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část první

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. I

Činnost, poslání a sídlo

Český svaz orientačního běhu (dále jen ČSOB) je dobrovolným sdružením občanů, kteří jsou
členy právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých sportovních spolků se sídly na
území České republiky, jejichž základním předmětem činnosti je provozování orientačního běhu a
dalších orientačních sportů jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost, a jsou
ustaveny jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů.

1. ČSOB především sdružuje:
a) kluby orientačního běhu a jejich individuální členy - fyzické osoby,
b) oddíly orientačního běhu, které jsou součástí dobrovolného sdružení občanů (tělovýchovné

jednoty, sportovní kluby, tělocvičné jednoty, apod.), a jejich individuální členy - fyzické
osoby,

c) kroužky orientačního běhu při školách, školských zařízeních, a jiných organizacích a jejich
individuální členy - fyzické osoby, které se chtějí podílet na jeho činnosti.

2. Fyzické osoby s členstvím v klubech, oddílech a kroužcích orientačního běhu, které jsou
sdruženy v ČSOB podle těchto stanov, se stávají evidovanými členy ČSOB jako celku.

3. Kluby, oddíly a kroužky orientačního běhu sdružené v ČSOB se řídí vlastními stanovami resp.
stanovami svých dobrovolných sdružení občanů, mají zcela samostatné postavení, a zcela
samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, za vlastní právní úkony
a za správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.

4. ČSOB je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým vlastním
jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. ČSOB organizačně
zastupuje sdružené kluby, oddíly a kroužky v záležitostech jejich společných zájmů, jejich
postavení a podmínek souvisejících s organizováním orientačních sportů, při jednáních na
úrovni dotčených orgánů státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí, které na
tyto záležitosti mají vliv anebo o nich rozhodují, a činí jiná opatření v souladu s právním
řádem ČR.

5. ČSOB svoji činnost vyvíjí na demokratických zásadách.

6. Sídlem ČSOB je Praha 6, Zátopkova 100/2.

čl. II.

Hlavní úkoly

1. Hlavním posláním ČSOB je péče o všestranný rozvoj všech orientačního sportů v České
republice.

2. ČSOB plní zejména tyto hlavní úkoly :
a) Organizuje a řídí soutěže v orientačním běhu (dále jen OB), lyžařském orientačním běhu

(dále jen LOB) a orientačních závodech na horském kole (Mountain bike orienteering –
dále jen MTBO) na úrovni republiky a úrovních nižších tak, aby každý zájemce
o orientační sporty měl možnost všestranného závodění na příslušné úrovni.
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b) Jmenuje a zabezpečuje reprezentaci ČR v OB, LOB a MTBO ve všech věkových
kategoriích, zajišťuje účast na mistrovstvích světa a Evropy v OB, LOB a MTBO.

c) Pečuje o výchovu mládeže, včetně přípravy nejtalentovanějších jedinců k dosažení
nejvyšší sportovní výkonnosti.

d) Vydává pravidla OB, LOB a MTBO platná v ČR.
e) Podporuje sport pro všechny pořádáním jednoduchých orientačních závodů pro nové

zájemce i pro ty, kteří sportují jen příležitostně.
f) Vypracovává a popularizuje metodiku OB, LOB a MTBO ve vrcholových

a výkonnostních formách a formách sportu pro všechny.
g) Připravuje rozhodčí, trenéry a kartografy orientačního běhu a dalších orientačních sportů.
h) Vyvíjí geodetickou a kartografickou činnost pro potřeby orientačního běhu a dalších

orientačních sportů.
i) Vydává periodické i neperiodické publikace včetně map.
j) Prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených spolků tak, aby nebyly omezovány

nebo porušovány, a činí opatření v případech, kdy se jedná o záležitosti přesahující
působnost jednoho sdruženého spolku - v zásadních věcech může obstarat právní pomoc,
součinnost a konzultace.

k) Soustřeďuje veřejné, soukromé a vlastní zdroje, které jsou svojí právní povahou určené ke
společnému financování činností sdružených spolků, formou kriteriálních příspěvků, a
podle rozhodnutí valné hromady vytváří a zajišťuje jednotný systém jejich distribuce,
výkaznictví a kontroly jejich užití.

l) Spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva.

