualizaci kontaktních údajů, změně názvu a sídla, účelu,
práv a povinností jejich členů, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva
a povinnosti vznikat, a změně statutárního orgánu.

VI.
Zánik členství
1. Členství v ČSOS zaniká dnem:
a) doručení písemného sdělení člena ČSOS o ukončení členství v ČSOS opatřeného
vlastnoručním podpisem osoby oprávněné zastupovat člena ČSOS sekretariátu ČSOS,
b) zániku člena ČSOS bez právního nástupce,
c) rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena z ČSOS pro opakované neplnění povinností
člena ČSOS.

VII.
Orgány ČSOS
1. Orgány ČSOS jsou:
a)
b)
c)
d)

Valná hromada – jako orgán nejvyšší,
Předsednictvo – jako orgán statutární,
Výkonný výbor – jako orgán výkonný,
Kontrolní skupina – jako orgán kontrolní.
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VIII.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem ČSOS je valná hromada složená ze zástupců organizačních složek
a pobočných spolků ČSOS.
2. Klíč k určení počtu a složení delegátů valné hromady dle jednotlivých organizačních složek
a pobočných spolků ČSOS schválí předchozí valná hromada. Jinak platí, že každý krajský svaz
vysílá jednoho (1) delegáta, každá sekce tři (3) delegáty plus jednoho (1) delegáta za každých
pět set (500) registrovaných sportovců dle interního systému ČSOS k datu tří (3) kalendářních
měsíců před datem konání valné hromady. Nad takto stanovený počet mají postavení delegátů
členové předsednictva.
3. Zasedání valné hromady se konají nejméně jedenkrát za každý kalendářní rok. Pokud o její
svolání požádá výkonný výbor ČSOS nejméně 1/3 členů ČSOS nebo nejméně 2 členové
kontrolní skupiny, je předsednictvo ČSOS povinno svolat zasedání valné hromady tak, aby se
uskutečnilo do 30 dnů od doručení takového podnětu výkonnému výboru ČSOS.
4. Valná hromada:
a) rozhoduje o zániku ČSOS, a v takovém případě současně i o vypořádání majetku ČSOS,
b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov,
c) stanovuje počet členů předsednictva a výkonného výboru, včetně předsedy ČSOS, pro
každé jejich funkční období,
d) volí a odvolává předsedu ČSOS a členy výkonného výboru,
e) stanovuje počet členů kontrolní skupiny (alespoň tři členy),
f) volí a odvolává členy kontrolní skupiny,
g) zřizuje a ruší organizační složky a pobočné spolky ČSOS,
h) rozhoduje o vstupu, resp. vystoupení ČSOS do/z mezinárodních sportovních organizací,
zejména do/z IOF, a rozhoduje o vstupu, resp. vystoupení, ČSOS do/z tělovýchovných
spolků v ČR, zejména České unie sportu (dále také jen „ČUS“) a Českého olympijského
výboru (dále také jen „ČOV“),
i) schvaluje rozpočet ČSOS na každý jednotlivý kalendářní rok,
j) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření ČSOS a majetku ČSOS, kterou předkládá
výkonný výbor,
k) projednává a schvaluje zprávu kontrolní skupiny o závěrech z její kontrolní činnosti,
l) rozhoduje na základě návrhu výkonného výboru o vyloučení člena ČSOS z ČSOS podle
stanov,
m) schvaluje jednací a volební řád valné hromady,
n) schvaluje klíč k určení počtu a složení delegátů následující valné hromady dle
jednotlivých organizačních složek a pobočných spolků ČSOS.
5. Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i záležitosti, které jí nesvěřují stanovy.
Neplatnosti rozhodnutí valné hromady se nelze dovolat. Člen ČSOS může však využít institutu
soudní ochrany v souladu s občanským zákoníkem.
6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů.
K přijetí usnesení valné hromady podle odst. 4. písm. a), b), g) tohoto článku stanov je
zapotřebí souhlasu alespoň 3/5 většiny přítomných delegátů. K platnosti ostatních usnesení
valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
V případě, že počet delegátů valné hromady klesne v průběhu jejího zasedání na jednu
polovinu nebo níže, je předsednictvo povinno svolat náhradní zasedání valné hromady dle
odst. 6 tohoto čl., přičemž platnost a účinnost těch usnesení valné hromady, která byla řádně
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přijata před poklesem počtu delegátů, tím není dotčena. Program náhradního zasedání musí
obsahovat pouze body jednání valnou hromadou neprojednané.
