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Sportovní centra mládeže Hanácké oblasti od svého ustanovení v r. 2002 do listopadu 2011
fungovala pod hlavičkou zřizovatele Olomouckého krajského sdružení ČSTV (od r. 2012
Olomoucké krajské organizace ČSTV). V souvislosti se změnami s fungováním ČSTV bylo na
mimořádné Valné hromadě Hanácké oblasti v listopadu 2012 rozhodnuto založit občanské sdružení
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, které zajištovalo v letech 2013-16
po organizační stránce zejména tréninkovou přípravu žactva a dorostu. V návaznosti na úpravu
stanov Českého svazu orientačních sportů (ČSOS) a následného založení Olomouckého krajského
svazu ČSOS jako právního subjektu v r. 2016, bylo na Valné hromadě Hanácké oblasti rozhodnuto
přesunout všechny aktivity včetně tréninkové přípravy dětí, mládeže a juniorů pod tento nový
subjekt. Olomoucký krajský svaz ČSOS bude tedy žadatelem o grantové příspěvky z Nadace OB a
dalších veřejných zdrojů a od r. 2016 je také zřizovatelem Tréninkového střediska mládeže Haná,
podporovaného dotacemi ČSOS.
Odpovědným řešitelem projektu je Marek Petřivalský, člen oddílu SKI OB Šternberk, od roku
2012 vedoucí SCM Hanácké oblasti, od prosince 2012 také vedoucí občanského sdružení
„Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s.“, a od roku 2015 také
vedoucí TSM Haná zřízeného ČSOS. Odpovědný řešitel projektu bude průběžně koordinovat
činnost trenérských a organizačních pracovníků podílejících se na řešení projektu Sportovního
centra mládeže. Řešitel je styčným bodem mezi Olomouckým krajským svazem ČSOS jako
nositelem projektu Sportovního centra mládeže, oddíly OB Hanácké oblasti, členy řešitelského
kolektivu a také jednotlivými členy centra z řad talentované mládeže a jejich trenéry. Je
zodpovědný za kontrolu nakládání s finančními prostředky získanými z nadačních zdrojů v souladu
se smlouvou uzavřenou mezi žadatelem o nadační příspěvek a Nadací OB. Je zodpovědný za
vypracování závěrečné zprávy o činnosti Sportovního centra mládeže za r. 2018 a její zaslání
Nadaci OB způsobem a v termínech stanovených v tomto projektu a příslušné smlouvě.
Stručný OB životopis řešitele:
Trenérská činnost:
Od r. 1985 pořádání letních soustředění a účast na přípravě mládeže v olomouckých a brněnských
oddílech
Od r. 2002 držitel licence T2
Od r. 2007 držitel licence T3

1997-2008 osobní trenér dlouhodobě nejúspěšnějšího závodníka Španělska - Rogera Casala
1998-1999 trenér OB ve Středisku vrcholového sportu v Sant Cugat (Barcelona)
1998-2001 trenér národního výběru OB dospělých Katalánska
2001-2004 trenér výběru dorostu ČR, v roce 2001-04 zisk 1. místa týmů na MED
2003-2005 vedoucí Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti
2012vedoucí Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti
2015vedoucí Tréninkového střediska mládeže Haná
Pořadatelská činnost:
1987-94 pořádání a stavba tratí OŽ a školních závodů v rámci VŠZ Brno
1990-96 pořadatelství a stavba tratí závodů na úrovni ŽA ve VŠZ / MZLU Brno
1998/99 pořádání závodů v Katalánsku (Světový pohár v MTBO, Mistrovství jednotlivců na
klasické i krátké trati, mistrovství štafet, závody v lyžařském a nočním OB)
1998 PWT Olomouc - propagace, zajištění PR a press centra
1999- pořádání závodů v oddílech Ski OB Šternberk a Haná orienteering
2000 MS juniorů ČR – závodní kancelář
2001 EUD Seč – závodní kancelář
2002 PWT Prostějov – stavba tratí kvalifikačního závodu, spolupráce PR
2002 JWOC Alicante – asistent technického ředitele
2005-2008 Příprava MS OB v Olomouc - sekretář organizačního výboru
2002-2010 držitel licence IOF Advisor
2010 EYOC Španělsko - IOF Advisor
Řešitelský kolektiv
Trenéři
 Marek Petřivalský (STE) – zkušený organizátor OB s trenérskou praxí (viz podrobný
životopis)
 Petr Hynek (JPV) – věnuje se dlouhodobě tréninku mládeže v Prostějovských oddílech od r.
1985, působí jako osobní trenér talentovaných závodníků dorosteneckých a juniorských
kategorií z Prostějova a Konice, licence T3
 Martin Poklop (SSU) – elitní závodník Hanácké oblasti, trenér závodníků šumperských
oddílů, specialista na sportovní výživu, licence T2
 Petr Skyva (STE) - trenér šternberských závodníků, atletický trenér se závodnickými
zkušenostmi na elitní úrovni, licence T3
 Kristýna Skyvová (STE) – trenérka žactva Hanácké oblasti, styčný trenér mezi dorostem a
žactvem, licence T3
Organizační zajištění projektu:
Vedení účetnictví projektu SCM v rámci Olomouckého krajského svazu bude zajištovat Johana
Otrubová, profesionální účetní.
D) Popis výchozího stavu v dané oblasti projektu
Hanácká oblast patří tradičně k oblastem úspěšným v náboru a přípravě mládeže v žákovských i
dorosteneckých kategoriích orientačního běhu. V oblasti funguje řada oddílů se silnou žákovskou a
dorosteneckou základnou. Na úrovni jednotlivých oddílů a oblasti je pravidelně organizována řada
aktivit zaměřených na výchovu mládeže v OB - soustředění žactva, SCM, společné mapové
tréninky a testování. V roce 2002 vzešel z iniciativy zástupců oddílů Hanácké oblasti projekt
Sportovního centra mládeže se spádovou oblastí působnosti v Hanácké oblasti, územně shodné s
Olomouckým krajem. Díky soustavné dlouhodobé činnosti SCM Hanácké oblasti byly v posledních
letech patrné zlepšující se výsledky mládeže v naší oblasti, měřené počtem získaných medailí z

