STANOVY

ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

I.
Úvodní ustanovení
1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen „ČSOS“) je občanským sdružením podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na adrese
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov.
2. „Český svaz orientačních sportů“ je pouze novým názvem pro stále jedno a totéž občanské
sdružení působící v České republice od roku 1990 pod názvem „Český svaz orientačního běhu“.
Stálá právní kontinuita dosavadního Českého svazu orientačního běhu není změnou jeho názvu na
Český svaz orientačních sportů nijak dotčena.
3. Posláním ČSOS je pečovat o všestranný rozvoj orientačních sportů v České republice, zejména
orientačního běhu (OB), lyžařského orientačního běhu (LOB), orientačních závodů na horském
kole (MTBO) a závodů vhodných i pro tělesně postižené sportovce, tzv. Trail Orienteering.
4. Úkolem ČSOS je zejména:
a) organizovat soutěže v orientačních sportech na všech hierarchických stupních od místních
až po celostátní, případně mezinárodní, a ve všech věkových i výkonnostních kategoriích,
b) vydávat pravidla orientačních sportů účinná v České republice, zpřístupňovat svým členům
předpisy mezinárodních i vnitrostátních organizací, jejichž je ČSOS členem, a předpisy
Antidopingového výboru České republiky,
c) jmenovat a organizačně i materiálně zabezpečovat reprezentaci České republiky
v orientačních sportech ve všech věkových kategoriích na mezinárodních akcích
v orientačních sportech,
d) organizačně a materiálně zabezpečovat (např. vydáváním metodických publikací nebo
organizací školících akcí) metodickou činnost související se všemi aspekty orientačních
sportů, zejména s pořadatelskými, tréninkovými, zdravotními, kartografickými atd.,
e) popularizovat orientační sporty na veřejnosti,
f) vydávat periodické i neperiodické publikace týkající se orientačních sportů, včetně map,
g) vytvářet, především vlastní činností, ekonomickou základnu pro plnění svého poslání,
zejména soustřeďovat veřejné, soukromé a vlastní zdroje, které jsou svojí právní povahou
určené ke společnému financování činností členů ČSOS, formou kriteriálních příspěvků,
vytvářet a zajišťovat jednotný systém jejich distribuce, výkaznictví a kontroly jejich užití,
h) spravovat vlastní a svěřený hmotný a nehmotný majetek,
i) při plnění svého poslání zakládat nebo podílet se na zakládání jiných právnických osob –
podnikatelů,
j) vést své členy k jednání v souladu s dobrými mravy a zásadami fair play, k odpovědnosti
vůči životnímu prostředí a ke zdravému životnímu stylu,
k) hájit zájmy svých členů v souvislosti s plněním úkolů ČSOS všemi prostředky v souladu
s právními předpisy.
5. ČSOS může být členem mezinárodní sportovní federace – „International Orienteering Federation“
(dále také jen „IOF“). V takovém případě ČSOS
• při své činnosti uznává, přijímá, aplikuje a dodržuje vnitřní předpisy IOF, které jsou v souladu
s právním řádem České republiky,
• z pověření IOF pořádá soutěže IOF na území České republiky, aktivně se podílí na činnosti
jejích orgánů a spolupracuje s ostatními jejími členskými federacemi,
• vyvíjí maximální snahu o to, aby byl jediným partnerem a zástupcem IOF při provozování a
rozvoji orientačních sportů v České republice.
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II.
Členství v ČSOS
1. Právnické osoby
1.1. Členem ČSOS se může stát na základě své svobodné vůle každá
a) samostatná právnická osoba, zejména občanské sdružení (např. samostatný sportovní klub),
b) právnická osoba s tzv. přenesenou právní subjektivitou, zejména organizační jednotka
občanského sdružení s právní subjektivitou (pojem „právní subjektivita“ spojen s pojmem
„organizační jednotka“; např. samostatný oddíl, který je součástí tělovýchovné jednoty nebo
sportovního klubu),
která
• souhlasí s posláním ČSOS a zavazuje se plnit povinnosti člena ČSOS a
• tento svůj souhlas a závazek stvrdí doručením písemné přihlášky sekretariátu ČSOS.
2. Fyzické osoby
2.1. Členem ČSOS je každá fyzická osoba, která je členem právnické osoby, jež je členem ČSOS.