7. V případě, že se do 1 hodiny po plánovaném zahájení valné hromady nedostaví nadpoloviční
většina delegátů, je předsednictvo povinno svolat náhradní zasedání valné hromady, které má
shodný program jednání, a to tak, aby se uskutečnilo do 15 dnů od předchozího zasedání valné
hromady. Valná hromada je při svém náhradním zasedání usnášeníschopná za přítomnosti
nejméně třetiny všech delegátů.
8. Zasedání valné hromady svolává předsednictvo ČSOS. Písemná pozvánka na zasedání valné
hromady musí být rozeslána nejméně 10 dnů před konáním zasedání, a přitom je nutné:
a) zaslat ji všem delegátům na jejich e-mailovou adresu,
b) zveřejnit ji na webových stránkách ČSOS.
9. Písemná pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat informaci o:
a) místu zasedání valné hromady,
b) datu a času zasedání valné hromady,
c) programu zasedání valné hromady.
Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání valné hromady v písemné pozvánce, lze
projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech delegátů valné hromady
oprávněných o ní hlasovat.

IX.
Předsednictvo
1. Kolektivním statutárním orgánem ČSOS je předsednictvo. Předsednictvo tvoří předseda
a místopředsedové. Každý člen předsednictva je oprávněn zastupovat ČSOS samostatně ve
všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.
2. Zastupovat ČSOS mohou i další členové výkonného výboru nebo generální sekretář, a to na
základě písemné plné moci nebo písemného pověření předsedy.
3. Zaměstnanci zastupují ČSOS v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci.
4. Osoby oprávněné zastupovat ČSOS podepisují za ČSOS tak, že k vytištěnému nebo
nadepsanému názvu ČSOS připojí svůj podpis.
5. Předsednictvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků. V takovém případě zašle člen předsednictva ostatním členům předsednictva návrh
rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje zejména text navrhovaného rozhodnutí a jeho
zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření členů předsednictva, podklady potřebné pro přijetí
rozhodnutí, případně další údaje, určí-li tak stanovy. Nedoručí-li člen předsednictva ve lhůtě
obsažené v návrhu rozhodnutí členu předsednictva, který mu návrh rozhodnutí zaslal, souhlas
s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí; souhlas může být udělen i elektronicky,
přičemž jeho podpis se nevyžaduje. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech
členů předsednictva. Výsledek rozhodování dle tohoto odstavce, včetně dne jeho přijetí,
oznámí člen předsednictva, který návrh rozhodnutí zaslal, všem členům předsednictva bez
zbytečného odkladu.

X.
Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem ČSOS je výkonný výbor (dále také jen „výbor“), který tvoří předseda ČSOS
a další členové v počtu stanoveném valnou hromadou.
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2. Předseda ČSOS a další členové výboru jsou voleni na dobu 4 let. Nevolenými členy výboru jsou
z titulu své funkce vždy předsedové těch sekcí, jejichž počet registrovaných sportovců v roce
předcházejícím konání volební valné hromady činí alespoň 400. Členové výboru zvolí ze svého
středu místopředsedy, kteří spolu s předsedou tvoří předsednictvo, jakožto statutární orgán
ČSOS.
3. Výbor řídí činnost ČSOS v období mezi zasedáními valné hromady. Výbor je oprávněn
rozhodovat ve všech věcech ČSOS, pokud nejsou těmito stanovami nebo vnitřními předpisy
ČSOS svěřeny k rozhodování jinému orgánu ČSOS. Výbor je odvolacím orgánem proti všem
rozhodnutím jakéhokoliv jiného orgánu ČSOS, s výjimkou valné hromady, nebo organizační
složky ČSOS, nestanoví-li tyto stanovy výslovně jinak. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí
výboru je valná hromada.
4. Výbor je oprávněn zřizovat k řešení specifických ad hoc i dlouhodobých záležitostí své poradní
orgány s jednotným označením „rady“. Pokud se činnost rady dotýká činnosti sekce, má sekce
právo jmenovat do rady svého zástupce.