Mistrovství ČR, umístění v Žebříčku A a B a trendem rostoucího počtu licencí A a B v
dorosteneckých kategoriích. Standardem je zařazení závodníků oblasti ve výběru dorostu ČR a
účast na ME dorostu, případně jejich úspěšný přechod do juniorské reprezentace ČR. Po poklesu
zisku výkonnostních licencí A a B v letech 2011-12 v souvislosti s odchodem silnějších ročníků do
juniorských kategorií, byly roky 2013-14 úspěšnější díky příchodu silnějšího ročníku z žákovských
kategorií. Celkově lze zhodnotit, že situace tréninku mládeže v Hanácké oblasti je stabilizovaná,
probíhají jednak oddílové tréninky, resp. velmi často i tréninky společné pro několik oddílů.
Nejlepších výsledků nyní sice dosahují hlavně zástupci malého počtu mládežnicky silných oddílů,
ale v závěsu jsou další oddíly i jednotlivci, a tak je základna dorostenek a dorostenců neustále
doplňována. Za této situace je více než v předcházejících letech stěžejní role SCM jako prostředku
zajištění a koordinace kvalitního tréninku a zvyšování výkonnosti závodníků dorosteneckých
kategorií oblasti. Od roku 2015 bylo při Sportovním centrum mládeže nově zřízeno také Tréninkové
středisko mládeže, které od r. 2016 funguje při Olomouckém krajském svazu ČSOS. Do SCM Haná
jsou od roku 2016 také nově zařazeni členové oddílu AOP, který přestoupil z Moravskoslezské do
Hanácké oblasti ČSOS. Pro r. 2018 byli do SCM Hanácké oblasti zařazení také členové oddílu KSU
Šumperk, který v předcházející letech zaštitoval projekt vlastního SCM. Na základě Srovnávacích
testů mládeže bylo pro r. 2018 do TSM Haná zařazeno 11 členů SCM Hanácké oblasti.
E) Cíle projektu
Hlavní cíl: Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci Hanácké oblasti ve
věku 15-18 let a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu, kterého bude dosaženo:
 Podporou systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou mládeží
 Koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Hanácké oblasti
 Poskytnutím odpovídajících tréninkových možností talentovaným jedincům z oddílů bez
příslušného trenérského a metodického zázemí
 Výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních
návyků
Dílčí cíle:
 Uspořádání nejméně 5 soustředění a tréninkových táborů
 Zařazení nejméně 5 členů SCM do TSM pro r. 2019
 Zisk nejméně 10 licencí A a 10 licencí B pro kategorie HD16/18 pro rok 2019
 Zisk nejméně jednoho medailového umístění v každém závodě MČR jednotlivců a štafet
F) Realizační plán a časový harmonogram řešení projektu
Průběžná celoroční činnost:
 Sledování vypracování a plnění tréninkových plánů členy Sportovního centra
 Metodické zázemí talentovaným jedincům bez osobního trenéra
 Podpora zajištění lékařských prohlídek členů SCM
Plánované jednorázové akce:

1.
2.
3.
4.