3. K podpoře plnění svých úkolů může ČSOB také svým jménem provozovat obchodní nebo
obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se
podílet na zakládání jiných právnických osob.

část druhá

ČLENSTVÍ

čl. III.

Členství jednotlivců

1. Evidované členství fyzické osoby v ČSOB se zakládá vznikem individuálního členství takové
osoby v klubu, oddíle či kroužku orientačního běhu, který je sdružen v ČSOB anebo
v okamžiku přijetí takového klubu, oddílu či kroužku za člena ČSOB.

2. Dokladem o evidovaném členství jednotlivce v ČSOB je jeho členský průkaz, nebo doklad jej
nahrazující, který mu vystavuje při vzniku jeho členství konkrétní klub, oddíl či kroužek
orientačního běhu, který je sdružen v ČSOB.

3. Každý klub, oddíl či kroužek orientačního běhu sdružený v ČSOB je povinen vést věrohodnou
a prokazatelnou matriku svých evidovaných členů – fyzických osob a poskytovat o tom ČSOB
na jeho výzvu příslušné statistické výkazy.

4. Valná hromada ČSOB může stanovit přiměřený roční  členský příspěvek za každého
evidovaného jednotlivce v klubu, oddíle či kroužku orientačního běhu, které jsou sdruženy
v ČSOB.
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5. Každý jednotlivec má právo volby být organizován v neomezeném počtu klubů, oddílů či
kroužků sdružených v ČSOB - z existence každého takového členství však plyne i povinnost
hradit v každém klubu, oddíle či kroužku samostatně i případný roční členský příspěvek
ČSOB. Každý sdružený klub, oddíl či kroužek ručí ČSOB za roční celkovou úhradu členského
příspěvku ČSOB všech svých evidovaných členů, pokud bude zaveden.

6. Účast členů v soutěžích ČSOB upravuje registrační a přestupní řád ČSOB.

7. Evidované členství jednotlivce v ČSOB zaniká:
a) vystoupením sdruženého klubu, oddílu či kroužku, jehož je evidovaným členem, z ČSOB,

pokud není současně evidovaným členem jiného klubu, kroužku či oddílu sdruženého
v ČSOB;

b) zrušením členství v klubu, oddíle či kroužku, který je sdružen v ČSOB, pokud netrvá
i nadále evidované členství v jiném klubu, oddíle či kroužku, který je též sdružen v ČSOB;

c) úmrtím jednotlivce.

čl. IV.

Členství klubů, oddílů a kroužků orientačního běhu

1. Členem ČSOB se může stát každý klub, oddíl či kroužek orientačního běhu uvedený v článku
I., odst. 1 - 2 těchto stanov; a to na základě písemné přihlášky autorizované alespoň dvěma
oprávněnými zástupci tohoto klubu, oddílu či kroužku, z přihlášky musí vyplývat stupeň
právní subjektivity (článek I. odst. 2 těchto stanov). V přihlášce se klub, oddíl či kroužek
zavazuje plnit povinnosti podle stanov ČSOB.

2. Členství v ČSOB vzniká na základě písemné přihlášky o přijetí za člena ČSOB, a to dnem
schválení v předsednictvu ČSOB.

3. Valná hromada ČSOB může stanovit přiměřený roční členský příspěvek za každý evidovaný
klub, oddíl či kroužek orientačního běhu, které jsou sdruženy v ČSOB.

4. Kluby, oddíly a kroužky orientačního běhu sdružené v ČSOB, jejich členové a pověření
zástupci mají právo:
a) podle své sportovní výkonnosti se podílet na akcích pořádaných ČSOB a za stanovených

provozních podmínek využívat jeho služby;
b) předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů ČSOB;
c) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání valné hromady ČSOB a jeho příslušné oblasti

podle ustanovení těchto stanov.