2.2. Členy ČSOS jsou také fyzické osoby sdružené v takové organizační jednotce právnické osoby,
jejímž (míněna organizační jednotka) převažujícím předmětem činnosti je provozování
orientačních sportů, byť tato organizační jednotka sama o sobě nemá právní subjektivitu a
nemůže tedy být členem ČSOS (např. oddíl, který je součástí tělovýchovné jednoty nebo
sportovního klubu a v jejich rámci nemá právní subjektivitu, nebo kroužek či klub při škole nebo
školském zařízení). Podmínkou členství těchto fyzických osob je, že
• tyto fyzické osoby souhlasí s posláním ČSOS a zavazují se plnit povinnosti členů ČSOS a
• tento svůj souhlas a závazek stvrdí doručením písemné přihlášky sekretariátu ČSOS.
3. Vznik členství
3.1. Členství právnické osoby v ČSOS vzniká dnem, kdy písemnou přihlášku podle odst. 1.1. tohoto
článku stanov schválí předsednictvo ČSOS.
3.2. Členství fyzické osoby v ČSOS podle odst. 2.1. tohoto článku stanov vzniká dnem, kdy se tato
fyzická stane členem právnické osoby, jež je členem ČSOS, nebo dnem kdy právnické osobě,
jejímž členem fyzická osoba je, vznikne členství v ČSOS.
3.3. Členství fyzických osob v ČSOS podle odst. 2.2. tohoto článku stanov vzniká dnem, kdy
písemnou přihlášku (každé jednotlivé z nich nebo jejich společnou přihlášku podepsanou osobou
oprávněnou jejich jménem jednat) podle odst. 2.2. tohoto článku stanov schválí předsednictvo
ČSOS.
4. Zánik členství
4.1. Členství právnické osoby v ČSOS zaniká dnem:
a) doručení písemného sdělení člena ČSOS o ukončení členství v ČSOS opatřeného
vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat jménem člena ČSOS sekretariátu,
b) zániku člena ČSOS bez právního nástupce,
c) rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena z ČSOS pro opakované neplnění povinností
člena ČSOS.
4.2. Členství fyzické osoby v ČSOS zaniká dnem:
a) zániku členství právnické osoby, jejíž je fyzická osoba členem, v ČSOS, s výjimkou případu,
kdy je členem další právnické osoby, jejíž členství v ČSOS trvá,
b) zániku členství fyzické osoby v právnické osobě, která je členem ČSOS, s výjimkou případu,
kdy zůstává členem další právnické osoby, jež je členem ČSOS,
c) smrti nebo prohlášení za mrtvého,
d) doručení písemného sdělení člena nebo členů ČSOS podle odst. 2.2. tohoto článku stanov
(každého jednotlivého z nich nebo jejich společného sdělení podepsaného osobou
oprávněnou jejich jménem jednat) o ukončení členství v ČSOS sekretariátu.
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5. Práva a povinnosti členů
5.1. Základní práva členů ČSOS:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního
a společenského života v rámci ČSOS,
b) být volen či jmenován od 18 let věku do orgánů ČSOS,
c) podávat orgánům ČSOS podněty k činnosti ČSOS,
d) účastnit se prostřednictvím svých delegátů určených způsobem a v počtu stanoveném
vnitřními předpisy ČSOS jednání valné hromady ČSOS, jednání shromáždění sekce a
jednání shromáždění krajského svazu.
5.2. Základní povinnosti členů ČSOS:
a) seznámit se s nimi a dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČSOS, vnitřní předpisy
sekcí, vnitřní předpisy krajských svazů, dobré mravy a zejména zásadu fair play,
b) dodržovat předpisy Antidopingového výboru České republiky a mezinárodní úmluvy
související s bojem proti dopingu, které jsou součástí právního řádu České republiky,
c) řídit se usneseními a rozhodnutími orgánů ČSOS,
d) řádně a včas platit pravidelné členské příspěvky ve výši a ve lhůtách stanovených vnitřními
předpisy ČSOS, jakož i jiné příspěvky související s členstvím v ČSOS a s činností ČSOS,
pokud o nich rozhodl příslušný orgán ČSOS nebo pokud taková povinnost vyplývá
z vnitřního předpisu ČSOS,
e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČSOS k zabezpečení jeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno ČSOS,
f) řádně plnit funkce v orgánech ČSOS, do nichž byl zvolen či jmenován, a úkoly, jimiž byl
orgány ČSOS pověřen.