Termín

Akce

Místo

Náplň

Počet

15.-17.12.
2017
2.-4.1.
2018
24.2.-5.3.
2018
15.-18.3.
2018

Lyžařské soustředění

Paprsek

Lyžařské soustředění

Suchý

Zahraniční mapové
soustředění
Zahraniční mapové
soustředění

Španělsko

Objemová příprava,
lyžařské soustředění
Objemová příprava,
lyžařské soustředění
Intenzivní mapová
příprava
Intenzivní mapová
příprava

Otevřené,
společné s SCD
Otevřené,
společné s SCD
Otevřené

Maďarsko

Otevřené,
společné s SCD

5.
6.
7.

29.3.-1.4.
2018
říjen
2018
25.-28.10.
2018

Velikonoční
soustředění
Zahraniční motivační
soustředění
Podzimní soustředění

Okolí Brna
Bude
upřesněno
Konicko

Intenzivní mapová
příprava
Mapová příprava spojená
s účastí na závodech
Hodnotící a motivační
soustředění

Otevřené,
společné s SCD
Uzavřené pro
SCM
Otevřené,
společné s SCD

Mimo předpokládané členy SCM pro rok 2018 (viz Příloha 1 a 2 žádosti) mohou být v průběhu r.
2018 do Sportovního centra mládeže zařazeni i další závodníci kategorií HD 16-18 na základě zisku
licence A nebo výrazného vzestupu výkonnosti prokázaného výborného umístění na závodech
MČR. Akce organizované Sportovním centrem mládeže budou v rámci možností otevřené i dalším
zájemcům z řad mládeže Hanácké oblasti, kteří si uhradí vlastní náklady na účast. Kromě těchto
akcí je pro členy SCM otevřená možnost zúčastnit se soustředění žákovského oblastního výběru.
G) Podrobný rozpočet projektu pro rok 2018
Termín
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Akce

15.-17.12. Lyžařské
soustředění
2.-4.1.
Lyžařské
soustředění
24.2.-5.3. Zahraniční
mapové
soustředění
15.-18.3. Zahraniční
mapové
soustředění
29.3.-1.4. Velikonoční
soustředění
říjen

Zahraniční
motivační
soustředění
25.-28.10. Podzimní
soustředění

Místo

Náklady

Paprsek

25000

Suchý

25000

Z prostředků
Poznámka
Nadace OB
15000 20 členů + 4 trenéři a
1000 Kč
15000 20 členů + 4 trenéři a
1000 Kč
0 10 členů + 2 trenéři a
15000 Kč

Španělsko

180000

Maďarsko

50000

0 10 členů + 2 trenéři a
4000 Kč

Okolí Brna

51000

30000 30 členů + 4 trenéři a
1500 kč

Bude
upřesněno

60000

0 15 členů + 4 trenéři a
3000 Kč

Konicko

30000

20000 25 členů + 4 trenéři a
1000 Kč

Prostředky Nadace OB budou použity pro částečnou úhradu nákladů na ubytování, stravu, dopravu
a přípravu tréninkových map. Rozpočtová kalkulace je počítána na základě odhadované účasti a
předpokládaných jednotkových cen (náklady na den) získaných na základě dřívějších zkušeností.
Předpokládané výdaje na řešení projektu:
Soustředění a výcvikové tábory
Lékařské prohlídky a zátěžové testy
Režie činnosti centra
Celkové náklady řešení projektu v r. 2018

421 000,- Kč
25 000,- Kč
3 000,- Kč
449 000,- Kč

Předpokládané příjmy:
Grant Nadace OB
Grant města Olomouc
Dotace ČSOS
Dotace OLKS ČSOS
Sponzoři
Příspěvky členů SCD
Celkem předpokládané příjmy v r. 2018

80 000,- Kč
20.000,- Kč
180.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
149 000,- Kč
449 000.- Kč

H) Plán hodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy
Hodnocení bude provedeno po ukončení sezóny 2018 na základě vyhodnocení těchto měřitelných
výstupů:
 uspořádaná soustředění a tréninky a účast na nich
 zisk licencí A a umístění v ŽA a na MČR v kategoriích HD16-18
 zisk licencí B a umístění v ŽB Morava
 počet zástupců v Tréninkovém středisku mládeže ČSOS pro rok 2019
Zodpovědný řešitel projektu připraví na základě podkladů vypracovaných řešitelským kolektivem
závěrečnou zprávu o průběhu projektu, kterou předloží k hodnocení a schválení oddílům Hanácké
oblasti. Součástí závěrečné zprávy bude i zpráva o hospodaření Sportovního centra mládeže
Hanácké oblasti včetně doložení způsobu nakládání s grantovými prostředky Nadace OB.
Schválená zpráva bude zaslána Nadaci OB v termínu dle smlouvy (viz Příloha 6).
I) Předpokládaný další vývoj řešené problematiky
SCM Hanácké oblasti se dlouhodobě daří úspěšně pracovat s mládeží cílové věkové skupiny 15-18
let. V předcházejících letech 2011-12 byl patrný pokles úspešnosti zisku licencí A a B spojený
s odchodem silnějších ročníků mládeže do juniorských kategorií, zatímco od roku 2014 opět
postupně přichází silnější generace z žactva do dorostu, což se projevuje nárůstem zisku licencí A a
B v kategoriích HD16. Předpokládáme, že i v dalším roce 2018 navážeme na dosavadní činnost
SCM v uplynulých letech a podaří se nám obnovit trend výkonnostního vzestupu a závodních
úspěchů ve všech kategoriích. Stěžejní bude udržení široké základny talentovaných závodníků
v mladších kategoriích. Pro další fungování SCM pokládáme za důležité další upevnění systému
financování z několika nezávislých zdrojů.
Do budoucna bude mezi priority SCM Hanácké oblasti patřit:
 Prohloubení koordinace tréninkové přípravy mládeže mezi SCM a oddíly Hanácké oblasti
 Podpora kvalitní přípravy nejúspěšnějších závodníků kategorií HD18 na individuální úrovni
a jejich úspěšného přechodu do juniorských kategorií
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Příloha č. 1
Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A
Jméno