5. Výbor při své činnosti zejména:
a) schvaluje roční účetní závěrku ČSOS a rozdělení hospodářského výsledku,
b) zřizuje a případně ruší rady ČSOS a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti, včetně
jmenování předsedy a členů rady,
c) zakládá, schvaluje a případně ruší tréninková střediska mládeže (dále také jen „TSM“)
a určuje rozsah a podmínky činnosti, včetně jmenování vedoucího TSM,
d) nestanoví-li stanovy výslovně jinak (např. v části upravující výlučnou působnost sekcí),
schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČSOS upravující jakoukoliv oblast činnosti ČSOS,
zejména předpisy pro evidenci a registraci sportovců a účastníků organizovaných akcí,
o zpracování jejich osobních údajů a předpisy stanovující výši, splatnost a způsob použití
členských příspěvků, jakož i ostatních příspěvků souvisejících s členstvím v ČSOS,
e) koordinuje společné činnosti jednotlivých organizačních složek ČSOS.
6. Zasedání výboru svolává předseda ČSOS nebo jiný člen výboru, popř. generální sekretář na
základě pověření výborem. Výbor zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
Písemná pozvánka na zasedání výboru musí být rozeslána 7 dní před konáním zasedání,
a přitom je nutné zaslat ji všem členům výboru na jejich aktuální e-mailovou adresu uvedenou
jimi sekretariátu ČSOS.
7. Písemná pozvánka na zasedání výboru musí obsahovat nejméně informaci o:
a) místu zasedání výboru,
b) datu a času zasedání výboru,
c) programu zasedání výboru.
8. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnosti
usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
9. Výbor může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků. V takovém případě zašle člen výboru ostatním členům výboru návrh rozhodnutí.
Návrh rozhodnutí obsahuje zejména text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu
pro doručení vyjádření členů výboru, podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, případně další
údaje, určí-li tak stanovy. Nedoručí-li člen výboru ve lhůtě obsažené v návrhu rozhodnutí členu
výboru, který mu návrh rozhodnutí zaslal, souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem
nesouhlasí; souhlas může být udělen i elektronicky, přičemž jeho podpis se nevyžaduje.
Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru. Výsledek rozhodování
dle tohoto odstavce, včetně dne jeho přijetí, oznámí člen výboru, který návrh rozhodnutí zaslal,
všem členům výboru bez zbytečného odkladu.
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XI.
Kontrolní skupina
1. Kontrolním orgánem ČSOS je kontrolní skupina, která dohlíží na to, zda činnost všech orgánů
ČSOS a členů ČSOS při hospodaření s účelově vázanými příspěvky z veřejných zdrojů určených
na činnost ČSOS a hospodaření s vlastními prostředky probíhá hospodárně a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, s těmito stanovami a s vnitřními předpisy ČSOS.
2. Členové kontrolní skupiny jsou, v počtu stanoveném valnou hromadou, voleni na dobu 4 let.
Členové kontrolní skupiny zvolí ze svého středu předsedu.
3. Kontrolní skupina rozhoduje při výkonu své činnosti jako kolektivní orgán zcela nezávisle podle
stanov ČSOS. Výbor ani předsednictvo nemají oprávnění jakýmkoliv způsobem (ať ad hoc nebo
vnitřním předpisem) zasahovat do činnosti kontrolní skupiny nebo její činnost řídit.

XII.
Sekretariát
1. K zabezpečení výkonu činnosti ČSOS, zejména k plnění rozhodnutí ostatních orgánů ČSOS je
zřízen sekretariát, který tuto činnost zabezpečuje jak administrativně a organizačně, tak
i technicky.
2. V čele sekretariátu je generální sekretář ČSOS, jmenovaný a odvolávaný na návrh výboru
předsednictvem. Ostatní zaměstnanci jsou podřízeni generálnímu sekretáři ČSOS.
3. Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem sekretariátu schváleným a vydaným výborem.
O pracovněprávních podmínkách (zejména pracovní náplni, výši mzdy nebo odměny atd.)
zaměstnanců ČSOS, včetně generálního sekretáře ČSOS, rozhoduje předsednictvo ČSOS.

XIII.
Organizační složky ČSOS
1. Organizačními složkami ČSOS zřizovanými valnou hromadou podle věcné působnosti (podle
charakteru jednotlivých orientačních sportů) a zastřešujícími činnost jednotlivých orientačních
sportů jsou sekce.