6. Vnitřní předpisy ČSOS stanoví zejména pravidla pro poskytování údajů z evidence členů
sekretariátu ČSOS, pravidla pro registraci členů ČSOS pro soutěže v orientačních sportech a
pravidla pro přestupy členů ČSOS, fyzických osob, mezi členy ČSOS, právnickými osobami.

III.
Orgány ČSOS
1. Orgány ČSOS jsou:
a) valná hromada,
b) předsednictvo,
c) sekretariát,
d) revizní skupina,
e) disciplinární skupina.
2. Valná hromada
2.1. Nejvyšším orgánem ČSOS je valná hromada složená ze zástupců organizačních složek ČSOS
delegovaných členy ČSOS postupem podle vnitřních předpisů organizačních složek ČSOS. Klíč
k určení počtu a složení delegátů valné hromady dle jednotlivých organizačních složek ČSOS
schválí předchozí valná hromada.
2.2. Zasedání valné hromady se konají nejméně jedenkrát za každý kalendářní rok. Pokud o její
svolání požádá předsednictvo nejméně 1/3 členů ČSOS nebo revizní skupina, je předseda
ČSOS povinen svolat zasedání valné hromady tak, aby se uskutečnilo nejdéle do 1 měsíce od
doručení takového podnětu předsednictvu.
2.3. Valná hromada:
a) rozhoduje o zániku ČSOS a v takovém případě současně i o vypořádání majetku ČSOS,
b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov ČSOS,
c) stanovuje počet členů předsednictva, včetně předsedy ČSOS, pro každé jeho funkční
období,
d) volí a odvolává předsedu ČSOS a další členy předsednictva,
e) stanovuje počet členů revizní skupiny pro každé její funkční období,
f) volí a odvolává členy revizní skupiny,
g) stanovuje počet členů disciplinární skupiny pro každé její funkční období,
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h) volí a odvolává členy disciplinární skupiny,
i) zřizuje a ruší organizační složky ČSOS,
j) 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
sdruženích v České republice, zejména do Českého svazu tělesné výchovy a Českého
olympijského výboru,
k) schvaluje rozpočet ČSOS na každý jednotlivý kalendářní rok,
l) projednává a schvaluje každoroční zprávu o hospodaření ČSOS a majetku ČSOS, kterou je
jí povinno za každý jednotlivý kalendářní rok předložit předsednictvo,
m) projednává a schvaluje každoroční zprávu revizní skupiny o závěrech z její kontrolní
činnosti,
n) rozhoduje na základě odůvodněného návrhu předsednictva o vyloučení člena ČSOS
z ČSOS podle čl. II. odst. 4.1. písm. c) stanov,
o) schvaluje jednací a volební řád valné hromady,
p) schvaluje klíč k určení počtu a složení delegátů následující valné hromady dle jednotlivých
organizačních složek ČSOS.
2.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují stanovy. Proti
rozhodnutí valné hromady se nelze odvolat.
2.5. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. K platnosti
usnesení valné hromady podle odst. 2.3. písm. a), b) a i) 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.
2.6. V případě, že se do půl hodiny po plánovaném zahájení zasedání valné hromady nedostaví
nadpoloviční většina delegátů, je předseda ČSOS povinen svolat náhradní zasedání valné
hromady, které má shodný program jednání, tak, aby se uskutečnilo nejdéle do 15 dnů; valná
hromada je při něm usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných delegátů. Totéž obdobně
platí v případě, že počet delegátů valné hromady poklesne v průběhu jejího zasedání na jednu
polovinu nebo níže; platnost a účinnost těch usnesení valné hromady, která byla řádně přijata
postupem podle odst. 2.5. tohoto článku stanov, tím není dotčena.
2.7. Zasedání valné hromady svolává předseda ČSOS. Písemnou pozvánku na zasedání valné
hromady je sekretariát povinen
• zaslat všem delegátům na jejich e-mailovou adresu a
• zveřejnit na webových stránkách ČSOS
nejméně 10 dnů před zasedáním valné hromady.