1. Bořánek Michal
2. Čech Vít
3. Černochová Michaela
4. Doležal Matyáš
5. Hecl František
6. Jirka Mikuláš
7. Kostka Jiří
8. Lukašák Šimon
9. Marková Ema
10. Matoušek Matěj
11. Raclavská Vlaďka
12. Světnický František
13. Svoboda Radek
14. Šafář Martin
15. Valík Adam
16. Valík Tomáš
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kategorie

Registrace

e-mail, telefon

H18

STE0007

gipsn@volny.cz

H16

AOP0302

Vitek-cec@seznam.cz

D16

PLU0351

petrcernoch72@seznam.cz

H16

STE0208

dolezal.mat@seznam.cz

H16

KSU0201

Hecl.Milos@seznam.cz

H18

STE0000

mikulasji@seznam.cz

H16

AOP0201

kostkajirka@gmail.com

H16

STE0202

m.zbrankova@kosinka.com

D16

STE0252

e.markova@seznam.cz

H18

KSU0005

malymatus@seznam.cz

D16

UOL0253

vladka.raclavska@seznam.cz

H16

STE0204

a.svetnicky@seznam.cz

H16

STE0207

svoboda.radek2002@seznam.cz

H18

KSU0105

msafar@email.cz

H16

AOP0301

adar.valik@gmail.com

H18

AOP0001

valik.tom87@gmail.com

Podpis řešitele projektu
Jméno řešitele projektu Marek Petřivalský
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Příloha č. 2
Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 –16 roků bez
licence A
Jméno

Kategorie Registrace e-mail, telefon

1. Bídová Markéta
2. Dostál František
3. Greschnerová Tereza
4. Hegedüšová Viktorie
5. Jirka Matyáš
6. Karásek František
7. Kateřina Němečková
8. Novotný Erik
9. Pachmannová Bára
10. Patterman Prokop
11. Pospíšilová Helena
12. Procházková Sára
13. Raclavská Lenka
14. Raclavská Zuzana
15. Rajman Filip
16. Seidenglanz Jáchym
17. Smolková Sabina
18. Stryk Štěpán
19. Šneiderová Daniela
20. Štorek David
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

D16

UOL0352

strajtp@volny.cz

H16

UOL0201

jindra.dost@seznam.cz

D16

ASU0299

greschnerova.teriinka@email.cz

D16

KSU0353 Zdenka.hegedusova@seznam.cz

H16

ZPV0201

jirkova@sgo.cz

H16

PLU0301

daskakar@tiscali.cz

D16

PLU0350

nemeckova.vera@seznam.cz

H16

ZLH0301

tomek.novotny@gmail.com

D16

AOP0351

Hana.Pachmannova@seznam.cz

H16

KSU0333 p.patterman@centrum.cz

D16

STE0253

luciegpz500@seznam.cz

D16

UOL0353

strajtp@volny.cz

D16

UOL0252

rac@volny.cz

D16

UOL0251

rac@volny.cz

H16

UOL0301

strajtp@volny.cz

H16

SSU0202

seidenglanz@agritec.cz

D16

STE0250

sabinasmolkova@seznam.cz

H16

KSU0306 vlastastrykova@seznam.cz

D16

ASU0398

bobicus@seznam.cz

H16

JPV0202

simona.storkova@gmail.com

Podpis řešitele projektu
Jméno řešitele projektu Marek Petřivalský
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Příloha č. 3
Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu

Jmenný seznam trenérů
Jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hynek Petr
Petřivalský Marek
Poklop Martin
Skyva Petr
Skyvová Kristýna

Trenérská
licence
T3
T3
T2
T3
T3

Podpis řešitele projektu
Jméno řešitele projektu

Oddílová
registrace
JPV6417
STE6907
SSU8802
STE6501
STE7054

e-mail, telefon
hynek.petr@email.cz
marapetri@seznam.cz
PoklopM@seznam.cz
petr.skyva@eso9.cz
skyvova@volny.cz

Marek Petřivalský
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení žadatele
Olomoucký krajský svaz ČSOS jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního
centra mládeže v orientačním běhu na rok 2018 prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního
příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše
poskytnutého grantu, tzn. 0-80.000 Kč.