2. Sekce je prostřednictvím svých orgánů oprávněna v prvním stupni rozhodovat ve všech
sportovně-technických věcech týkajících se toho orientačního sportu, který zastřešuje,
s výjimkou věcí s mezinárodním prvkem a s výjimkou věcí společných všem nebo více sekcím,
jež patří vždy do působnosti výboru, a s výjimkou dalších věcí, které jsou stanovami svěřeny
k rozhodování výboru nebo jinému orgánu ČSOS.
3. O níže uvedených věcech týkajících se daného orientačního sportu rozhoduje výbor na návrh
příslušné sekce, která:
a) navrhuje koncepci práce s reprezentací České republiky v daném orientačním sportu,
b) navrhuje šéftrenéry reprezentačního družstva dospělých, reprezentačního družstva
juniorů a vedoucího výběru dorostu v daném orientačním sportu,
c) navrhuje vyslání výpravy na mistrovství světa, světové hry, Světový pohár, mistrovství
Evropy, mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy dorostu,
d) navrhuje vedoucí výpravy na mistrovství světa, světové hry, Světový pohár, mistrovství
Evropy, mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy dorostu,
e) navrhuje odměny za umístění na mistrovství světa, světových hrách, Světovém poháru,
mistrovství Evropy, mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy dorostu,
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f) navrhuje Pravidla daného orientačního sportu,
g) navrhuje Soutěžní řád celostátních soutěží daného orientačního sportu,
h) navrhuje Klasifikační řád daného orientačního sportu,
i) navrhuje výboru zřízení a zrušení TSM.
4. Sekce písemně na každém zasedání výboru informuje výbor o činnosti a rozhodnutích sekce
v období mezi zasedáními výboru.
5. Orgány sekce jsou:
a) shromáždění sekce,
b) vedení sekce.
6. Nejvyšším orgánem sekce je shromáždění sekce. Klíč k určení počtu a složení delegátů každého
následujícího zasedání shromáždění sekce schválí předchozí shromáždění sekce. Jinak platí, že
každá oblast je oprávněna vyslat jednoho (1) delegáta a další místa do celkového počtu
35 delegátů budou rozdělena mezi jednotlivé oblasti poměrně dle počtu registrovaných
sportovců v interním systému ČSOS k datu tří (3) měsíců před datem konání shromáždění
sekce. Nejsou-li zřízeny oblasti, tvoří shromáždění vždy jeden (1) delegát za každého člena
ČSOS v rámci dané sekce, který k datu tří (3) měsíců před datem konání shromáždění
registroval alespoň pět (5) sportovců v rámci příslušného orientačního sportu. Nad takto
stanovený počet mají postavení delegátů členové vedení sekce.
7. Shromáždění sekce je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů.
K přijetí usnesení shromáždění sekce je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny
přítomných delegátů.
8. Výkonným orgánem sekce je vedení sekce. Předseda sekce a další členové vedení sekce jsou
voleni shromážděním sekce na dobu stanovenou shromážděním sekce.
9. Všechna další pravidla činnosti sekce a jejích orgánů určí vnitřní předpisy sekce přijaté
shromážděním sekce. Neurčí-li shromáždění sekce jinak, je vedení sekce oprávněno
rozhodovat ve všech věcech sekce, pokud nejsou stanovami nebo vnitřními předpisy ČSOS
svěřeny k rozhodování shromáždění sekce nebo jinému orgánu ČSOS.
10. Za sportovně-technickou věc bez mezinárodního prvku, ne společnou všem nebo více sekcím
a týkající se konkrétního orientačního sportu se pro účely těchto stanov považuje zejména:
a) organizace soutěží v daném druhu orientačního sportu,
b) tvorba a úpravy pravidel daného druhu orientačního sportu,
c) pravidla pro práci rozhodčích v daném druhu orientačního sportu,
d) metodická činnost v daném druhu orientačního sportu,
e) organizace práce s talentovanou mládeží v daném druhu orientačního sportu,
f) organizace práce s reprezentací ČR v daném orientačním sportu (zejména sportovní
příprava reprezentace, počty členů reprezentačních družstev, materiální zabezpečení
reprezentace).
11. V případě sporu, zda určitá záležitost je sportovně-technickou věcí bez mezinárodního prvku,
ne společnou všem nebo více sekcím a týkající se konkrétního orientačního sportu (a tedy
spadající do působnosti sekce) nebo věci spadající do působnosti výboru, rozhodne o jejím
řešení výbor.