2.8. Písemná pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat nejméně informaci o:
• místu zasedání valné hromady,
• datu a času zasedání valné hromady,
• programu jednání.
2.9. Zasedání valné hromady, nejsou-li sami delegáty, se mohou zúčastnit i členové předsednictva,
revizní skupiny a disciplinární skupiny, avšak bez hlasovacího práva.
3. Předsednictvo
3.1. Statutárním orgánem ČSOS je předsednictvo; předsednictvo činí jménem ČSOS právní úkony a
řídí činnost ČSOS v období mezi zasedáními valné hromady. Předsednictvo je oprávněno
rozhodovat ve všech věcech ČSOS, pokud nejsou těmito stanovami nebo vnitřními předpisy
ČSOS svěřeny k rozhodování jinému orgánu ČSOS. Předsednictvo je odvolacím orgánem proti
všem rozhodnutím jakéhokoliv jiného orgánu ČSOS nebo organizační složky ČSOS, nestanoví-li
tyto stanovy výslovně jinak (např. čl.III. odst. 2.4. stanov).
3.2. Předsednictvo je oprávněno zřizovat k řešení specifických ad hoc i dlouhodobých záležitostí své
poradní orgány; v případě poradních orgánů k řešení dlouhodobých záležitostí s jednotným
označením „rady“. Pokud se činnost rady dotýká činnosti sekce, má sekce právo jmenovat do
rady svého zástupce.
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3.3. Předsednictvo zejména:
a) schvaluje roční účetní závěrku ČSOS,
b) zřizuje a případně ruší rady ČSOS a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti, včetně
jmenování předsedy a členů rady,
c) nestanoví-li stanovy výslovně jinak (např. v části upravující výlučnou působnost sekcí),
schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČSOS upravující jakoukoliv oblast činnosti ČSOS
(zejména směrnici pro hospodaření, směrnici pro účast v soutěžích, registrační a přestupní
řád, disciplinární řád, organizační řád sekretariátu atd.),
d) koordinuje společné činnosti jednotlivých organizačních složek ČSOS.
3.4. Předseda ČSOS a další členové předsednictva jsou v počtu stanoveném valnou hromadou voleni
valnou hromadou na dobu 4 let. Nevolenými členy předsednictva jsou z titulu své funkce vždy
předsedové sekcí. Členové předsednictva zvolí z členů předsednictva místopředsedy ČSOS.
3.5. Zasedání předsednictva svolává předseda ČSOS nebo předsedou ČSOS k tomu pověřený
místopředseda ČSOS nebo generální sekretář ČSOS podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
3 měsíce. Písemnou pozvánku na zasedání předsednictva rozesílá vždy sekretariát ČSOS a
přitom je povinen
• zaslat ji všem členům předsednictva na jejich e-mailovou adresu uvedenou jimi sekretariátu
ČSOS bezprostředně po zvolení do funkce a
• zveřejnit ji na webových stránkách ČSOS,
nejméně 7 dnů před zasedáním předsednictva.
3.6. Písemná pozvánka na zasedání předsednictva musí obsahovat nejméně informaci o:
• místu zasedání předsednictva,
• datu a času zasedání předsednictva a
• programu zasedání předsednictva.
3.7. Předsednictvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení předsednictva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
4. Sekretariát
4.1. Sekretariát je orgánem ČSOS zabezpečujícím administrativně, organizačně a technicky výkon
činnosti ČSOS, zejména plnění rozhodnutí ostatních orgánů ČSOS.
4.2. V čele sekretariátu stojí generální sekretář ČSOS jmenovaný a odvolávaný předsednictvem.
Ostatní zaměstnanci ČSOS jsou podřízeni generálnímu sekretáři ČSOS.
4.3. Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem sekretariátu schváleným a vydaným
předsednictvem. O pracovněprávních podmínkách (zejména pracovní náplň, výše mzdy nebo
odměny atd.) zaměstnanců ČSOS, včetně generálního sekretáře ČSOS, rozhoduje předseda
ČSOS.
5. Revizní skupina
5.1. Revizní skupina je kontrolním orgánem ČSOS, který dohlíží na to, zda činnost všech orgánů
ČSOS a členů ČSOS při hospodaření s majetkem ČSOS nebo při hospodaření s účelově
vázanými příspěvky z veřejných zdrojů na činnost ČSOS probíhá hospodárně a v souladu se
všemi právními předpisy České republiky a vnitřními předpisy ČSOS.