Datum: 30.11. 2017

podpis statutáře
jméno statutáře
název funkce

Marek Otruba
předseda

Závazek
Olomoucký krajský svaz ČSOS se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu budou čerpány
na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky, v souladu
s předloženým projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu
Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Souhlasíme s tím, že
poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2018. Jsme si vědomi, že nákupy
dresů a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska
čerpání grantu na sportovní činnost a režii.

Datum: 30.11. 2017

podpis statutáře
jméno statutáře
název funkce

Marek Otruba
předseda
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Příloha č. 5

Prohlášení
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti
prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování
sportovního centra mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok
2018. Závěrečná zpráva bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu.
Obsah závěrečné zprávy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

m)
n)

Název projektu
Příjemce projektu
Garant projektu
Hlavní cíle projektu
Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu
Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeže
Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, v případě vyřazení
závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení
Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných
závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny lékařské
prohlídky
Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit tabulku
výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCM 2005
Královehradeckého kraje“
Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu
Hodnocení projektu dle daných kriterií
Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra mládeže formou položkového popisu
projektu zpracovaného tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla čerpána; uvést
z jakých zdrojů žadatel obdržel prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku
Informace o činnosti v médiích, na webu apod.
Předpokládaný další vývoj

Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu do 30. listopadu 2018.

Datum

podpis řešitele projektu
jméno řešitele projektu

Marek Petřivalský
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Příloha č. 6
Návrh

Smlouva o nadačním příspěvku
Smluvní strany:
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno
zastoupenou:
Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace
bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4
číslo účtu:
215194682/0600
IČO:
62156853
(dále jen „nadace“)
na straně jedné
a
Olomoucký krajský svaz ČSOS, Boskovická 242, 798 03 Plumlov
zastoupenou:
Marek Otruba, předseda
bankovní spojení:
Fio banka a.s.
číslo účtu:
2200996382/2010
IČO:
05025362
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
uzavírají v souladu s § 353 až § 356 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., shora uvedenou
smlouvu takto:
Čl. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy
příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy.
2. Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na
zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2018, které
soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou péči pro
jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací
dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem
na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2018 v souladu se
zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním
běhu pro rok 2018 příjemcem grantu.
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Čl. II
Výše nadačního příspěvku
Nadační příspěvek se poskytuje ve výši

0 000,-Kč (slovy:………………. korun českých)

Čl. III
Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku
Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách:
První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této
smlouvy převodem na účet příjemce.
Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení
závěrečné zprávy převodem na účet příjemce.
IV
Lhůty pro použití nadačního příspěvku
1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této
smlouvy.
2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace.
Čl. V
Závazky příjemce
1. Příjemce se zavazuje:
a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých
touto smlouvou
b) použít nadační příspěvek hospodárně
c) vést řádnou účetní evidenci
d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran
e) nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům.
2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly
negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy.
3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního
příspěvku.
4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv
otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy.
5. Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci
byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního
příspěvku poskytnutého nadací.
6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku
včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy.
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7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci
bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i
oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost
dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla
doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních
stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena
v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy.
V Brně dne ………….

Za nadaci:
V ………….. dne…………..

Za příjemce:

Přílohy:
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším
žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2018
- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2018

-8-

Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov,
Tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@cstv.cz, http: www.orientacnisporty.cz

STANOVY
ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou ČSOS dne 28. 11. 2015