12. Vedení sekce je oprávněno zřizovat k řešení specifických ad hoc i dlouhodobých záležitostí své
poradní orgány s jednotným označením „komise“.
13. Organizačními složkami sekce jsou oblasti. O zřízení a zrušení oblasti rozhoduje vedení sekce.
Oblasti jsou zřizovány zejména pro organizaci a řízení soutěží a pro koordinaci péče
o talentovanou mládež v tom druhu orientačního sportu, který sekce zastřešuje a v rozvoji
rekreačních forem sportu. Všechna další pravidla činnosti oblasti určí vnitřní předpisy sekce.
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XIV.
Krajské svazy ČSOS
1. Pobočnými spolky ČSOS jsou krajské svazy ČSOS (dále také jen „krajské svazy“). Právní
osobnost krajských svazů se odvozuje od právní osobnosti ČSOS. Krajské svazy mohou mít
práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami ČSOS a zapsaném ve veřejném
rejstříku. Krajské svazy vznikají dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis podává
ČSOS.
2. Krajskými svazy jsou:
a) Pražský krajský svaz ČSOS, IČ: 04834194, se sídlem v Praze,
b) Středočeský krajský svaz ČSOS, IČ: 05192919, se sídlem v Kamenici,
c) Karlovarský krajský svaz ČSOS, IČ: 05124247, se sídlem v Ostrově,
d) Plzeňský krajský svaz ČSOS, IČ: 05203015, se sídlem v Plzni,
e) Jihočeský krajský svaz ČSOS, IČ: 05117127, se sídlem v Písku,
f) Ústecký krajský svaz ČSOS, IČ: 04863542, se sídlem v Teplicích,
g) Liberecký krajský svaz ČSOS, IČ: 05060991, se sídlem v Novém Boru,
h) Královéhradecký krajský svaz ČSOS, IČ: 04834186, se sídlem v Hradci Králové,
i) Pardubický krajský svaz ČSOS, IČ: 04863569, se sídlem v Pardubicích,
j) Krajský svaz ČSOS Vysočina, IČ: 05192978, se sídlem v Jihlavě,
k) Moravskoslezský krajský svaz ČSOS, IČ: 04995937, se sídlem v Ostravě,
l) Olomoucký krajský svaz ČSOS, IČ: 05025362, se sídlem v Plumlově,
m) Zlínský krajský svaz ČSOS, IČ: 05101271, se sídlem ve Zlíně,
n) Jihomoravský krajský svaz ČSOS, IČ: 05192986, se sídlem v Brně.
3. O založení a zrušení krajských svazů rozhoduje valná hromada ČSOS na základě návrhu výboru.
V případě zrušení proběhne likvidace krajského svazu, když likvidátora jmenuje valná hromada
ČSOS.
4. Účelem krajských svazů je zabezpečit činnost ČSOS na území krajů dle územně samosprávného
členění České republiky. Krajské svazy jsou v rámci své působnosti zejména:
a) účetní jednotkou;
b) pověřeným orgánem ČSOS pro jednání s příslušným krajským úřadem a volenými orgány
kraje;
c) pověřeným orgánem ČSOS pro jednání s dalšími orgány a institucemi v záležitostech
provozování, financování a rozvoje orientačních sportů na území kraje.
5. Členem krajského svazu je člen ČSOS dle sídla na území daného kraje. Členství v krajském svazu
vzniká dnem vzniku členství v ČSOS. Práva a povinnosti členů krajských svazů odpovídají
přiměřeně právům a povinnostem členů ČSOS s přihlédnutím ke specifické povaze krajských
svazů. Členství v krajském svazu zaniká dnem zániku členství v ČSOS.
6. Nejvyšší orgánem krajského svazu je valná hromada krajského svazu složená ze všech členů
krajského svazu. Zasedání valné hromady krajského svazu se konají nejméně jedenkrát za
každý kalendářní rok. Pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 členů krajského svazu, je
předseda krajského svazu povinen svolat zasedání valné hromady krajského svazu tak, aby se
uskutečnilo do 30 dnů od doručení takového podnětu předsedovi krajského svazu. Pravomoci,
pravidla svolávání a pravidla rozhodování valné hromady krajského svazu odpovídají přiměřeně
pravomocem, pravidlům svolávání a pravidlům rozhodování valné hromady ČSOS
s přihlédnutím ke specifické povaze krajských svazů. Zasedání valné hromady krajského svazu
svolává předseda krajského svazu.