5. Kluby, oddíly a kroužky orientačního běhu sdružené v ČSOB, jejich členové a pověření
zástupci jsou povinni:
a) dodržovat stanovy ČSOB;
b) vykonávat sportovní činnost; soutěžení a případný sportovní úspěch či vítězství docilovat

nikoli za každou cenu, ale vždy v duchu zásad fair play;
c) svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající ze stanov a směrnic ČSOB

nebo z rozhodnutí zastupitelských nebo exekutivních orgánů ČSOB, jsou-li v souladu se
stanovami ČSOB;

d) řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo přidělenými
finančními prostředky ze zdrojů v rámci ČSOB.
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6. Členství klubu, oddílu či kroužku v ČSOB zaniká:
a) písemným oznámením o vystoupení z členství v ČSOB; vystupující klub, oddíl či kroužek

je povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje závazky vůči ČSOB;
b) právním zánikem klubu, oddílu či kroužku původně sdruženého v ČSOB – i zde platí

povinnost zanikajícího spolku vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČSOB;
c) vyškrtnutím, nevyvíji-li oddíl dlouhodobě činnost; o vyškrtnutí rozhoduje předsednictvo

ČSOB.

7. Sdruženému klubu, oddílu či kroužku, který neposkytuje řádně a včas základní informační,
statistickou nebo jinou součinnost podle stanov ČSOB nebo dalších dokumentů ČSOB, může
být odepřena jeho účast na financování ze společných zdrojů ČSOB na jeho činnost, jakož i
odborná pomoc nebo služby servisního zázemí ČSOB.

čl. V.

Přidružené členství

1. Přidruženými členy ČSOB mohou být:
a) další sportovní spolky, které z různých důvodů nechtějí nebo podle svých vlastních stanov

nebo z důvodů jiných okolností se nemohou stát řádnými členy ČSOB, ale mají v principu
obdobné či shodné zájmy a potřeby v oblasti organizování a provozování orientačních
sportů, a hodlají s ČSOB spolupracovat mimo rámec stanov ČSOB;

b) další jiné právnické osoby, které projeví zájem přispívat svojí činností nebo i prostředky
k rozvoji orientačních sportů v rámci ČSOB.

2. O přijetí za přidruženého člena ČSOB rozhoduje předsednictvo ČSOB, který s žadatelem o
přidružené členství dohodne smluvní podmínky vzájemných práv a povinností po dobu trvání
přidruženého členství. Přidružený člen ČSOB však nemůže být příjemcem příspěvku ze
společných zdrojů ČSOB. S přidruženým členstvím taktéž není spojeno právo vysílat své
delegáty do orgánů ČSOB.

část třetí

ORGÁNY ČSOB

čl. VI.

Valná hromada ČSOB

1. Nejvyšším orgánem ČSOB je valná hromada ČSOB.

2. Na valnou hromadu ČSOB delegují zástupce jednotlivé oblastní soutěžní komise ČSOB.
Předchozí valná hromada určí celkový počet delegátů valné hromady a klíč, podle kterého
bude celkový počet delegátů naplněn. Minimální počet delegátů za každou sekci je 5.

3. Valnou hromadu ČSOB svolává předsednictvo ČSOB nejméně jednou ročně. Je povinno jí
svolat i tehdy, požádá-li o její svolání kdykoliv alespoň 1/3 sdružených klubů, oddílů či
kroužků nebo revizní skupina ČSOB; valná hromada, v tomto případě musí být svolána
nejpozději do 1 měsíce od data žádosti. Předsednictvo ČSOB je povinno zveřejnit termín,
místo a navržený program valné hromady nejpozději 20 dní před jejím konáním.
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4. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
delegátů s hlasem rozhodujícím.

5. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí
s předmětem činnosti ČSOB, jeho majetkem a hospodařením i výkonem jeho poslání pro
sdružené kluby, oddíly a kroužky.