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.
1. Spolek s názvem Český svaz orientačních sportů (dále jen ČSOS) je samosprávný a dobrovolný
svazek členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále sportovní kluby, 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 uznávaným představitelem orientačních sportů na území České republiky a toto
sportovní odvětví zastupuje i na mezinárodní úrovni, jako člen mezinárodní sportovní
organizace „International Orienteering Federation“
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 poslání a vedlejší činnost ČSOS
1. Hlavním posláním ČSOS je vytvářet vhodné podmínky a pečovat o všestranný rozvoj
orientačních sportů v České republice, zejména orientačního běhu (OB), lyžařského
orientačního běhu (LOB), orientačních závodů na horském kole (MTBO), a orientačních závodů
vhodných i pro tělesně postižené sportovce, tzv. „Trail Orienteering“ (Trail-O)
2. Při zajišťování hlavní činnosti plní ČSOS zejména tyto hlavní 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) vydává pravidla orientačních sportů účinná v České republice, zpřístupňuje svým členům
předpisy mezinárodních i vnitrostátních organizací, jejichž je ČSOS členem, a předpisy
Antidopingového výboru České republiky,
d) zajišťuje státní sportovní reprezentaci v orientačních sportech (OB, LOB, MTBO a Trail-O),
jmenuje a organizačně i materiálně zabezpečuje tuto reprezentaci ČR ve všech věkových
kategoriích na mezinárodních akcích v orientačních sportech,
e) 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.,
f) podporuje rekreační formy orientačních sportů a popularizuje orientační sporty pro širokou
veřejnost,
g) vydává periodické i neperiodické publikace týkající se orientačních sportů, včetně map,
h) podílí se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek, které
jsou určeny pro plnění hlavního poslání, 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,
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i) spravuje vlastní a svěřený hmotný a nehmotný majetek,
j) vede své členy k jednání v souladu s dobrými mravy a zásadami fair play, k odpovědnosti
vůči životnímu prostředí a ke zdravému životnímu stylu,
k) 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 mezinárodní sportovní federace – „International Orienteering
Federation“ (dále jen IOF). Při své činnosti uznává, přijímá, aplikuje a dodržuje vnitřní předpisy
IOF, s výjimkou těch, které by byly v rozporu s právním řádem České republiky. Z pověření IOF
zabezpečuje pořádání sportovních soutěží světové a evropské úrovně na území ČR, aktivně se
podílí na činnosti orgánů IOF a spolupracuje s ostatními jejími členskými federacemi.

III.
Členství v ČSOS
1. Členem ČSOS se může stát každý samostatný spolek – sportovní klub, s vlastní právní
osobností, jehož posláním dle jeho stanov je provozování a podpora orientačních sportů.
2. Členem ČSOS se může stát oddíl, kroužek nebo klub bez právní osobnosti, který je součástí
tělovýchovné jednoty nebo sportovního klubu, nebo je zřízen při škole nebo školském zařízení,
a to se souhlasem zastřešující organizace s právní osobností (např. TJ, SK, DDM).
3. Členem ČSOS se může stát fyzická osoba, která je členem sportovního klubu, oddílu nebo
kroužku, který je členem ČSOS.
4. Členství v ČSOS podle odst. 1. a 2. je podmíněno souhlasem s posláním ČSOS a závazkem plnit
povinnosti člena ČSOS, které budou stvrzeny doručením písemné přihlášky ČSOS.

IV.
Vznik členství
1. Členství podle čl. III., odst. 1. a 2. v ČSOS vzniká dnem, kdy písemnou přihlášku schválí výkonný
výbor ČSOS.
2. Členství fyzické osoby v ČSOS vzniká dnem, kdy se fyzická osoba stane členem sportovního
klubu, oddílu nebo kroužku, který je členem ČSOS, nebo dnem, kdy sportovnímu klubu, oddílu
nebo kroužku, jejímž členem fyzická osoba je, vznikne členství v ČSOS, pokud s členstvím
v ČSOS souhlasí.
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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) být volen či jmenován od 18 let věku do orgánů ČSOS,
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 předpisy Antidopingového výboru České republiky a mezinárodní úmluvy
související s bojem proti dopingu, které jsou součástí právního řádu České republiky,
c) řídit se rozhodnutími a usneseními orgánů ČSOS,
d) řádně a včas platit základní 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.

VI.
Zánik členství
1. Členství sportovního klubu, oddílu nebo kroužku 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 svazu,
b) zániku člena ČSOS bez právního nástupce,
c) rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena z ČSOS pro opakované neplnění povinností
člena ČSOS.
2. Členství fyzické osoby v ČSOS zaniká dnem:
a) zániku členství sportovního klubu, oddílu nebo kroužku v ČSOS, jejímž je fyzická osoba
členem, s výjimkou případu, kdy je členem dalšího sportovního klubu, oddílu nebo kroužku,
jehož členství v ČSOS trvá,
b) zániku členství fyzické osoby ve sportovním klubu, oddílu nebo kroužku, který je členem
ČSOS, s výjimkou případu, kdy zůstává členem dalšího sportovního klubu, oddílu nebo
kroužku, jež je členem ČSOS,
c) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
d) doručení písemného prohlášení člena nebo členů ČSOS o ukončení členství v ČSOS
sekretariátu svazu.
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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