7. Statutárním orgánem krajského svazu je předseda krajského svazu, který je volen a odvoláván
valnou hromadou krajského svazu. Volební období předsedy krajského svazu začíná
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okamžikem jeho zvolení valnou hromadou krajského svazu a končí uplynutím 5 let, nebo
okamžikem, kdy jej valná hromada krajského svazu odvolá nebo kdy zvolí jiného předsedu
krajského svazu. Předseda krajského svazu rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou
záležitostí, o nichž rozhoduje valná hromada krajského svazu. Předseda krajského svazu je
oprávněn zastupovat krajský svaz samostatně ve všech záležitostech, a to v souladu
s rozhodnutím valné hromady krajského svazu. Zastupovat krajský svaz mohou i další osoby,
a to na základě písemného pověření předsedy krajského svazu. Předseda krajského svazu řídí
jeho činnost a v rámci své působnosti odpovídá zejména:
a) za správnost vedení účetnictví,
b) za spolupráci s vedením oblastí jednotlivých sekcí, ve kterých členové krajského svazu se
sídlem na území kraje vyvíjejí svoji činnost, a to především při zajišťování krajských
reprezentací, např. Olympiády dětí a mládeže, při organizaci krajských kol školních
sportovních soutěží, jakož i ve všech dalších záležitostech vyplývajících z konkrétní situace
v jednotlivých krajích,
c) za koordinaci aktivit územně příslušných klubů ve vztahu ke krajským samosprávným
orgánům, ke krajským orgánům ČUS,
d) za pravidelnou aktivní prezentaci orientačních sportů na úrovni krajských redakcí tisku,
rozhlasu, televize či zpravodajských serverů,
e) za plnění všech úkolů delegovaných na krajský svaz ČSOS výborem nebo sekretariátem
ČSOS.
f) V ostatním odpovídají pravidla fungování a rozhodování předsedy krajského svazu
přiměřeně pravidlům fungování a rozhodování předsednictva ČSOS s přihlédnutím ke
specifické povaze krajského svazu.
8. Rozhodnout o změně sídla krajského svazu je oprávněna valná hromada příslušného krajského
svazu, přičemž tímto rozhodnutím dojde ke změně čl. XIV., odst. 2. těchto stanov.
Předsednictvo ČSOS vydá takto změněné znění stanov a podá návrh na zápis příslušných změn
do veřejného rejstříku.
9. Krajské svazy ČSOS mohou vnitřním předpisem upravit pravidla svého fungování, vždy však
pouze v mezích pravomocí jim svěřených těmito stanovami. Vnitřní předpis krajského svazu
musí schválit valná hromada krajského svazu. V případě rozporu se stanovami může vnitřní
předpis krajského svazu zrušit valná hromada ČSOS.
10. ČSOS neručí za závazky krajských svazů.

XV.
Tréninková střediska mládeže
1. Tréninková střediska mládeže jsou základními články v systému sportu. Mají povahu
specifických organizačních útvarů, jejichž účelem je sportovní příprava sportovně talentované
mládeže.
2. TSM mohou být založena při sportovním klubu nebo krajském svazu ČSOS. O založení a zrušení
TSM při krajském svazu a schválení TSM při sportovním klubu rozhoduje výbor.
3. Činnost všech TSM koordinuje ústřední trenér mládeže, který je oprávněn za tímto účelem
udělovat vedoucím TSM pokyny.
4. Činnost jednotlivých TSM řídí vedoucí TSM.
5. Účel, zásady činnosti a organizační strukturu TSM upravuje zvláštní vnitřní předpis, který
schvaluje výbor a kterým se při výkonu své funkce řídí vedoucí TSM.
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XVI.
Majetek a hospodaření ČSOS
1. Majetek ČSOS můžou tvořit hmotné a nehmotné věci.
2. ČSOS je výhradním vlastníkem práv na pořádání sportovních akcí v orientačních sportech na
území České republiky vypsaných a řízených ČSOS a jeho organizačními složkami. ČSOS je
výhradním vlastníkem práv poskytovaných mu mezinárodními sportovními organizacemi na
pořádání mezinárodních sportovních akcí v orientačních sportech na území České republiky
(zejména závodů Světového poháru, mistrovství světa, mistrovství Evropy) vypsaných
a řízených mezinárodními sportovními organizacemi. ČSOS je výhradním vlastníkem všech práv
(zejména televizních, rozhlasových, marketingových atd.) souvisejících se sportovními akcemi
shora uvedenými.