6. Valná hromada ČSOB zejména:
a) schvaluje stanovy ČSOB a jejich změny;
b) schvaluje symboliku ČSOB;
c) rozhoduje o vstupu resp. vystoupení ČSOB do Mezinárodního federace orientačního běhu,

do sdružení občanů či sdružení právnických osob na území ČR a o založení jiných
právnických osob s účastí ČSOB;

d) schvaluje dlouhodobé koncepce rozvoje orientačních sportů v ČSOB;
e) hodnotí stav rozvoje jednotlivých orientačních sportů v ČR a účast české reprezentace na

mistrovství světa či mistrovství Evropy;
f) projednává zprávu o činnosti ČSOB od poslední valné hromady;
g) projednává zprávu revizní skupiny ČSOB;
h) schvaluje směrnice pro hospodaření ČSOB;
i) schvaluje rozpočet ČSOB;
j) schvaluje jednací a volební řád valné hromady;
k) stanovuje početní a funkční složení volených orgánů ČSOB;
l) volí, popř. odvolává předsedu ČSOB, další členy předsednictva ČSOB a členy revizní

skupiny ČSOB a schvaluje volbu předsedů sekcí ČSOB;
m) zřizuje sekce a rady ČSOB;
n) zřizuje oblasti a rozhoduje o jejich pojmenování;
o) schvaluje struktury soutěží v OB, LOB a MTBO řízených orgány ČSOB (sekcemi);
p) rozhoduje o případném rozpuštění a zániku ČSOB; v tomto případě pak rozhoduje i

o vypořádání jeho majetku a práv;
q) schvaluje zprávu o hospodaření ČSOB za kalendářní rok.

7. Valná hromada ČSOB přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření v bodech uvedených v článku VI.
odst. 6, písm. a), c), d), p), a to vždy alespoň třípětinovou většinou hlasů z přítomných
delegátů, v ostatních případech se rozhodnutí přijímají nadpoloviční většinou hlasů
přítomných delegátů.

8. Funkční období orgánů ČSOB a jejich členů zvolených valnou hromadou je čtyřleté, pokud
valná hromada před volbou nerozhodne jinak.

9. Odstoupí-li některý ze zvolených členů orgánu ČSOB ze své funkce v průběhu volebního
období nebo je ze své funkce valnou hromadou odvolán, pak valná hromada provede na
uvolněné místo na nejbližším zasedání dodatečnou (náhradní) volbu.
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čl. VII.

Předsednictvo ČSOB

1. Předsednictvo ČSOB je voleno valnou hromadou, a to v počtu a funkcích podle schváleného
volebního řádu. Poradní hlas v předsednictvu ČSOB má generální sekretář ČSOB.

2. Předsedové sekcí se stávají členy předsednictva ČSOB. Volbu předsedy sekce za člena
předsednictva ČSOB potvrzuje valná hromada.

3. Činnost předsednictva ČSOB řídí předseda, který je volen samostatně valnou hromadou.

4. Členové předsednictva ČSOB volí ze svého středu místopředsedy ČSOB.

5. Předsednictvo ČSOB zajišťuje plnění úkolů ČSOB v období mezi valnými hromadami,
vystupuje jménem ČSOB v právních vztazích a zastupuje ČSOB ve vztahu ke státním
orgánům a dalším institucím.

6. Předsednictvo ČSOB je schopno jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční
většina jeho členů. Předsednictvo ČSOB rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje předseda resp. předsedající schůze.

7. Předsednictvo ČSOB je mimo jiné oprávněno přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a
závazky jménem ČSOB podle usnesení valné hromady, a dále pak v případě zajišťování
hlavních úkolů ČSOB podle znění článku II. stanov ČSOB. Předsednictvo ČSOB je
oprávněno rozhodovat ve všech věcech, které výslovně nepřísluší podle čl. VI., odst. 6 valné
hromadě.