5.2. Členové revizní skupiny jsou v počtu stanoveném valnou hromadou voleni valnou hromadou na
dobu 4 let. Členové revizní skupiny zvolí ze svých řad předsedu revizní skupiny.
5.3. Revizní skupina rozhoduje o výkonu své činnosti zcela nezávisle; odchylně od čl. III. odst. 3.1.
věta druhá stanov a čl. III. odst. 3.3. písm. d) stanov není předsednictvo oprávněno jakýmkoliv
způsobem (ať ad hoc rozhodnutím nebo vnitřním předpisem) zasahovat do činnosti revizní
skupiny nebo její činnost řídit.
6. Disciplinární skupina
6.1. Disciplinární skupina je v souladu s vnitřními předpisy ČSOS oprávněna projednávat disciplinární
přestupky členů ČSOS a ukládat členům ČSOS disciplinární sankce za jejich spáchání.
6.2. Členové disciplinární skupiny jsou v počtu stanoveném valnou hromadou voleni valnou
hromadou na dobu 4 let. Členové disciplinární skupiny zvolí ze svých řad předsedu disciplinární
skupiny.
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IV.
Organizační složky ČSOS
1. Organizačními složkami ČSOS určenými podle věcné působnosti (podle charakteru jednotlivých
orientačních sportů) a zastřešujícími činnost jednotlivých druhů orientačních sportů jsou sekce.
1.1. 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 předsednictva, a s výjimkou dalších věcí, které jsou stanovami svěřeny
k rozhodování předsednictvu nebo jinému orgánu ČSOS.
1.1.1. O níže uvedených věcech týkající se daného orientačního sportu rozhoduje předsednictvo na
návrh příslušné sekce:
a) schvaluje koncepci práce s reprezentací České republiky v daném orientačním sportu,
b) jmenuje šéftrenéry reprezentačního družstva dospělých, reprezentačního družstva juniorů a
vedoucího výběru dorostu v daném orientačním sportu,
c) schvaluje vyslání výpravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství světa
juniorů, včetně počtu účastníků,
d) schvaluje vedoucí výpravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství světa
juniorů,
e) schvaluje odměny za umístění na mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa
juniorů a světovém poháru,
f) schvaluje vyslání výpravy na mistrovství Evropy dorostu, včetně počtu účastníků,
g) schvaluje vedoucího výpravy na mistrovství Evropy dorostu,
h) schvaluje Pravidla daného orientačního sportu,
i) schvaluje Soutěžní řád celostátních soutěží daného orientačního sportu,
j) schvaluje Klasifikační řád daného orientačního sportu.
1.1.2. Sekce písemně na každém zasedání předsednictva informuje předsednictvo o činnosti a
rozhodnutích sekce v období mezi zasedáními předsednictva.
1.2. Orgány sekce jsou:
a) shromáždění sekce,
b) předsednictvo sekce.
1.3. Nejvyšším orgánem sekce je shromáždění sekce. Klíč k určení počtu a složení delegátů prvního
zasedání shromáždění sekce zřízené po nabytí účinnosti těchto stanov schválí předsednictvo.
Klíč k určení počtu a složení delegátů každého následujícího zasedání shromáždění sekce
schválí předchozí shromáždění sekce. Shromáždění sekce je usnášeníschopné za přítomnosti
nadpoloviční většiny delegátů. K platnosti usnesení shromáždění sekce je zapotřebí souhlasu
alespoň nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
1.4. Výkonným orgánem sekce je předsednictvo sekce. Předseda sekce a další členové
předsednictva sekce jsou voleni shromážděním sekce v počtu stanoveném shromážděním sekce
a na dobu stanovenou shromážděním sekce.
1.5. Všechna další pravidla činnosti sekce a jejich orgánů určí vnitřní předpisy sekce přijaté
shromážděním sekce. Neurčí-li shromáždění sekce jinak, je předsednictvo sekce oprávněno
rozhodovat ve všech věcech sekce, pokud nejsou stanovami nebo vnitřními předpisy ČSOS
svěřeny k rozhodování jinému orgánu ČSOS.