3. Zdrojem majetku ČSOS jsou zejména:
a) pravidelné členské příspěvky členů ČSOS související s členstvím v ČSOS a s registrací
sportovců pro jednotlivé druhy orientačních sportů, nebo pokud taková povinnost
vyplývá z vnitřního předpisu ČSOS,
b) příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností ČSOS, zejména v souvislosti
s organizováním sportovní činnosti pro členy ČSOS i třetí osoby a s vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti dle čl. II. odst. 3 těchto
stanov.
c) příjmy (zejména dary a sponzorská plnění) získané od fyzických a právnických osob,
d) příjmy (zejména příspěvky a dotace získané od ČUS a ČOV),
e) příjmy (zejména státní příspěvky a dotace, granty apod.) získané z veřejných zdrojů.
4. Majetek ČSOS slouží k účelům, které jsou v souladu s účelem ČSOS, hlavní činností ČSOS
a úkoly ČSOS. O jakýchkoliv dispozicích s majetkem ČSOS rozhoduje výbor, není-li stanovami
nebo vnitřním předpisem ČSOS tato působnost svěřena jinému orgánu ČSOS.

XVII.
Vnitřní předpisy
1. Činnosti ČSOS, jeho orgánů a organizačních složek, práva a povinnosti členů ČSOS a práva
a povinnosti krajských svazů ČSOS a jejich členů upravují zejména stanovy a dále prováděcí
vnitřní předpisy, rozhodnutí příslušných orgánů ČSOS a vnitřní předpisy sekcí, krajských svazů
ČSOS a další předpisy, které byly vydány a schváleny orgány k tomu oprávněnými.
2. Vnitřní předpisy ČSOS stanoví zejména výši, splatnost a způsob použití členských příspěvků,
jakož i ostatních příspěvků souvisejících s členstvím v ČSOS, pravidla pro hospodaření ČSOS,
pravidla pro registraci sportovců pro soutěže v orientačních sportech.
3. Vnitřní předpisy musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
s mezinárodními úmluvami souvisejícími s bojem proti dopingu, které jsou součástí právního
řádu České republiky, se Světovým antidopingovým kodexem a souvisejícími předpisy WADA,
s antidopingovými předpisy mezinárodních sportovních organizací, s předpisy Antidopingového
výboru České republiky a s těmito stanovami.
4. Vnitřní předpisy organizačních složek musí být nadále v souladu s vnitřními předpisy ČSOS
a v souladu s usneseními valné hromady a rozhodnutími výboru a podléhají schválení výborem.
5. Platná a účinná znění vnitřních předpisů jsou zveřejněna na webových stránkách ČSOS.
Evidenci, archivaci a zveřejňování vnitřních předpisů zabezpečuje sekretariát ČSOS.
6. Záležitosti, které nejsou upraveny ve stanovách a dalších vnitřních předpisech ČSOS, se řídí
obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména občanským zákoníkem.
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XVIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Členství v ČSOS vzniklé podle dosavadního znění stanov, není-li s ním v rozporu, zůstává bez
dalšího zachováno. Členství osob v rozporu s těmito stanovami zaniká nabytím jejich účinnosti.
2. Ustanovení vnitřních předpisů ČSOS, která jsou v rozporu s těmito stanovami, pozbývají
přijetím těchto stanov účinnosti. Příslušné orgány ČSOS upraví vnitřní předpisy v termínu
stanoveném usnesením valné hromady tak, aby vnitřní předpisy byly v souladu s těmito
stanovami.
3. Valná hromada zmocňuje výbor ČSOS provést ve své kompetenci administrativně formální
úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí
příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich
souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku. Úpravy musí být
předloženy ke schválení nejblíže následující valné hromadě.
4. Generální sekretář se zmocňuje k podání návrhu na zápis stanov ČSOS do spolkového rejstříku.
5. Záležitosti spolku neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem.
6. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou ČSOS dne 1. 5. 2021.
7. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku u Městského soudu v Praze.
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