8. Předsednictvo ČSOB mimo jiné:
a) schvaluje roční účetní závěrku ČSOB;
b) jmenuje předsedy rad ČSOB a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti;
c) schvaluje komise sekcí a jmenuje předsedy komisí v sekcích;
d) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí sekcí a rad ČSOB; jeho rozhodnutí je v těchto

případě konečné;
e) rozhoduje na základě svěřených úkolů a kompetencí podle těchto stanov, a podle

rozhodnutí valné hromady, o složení a rozsahu sekretariátu ČSOB, a zároveň jmenuje a
odvolává generálního sekretáře; předsednictvo ČSOB může vnitřní směrnicí blíže vymezit
strukturu, kompetence a obsah řízení sekretariátu ČSOB;

f) schvaluje dokumenty ČSOB (směrnice pro hospodaření, směrnice pro účast v soutěžích,
registrační a přestupní řád, disciplinární řád, směrnice pro tvorbu a evidenci map) a hlavní
sportovně technické dokumenty (pravidla, mapový klíč, soutěžní řád, klasifikační řád,
apod.) všech sekcí.
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čl. VIII.

Sekce ČSOB

1. Činnost jednotlivých druhů orientačních sportů zajišťují sekce ČSOB (OB, LOB, MTBO).

2. Nejvyšším orgánem sekce je shromáždění sekce. Shromáždění sekce:
a) projednává a předkládá VH ČSOB dlouhodobou koncepci rozvoje svého druhu

orientačního sportu;
b) hodnotí stav rozvoje svého druhu orientačního sportu ve všech oblastech činnosti;
c) hodnotí účast české reprezentace na mistrovství světa či mistrovství Evropy;
d) volí, popř. odvolává předsedu a místopředsedu vedení sekce;
e) schvaluje početní a funkční složení vedení sekce a tyto členy volí;
f) projednává a předkládá VH ČSOB úpravy struktury soutěží v daném druhu sportu;

Shromáždění se schází minimálně jedenkrát ročně. Minimální počet delegátů pro shromáždění
sekce je 10. Klíč k určení delegátů na shromáždění sekce navrhuje předchozí shromáždění
sekce a schvaluje předsednictvo ČSOB.

Mimořádné shromáždění sekce může být v naléhavých případech svoláno rozhodnutím
předsednictva ČSOB.

3. Uvnitř sekcí působí komise. Komise řeší úkoly jednotlivých odborných oblastí sekce.
Předsedy komisí jmenuje na návrh vedení sekce předsednictvo ČSOB. Členy komise jmenuje
vedení sekce na návrh předsedy komise.

4. Vedení sekce projednává činnost svého druhu orientačního běhu na základě podkladů komisí,
vedení sekce může zadávat úkoly komisím.

5. Vedení sekce je odvolacím orgánem proti rozhodnutí komisí sekce.

6. Předseda sekce podává zprávu o činnosti sekce na shromáždění sekce.

čl. IX.

Rady ČSOB

1. Rady ČSOB zabezpečují úkoly průřezově ve všech druzích orientačních sportů.

2. V čele rady stojí předseda rady.

3. Členy rady jmenuje předsednictvo ČSOB na návrh předsedy rady.

4. Předseda rady podá veřejně minimálně jednou za rok zprávu o činnosti své rady.

čl. X.

Revizní skupina ČSOB

1. Revizní skupinu volí valná hromada. Revizní skupina volí ze svého středu předsedu.

2. Revizní skupina provádí kontrolu hospodaření a účetní závěrky ČSOB. Dále je oprávněna
provádět revize hospodaření a nakládání se státními příspěvky ve sdružených klubech,
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oddílech či kroužcích, a také kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské
povahy, které jsou sdružené kluby, oddíly a kroužky povinny podle stanov ČSOB poskytovat.

3. Revizní skupina s výsledky svých kontrolních závěrů musí písemně seznámit oprávněného
zástupce kontrolovaného subjektu, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit.
Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu s návrhy nápravných opatření, předává revizní
skupina vždy předsednictvu ČSOB, který je povinno přijmout opatření k odstranění
závadného stavu nebo jeho opakování. Revizní skupina předkládá valné hromadě zprávu o své
činnosti a svých nálezech.

čl. XI.