VIII.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem ČSOS je valná hromada složená ze zástupců organizačních složek a
pobočných spolků ČSOS. Klíč k určení počtu a složení delegátů valné hromady dle jednotlivých
organizačních složek a pobočných spolků ČSOS schválí předchozí valná hromada.
2. Zasedání valné hromady se konají nejméně jedenkrát za každý kalendářní rok. Pokud o její
svolání požádá výkonný výbor svazu nejméně 1/3 členů ČSOS nebo kontrolní skupiny, je
předsednictvo ČSOS povinno svolat zasedání valné hromady tak, aby se uskutečnilo do 30 dnů
od doručení takového podnětu výkonnému výboru svazu.
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,
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 (ČUS) a Českého olympijského výboru (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 ČSOS.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují stanovy a jsou
upraveny v občanském zákoníku. Neplatnosti rozhodnutí valné hromady se nelze dovolat. Člen
ČSOS může však využít institutu soudní ochrany.
5. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. K platnosti
usnesení valné hromady podle odst. 3. písm. a), b), g), tohoto článku stanov je zapotřebí
5
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6.

7.

8.

9.

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 poklesne 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
přijata před poklesem počtu delegátů, tím není dotčena.
V případě, že se do 1 hodiny po plánovaném zahájení valné hromady nedostaví nadpoloviční
většina delegátů nebo v případě poklesu počtu delegátů dle odst. 5 tohoto čl., je předsednictvo
povinno svolat náhradní zasedání valné hromady, které má shodný program jednání, a to tak,
aby se uskutečnilo do 15 dnů. Valná hromada je při něm usnášeníschopná v jakémkoliv počtu
přítomných delegátů.
Zasedání valné hromady svolává předsednictvo ČSOS. Písemnou pozvánku na zasedání valné
hromady rozesílá vždy sekretariát ČSOS nejméně 10 dnů před konáním zasedání a přitom je
povinen:
a) zaslat ji všem delegátům na jejich e-mailovou adresu,
b) zveřejnit ji na webových stránkách ČSOS.
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
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 písemného pověření předsednictvem.
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.

X.
Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem ČSOS je výkonný výbor (dále jen výbor), který tvoří předseda ČSOS a další
členové v počtu stanoveném valnou hromadou.
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 členů se závodní registrací v roce
předcházejícím konání volební valné hromady činí minimálně 400. Členové výboru zvolí ze
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

svého středu místopředsedy, kteří spolu s předsedou tvoří předsednictvo, jakožto statutární
orgán ČSOS.
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 s výjimkou valné hromady. Výbor je
odvolacím orgánem proti všem rozhodnutím jakéhokoliv jiného orgánu ČSOS nebo organizační
složky ČSOS, nestanoví-li tyto stanovy výslovně jinak.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí výboru je valná hromada.
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.
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) zřizuje a případně ruší tréninková střediska mládeže (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
směrnici pro evidenci a registraci členů, směrnici pro hospodaření, směrnici pro účast
v soutěžích, registrační a přestupní řád, disciplinární řád, organizační řád sekretariátu, atd.,
e) koordinuje společné činnosti jednotlivých organizačních složek ČSOS.
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.
Písemnou pozvánku na zasedání výboru rozesílá vždy sekretariát ČSOS nejméně 7 dní před
konáním zasedání a přitom je povinen zaslat ji všem členům výboru na jejich e-mailovou
adresu uvedenou jimi sekretariátu ČSOS bezprostředně po zvolení do funkce.
Písemná pozvánka na zasedání výboru musí obsahovat nejméně informaci o:
a) místu zasedání výboru,
b) datu a času zasedání výboru,
c) programu zasedání výboru.
Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

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 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 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.
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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, mistrovství Evropy a mistrovství světa
juniorů,
d) navrhuje vedoucí výpravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství světa
juniorů,
e) navrhuje odměny za umístění na mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa
juniorů a světovém poháru,
f) navrhuje vyslání výpravy na mistrovství Evropy dorostu,
g) navrhuje vedoucího výpravy na mistrovství Evropy dorostu,
h) navrhuje Pravidla daného orientačního sportu,
i) navrhuje Soutěžní řád celostátních soutěží daného orientačního sportu,
j) navrhuje Klasifikační řád daného orientačního sportu,
k) 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.
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6. Nejvyšším orgánem sekce je shromáždění sekce. 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.
7. Výkonným orgánem sekce je vedení sekce. Předseda sekce a další členové vedení sekce jsou
voleni shromážděním sekce na dobu stanovenou shromážděním sekce.
8. 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 jinému orgánu ČSOS.
9. 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).
Případný spor mezi sekcí a výborem 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 věci spadající do působnosti
výboru se sekce a výbor 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 předsednictva ČSOS, předsedy zainteresované sekce a generálního sekretáře ČSOS.
10. Vedení 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“.
11. 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.