1.6. 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 České republiky v daném orientačním sportu (zejména
sportovní příprava reprezentace, počty členů reprezentačních družstev, materiální
zabezpečení reprezentace).
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Případný spor mezi sekcí a předsednictvem o to, 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 věcí spadající do působnosti
předsednictva podle čl. III. odst. 3.1. věta druhá těchto stanov, se sekce a předsednictvo pokusí
vždy vyřešit především vzájemnou dohodou. Nedosáhne-li se v takovém sporu dohody,
rozhodne o řešení sporu bez možnosti odvolání ad hoc skupina složená z předsedy ČSOS,
předsedy zainteresované sekce a generálního sekretáře ČSOS.
1.7. Předsednictvo sekce je oprávněno zřizovat k řešení specifických ad hoc i dlouhodobých
záležitostí své poradní orgány; v případě poradních orgánů k řešení dlouhodobých záležitostí
s jednotným označením „komise“.
1.8. Organizačními složkami sekce mohou být oblasti. O zřízení a případném zrušení oblastí
rozhoduje ve smyslu čl. IV. odst. 1.5. stanov předsednictvo sekce. Oblasti jsou zřizovány
zejména pro organizaci a řízení soutěží a pro zajištění péče o talentovanou mládež v tom druhu
orientačního sportu, který sekce zastřešuje. Všechna další pravidla činnosti oblastí určí vnitřní
předpisy sekce.
2. Organizačními složkami ČSOS určenými podle místní působnosti jsou krajské svazy. Jednotlivé
krajské svazy vykonávají svou působnost v územních obvodech shodných s krajským zřízením
České republiky a na území Hlavního města Prahy.
2.1. Krajský svaz je prostřednictvím svých orgánů oprávněn v prvním stupni rozhodovat ve všech
věcech svěřených či uložených mu vnitřními předpisy ČSOS nebo rozhodnutím orgánů ČSOS.
2.2. Orgány krajského svazu jsou:
a) shromáždění krajského svazu,
b) předsednictvo krajského svazu.
2.3. Nejvyšším orgánem krajského svazu je shromáždění krajského svazu. Klíč k určení počtu a
složení delegátů prvního zasedání shromáždění krajského svazu zřízeného po nabytí účinnosti
těchto stanov schválí předsednictvo. Klíč k určení počtu a složení delegátů každého
následujícího zasedání shromáždění krajského svazu schválí předchozí shromáždění krajského
svazu. Shromáždění krajského svazu je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny
delegátů. K platnosti usnesení shromáždění krajského svazu je zapotřebí souhlasu alespoň
nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
2.4. Výkonným orgánem krajského svazu je předsednictvo krajského svazu. Předseda krajského
svazu a další členové předsednictva krajského svazu jsou voleni shromážděním krajského svazu
v počtu stanoveném shromážděním krajského svazu a na dobu stanovenou shromážděním
krajského svazu.
2.5. Všechna další pravidla činnosti krajského svazu a jeho orgánů určí vnitřní předpisy krajského
svazu přijaté shromážděním krajského svazu. Neurčí-li shromáždění krajského svazu jinak, je
předsednictvo krajského svazu oprávněno rozhodovat ve všech věcech svěřených či uložených
krajskému svazu, pokud nejsou stanovami nebo vnitřními předpisy ČSOS svěřeny k rozhodování
jinému orgánu ČSOS.

V.
Majetek a hospodaření ČSOS
1. Majetek ČSOS tvoří hmotný a nehmotný majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi
ocenitelné hodnoty), zejména peníze a finanční fondy.
2. ČSOS je výhradním majitelem práv na pořádání sportovních akcí v orientačních sportech na území
České republiky vypsaných a řízených ČSOS a jeho organizačními složkami. ČSOS je výhradním
majitelem práv poskytnutých mu IOF na pořádání mezinárodních sportovních akcí v orientačních
sportech na území České republiky (zejména Světového poháru, Mistrovství světa, Mistrovství
Evropy) vypsaných a řízených IOF. ČSOS je výhradním majitelem všech práv (zejména
televizních, rozhlasových, marketingových atd.) souvisejících se sportovními akcemi uvedenými v
předchozích dvou větách.