XIV.
Pobočné spolky ČSOS
1. Pobočnými spolky ČSOS jsou krajské svazy ČSOS. Právní osobnost pobočného spolku se
odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku (ČSOS). Pobočný spolek může mít práva a
povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve
veřejném rejstříku. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis
podává ČSOS.
2. O založení a zrušení krajských svazů ČSOS rozhoduje valná hromada ČSOS na základě návrhu
výboru. V případě zrušení proběhne likvidace pobočného spolku, když likvidátora jmenuje
valná hromada ČSOS.
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3. Krajské svazy ČSOS, ustanoveny podle dosavadního znění stanov, se stanou pobočnými spolky
ČSOS.
4. Název krajského svazu ČSOS musí obsahovat text „Krajský svaz ČSOS„.
5. Bližší vymezení činnosti a rozsah kompetencí krajských svazů ČSOS nad rámec těchto stanov
může upravit samostatný vnitřní předpis schvalovaný valnou hromadou ČSOS.
6. Krajský svaz ČSOS v rámci své činnosti zejména:
a) je účetní jednotkou,
b) je pověřeným orgánem ČSOS pro jednání s příslušným Krajským úřadem a volenými orgány
kraje (granty, krajské reprezentace….),
c) je pověřeným orgánem ČSOS pro jednání s dalšími orgány a institucemi v záležitostech
provozování, financování a rozvoje orientačních sportů na území kraje.
7. Nejvyšším orgánem krajského svazu ČSOS je valná hromada krajského svazu.
8. Statutárním orgánem krajského svazu ČSOS je předseda krajského svazu, který je volen a
odvoláván valnou hromadou krajského svazu. Jeho zvolení musí být vždy potvrzeno výborem.
Předseda krajského svazu je volen na dobu 4 let.
9. Předseda krajského svazu řídí jeho činnost a při výkonu své funkce zodpovídá:
a) za správnost vedení účetnictví,
b) za spolupráci s vedením oblastí jednotlivých sekcí, ve kterých kluby 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 ČR,
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.
10. Předseda krajského svazu ČSOS je metodicky řízen sekretariátem ČSOS.
11. ČSOS neručí za závazky a dluhy krajského svazu ČSOS.

XV.
Tréninková střediska mládeže
1. Tréninková střediska mládeže (dále jen TSM) jsou základními články v systému sportu. Mají
povahu specifických organizačních útvarů, jejichž posláním je sportovní příprava sportovně
talentované mládeže.
2. O založení a zrušení TSM rozhoduje výbor.
3. TSM mohou být zřízeny při sportovním klubu nebo krajském svazu ČSOS.
4. Činnost TSM řídí vedoucí střediska mládeže.
5. Zásady činnosti, hlavní poslání 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 IOF na pořádání mezinárodních sportovních akcí
v orientačních sportech na území České republiky (zejména závodů Světového poháru,
Mistrovství světa, Mistrovství Evropy) vypsaných a řízených IOF. 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 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,
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 posláním ČSOS a úkoly ČSOS. O
jakýchkoliv dispozicích s majetkem ČSOS rozhoduje výbor svazu, 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 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 základních členských příspěvků, jakož i výši
ostatních příspěvků souvisejících s členstvím v ČSOS, pravidla pro hospodaření ČSOS, pravidla
pro poskytování údajů z evidence členů sekretariátem ČSOS, pravidla pro registraci členů ČSOS
pro soutěže v orientačních sportech a pravidla pro přestupy členů ČSOS, fyzických osob, mezi
členy ČSOS, sportovními kluby, oddíly a kroužky.
3. Vnitřní předpisy musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, s předpisy IOF,
s předpisy Antidopingového výboru České republiky a mezinárodními úmluvami souvisejícími
s bojem proti dopingu a těmito stanovami.
4. Vnitřní předpisy organizačních složek musí být 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 pak platným občanským zákoníkem.
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XVIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Členství v ČSOS vzniklé podle dosavadního znění stanov, zůstává bez dalšího zachováno.
2. Členové volených orgánů, předseda ČSOS, členové výkonného výboru (dříve předsednictva) a
členové kontrolní skupiny (dříve revizní skupiny), kteří byli zvoleni do svých funkcí na valné
hromadě konané dne 8. 12. 2012 a dne 6. 12. 2014, budou tyto funkce vykonávat i nadále, a to
do nejbližší volební valné hromady.
3. Je-li některý z vnitřních předpisů ČSOS v rozporu s těmito stanovami, pozbývají takové vnitřní
předpisy 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.
4. Výbor zpracuje a vydá zásady činnosti a organizačního uspořádání pobočných spolků ČSOS.
Pobočné spolky zabezpečí všechny potřebné právní kroky v souvislosti s jejich založením
v termínu stanoveném výborem.
5. 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.
6. Generální sekretář se zmocňuje k podání návrhu na zápis stanov ČSOS do spolkového rejstříku.
7. Záležitosti spolku neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
8. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou ČSOS dne 28. 11. 2015.
9. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku u Městského soudu v Praze.
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