3. Zdrojem majetku ČSOS jsou zejména:
a) pravidelné členské příspěvky členů ČSOS, příp. jiné příspěvky členů ČSOS související
s členstvím v ČSOS a s jeho činností, pokud o nich rozhodl příslušný orgán ČSOS nebo
pokud taková povinnost vyplývá z vnitřního předpisu ČSOS,
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b) příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností ČSOS, zejména v souvislosti
s organizováním sportovní činnosti pro členy ČSOS i třetí osoby,
c) příjmy (zejména dary a sponzorská plnění) získané od třetích fyzických a právnických
soukromých osob,
d) příjmy (zejména příspěvky a dotace) získané od Českého svazu tělesné výchovy a Českého
olympijského výboru,
e) příjmy (zejména státní příspěvky a dotace, granty apod.) získané z veřejných zdrojů.
4. Majetek ČSOS slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČSOS a úkoly ČSOS.
5. O jakýchkoliv dispozicích s majetkem ČSOS rozhoduje předsednictvo, není-li stanovami nebo
vnitřním předpisem ČSOS tato působnost svěřena jinému orgánu ČSOS.

VI.
Jednání jménem ČSOS
1. Jménem ČSOS navenek jednají a činí právní úkony:
a) předseda ČSOS nebo kterýkoliv z místopředsedů ČSOS vždy samostatně,
b) kterýkoliv člen ČSOS písemně zmocněný k právnímu úkonu předsedou ČSOS nebo
c) zaměstnanec ČSOS v rozsahu jemu svěřených pracovních úkolů nebo na základě
písemného pověření předsednictvem.
2. Po řádném přijetí rozhodnutí tím orgánem ČSOS, který rozhodnutí přijal, podepisuje a vyhlašuje
toto rozhodnutí předseda tohoto orgánu ČSOS.

VII.
Vnitřní předpisy
1. Činnost ČSOS, jeho orgánů a organizačních složek, práva a povinnosti členů ČSOS mohou být
upraveny vnitřním předpisem ČSOS, vnitřním předpisem sekce a vnitřním předpisem krajského
svazu (dále také jen souhrnný pojem „vnitřní předpisy“) schváleným a vydaným orgánem ČSOS
nebo orgánem organizační složky ČSOS dle těchto stanov.
2. Vnitřní předpisy musí být v souladu s právními předpisy České republiky, s vnitřními předpisy IOF,
s předpisy Antidopingového výboru České republiky a s mezinárodními úmluvami souvisejícími
s bojem proti dopingu a s těmito stanovami. Vnitřní předpisy sekce a vnitřní předpisy krajského
svazu musí být v souladu s vnitřními předpisy ČSOS.
3. Platná a účinná znění vnitřních předpisů jsou po celou dobu jejich účinnosti vždy zveřejněna na
webových stránkách ČSOS. Evidenci, archivaci a zveřejňování vnitřních předpisů zabezpečuje
sekretariát.

VIII.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou Českého svazu orientačního
běhu (dále také jen „ČSOB“) a účinnosti dnem 1. ledna 2010.
2. Dosavadní členové ČSOB se považují za členy ČSOS, pokud mají způsobilost k právům a
povinnostem.
3. Orgány ČSOB zřízené podle předchozích stanov se bez dalšího považují za orgány ČSOS zřízené
podle těchto stanov, přičemž dosavadní disciplinární rada se bez dalšího stává disciplinární
skupinou dle těchto stanov.
4. Krajské svazy ČSOB zřízené podle předchozích stanov se bez dalšího považují za krajské svazy
zřízené podle těchto stanov. Oblastní soutěžní komise zřízené podle předchozích stanov jako
organizační složky ČSOB okamžikem nabytí účinnosti těchto stanov zanikají. Oblasti zřízené
v době účinnosti předchozích stanov se bez dalšího považují za oblasti sekce orientačního běhu
zřízené podle těchto stanov.
5. Je-li jakýkoliv dosavadní vnitřní předpis ČSOB v rozporu s těmito stanovami, uvede orgán ČSOS,
do jehož působnosti vnitřní předpis spadá, tento vnitřní předpis do souladu se stanovami nejpozději
do 30. 6. 2010. V případě aplikace sporné části takového vnitřního předpisu v praxi má přednost
úprava obsažená ve stanovách.