Organizační složky ČSOB

1. Organizačními složkami ČSOB jsou krajské svazy ČSOB a oblastní soutěžní komise.

2. Krajské svazy ČSOB sdružují oddíly a kluby (dále jen oddíly), členy ČSOB, působící na
území kraje. Krajské svazy ČSOB zabezpečují činnost příslušné oblastní soutěžní komise (dle
odst.5-7 tohoto čl.). Příslušnost oblastní soutěžní komise k jednotlivým Krajským svazům
ČSOB ve sporných případech určuje předsednictvo ČSOB. Nejvyšší orgánem krajského svazu
ČSOB je krajská valná hromada ČSOB.

3. Krajská valná hromada ČSOB se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně. Valné hromady
se účastní po jednom zástupci s hlasem rozhodujícím z každého sdruženého oddílu. Valná
hromada projednává zejména:
- výsledek hospodaření za uplynulý rok;
- stanovuje počet členů předsednictva krajského svazu ČSOB;
- volí předsednictvo krajského svazu ČSOB;
- zásadní otázky spolupráce s orgány krajské samosprávy;

Pro činnost valné hromady krajského svazu ČSOB platí obdobně čl. VI. těchto stanov.

4. Předsednictvo krajského svazu ČSOB řídí činnost schválenou krajskou valnou hromadou, na
území kraje plní úkoly vyšších organizačních složek ČSOB, odpovídá za svolání krajské valné
hromady, spolupracuje s organizačními složkami krajského sdružení ČSTV, jedná s orgány
krajské samosprávy. Předsednictvo krajského svazu ČSOB pracuje v součinnosti s příslušnou
oblastní soutěžní komisí. Pro činnost předsednictva krajského svazu ČSOB platí čl. VII. těchto
stanov obdobně.

5. Oblastní soutěžní komise řídí a zajišťují soutěže určené soutěžním řádem ČSOB jako oblastní
a zajišťují regionální péči o talentovanou mládež z oddílů přihlášených do příslušné oblastní
soutěže.

6. Oblastní soutěžní komise je volena oddíly, přihlášenými do příslušné oblastní soutěže ČSOB.
Shromáždění oddílů příslušné soutěže volí členy oblastní soutěžní komise a řeší zásadní
otázky soutěží a práce s talentovanou mládeží v oblasti. Každý oddíl má jeden hlas.

7. Oddíl se může přihlásit do oblastní soutěže, která je pro jeho činnost nejvýhodnější. Změnu
příslušnosti k oblastní soutěži ohlásí oddíl předsednictvu ČSOB do 31. 10. daného roku pro
rok následující.



Str.10 Stanovy Českého svazu orientačního běhu

část čtvrtá

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA A HOSPODAŘENÍ

čl. XII.

Právní subjektivita

1. ČSOB je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a
to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.

2. Za ČSOB jedná a činí právní úkony předseda, místopředsedové a generální sekretář a dále pak
členové předsednictva na základě zmocnění předsedou. Zaměstnanci ČSOB jednají v rozsahu
jim svěřených pracovních úkolů nebo na základě pověření generálního sekretáře.

3. Je-li k platnosti právních úkonů v pracovních, obchodních a občanskoprávních vztazích a při
uplatnění práva, předepsána právním řádem písemná forma musí být tyto právní úkony
jménem ČSOB podepsány jednou oprávněnou osobou podle znění předcházejícího odstavce
tohoto článku stanov.

čl. XIII.

Majetek a hospodaření

1. Majetek ČSOB tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky, práva z cenných
papírů, podílových listů a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku ČSOB jsou zejména příjmy:
a) z vlastní činnosti;
b) z členských příspěvků jednotlivců a klubů, oddílů či kroužků;
c) z vlastní obchodní činnosti;
d) z podílu na zisku obchodních společností a dalších právnických osob zřízených ČSOB či

těch, v nichž má ČSOB účast;
e) z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů;
f) z darů a odkazů.

3. Majetek ČSOB slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČSOB. Hospodaření se děje
vždy podle rozpočtu schváleného valnou hromadou ČSOB.

část pátá

čl. XIV.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Kluby, oddíly a kroužky orientačního běhu, které jsou sdruženy v ČSOB k 6. 12. 1997 jsou i
nadále členy ČSOB.

2. Tyto stanovy Českého svazu orientačního běhu (ČSOB) byly schváleny valnou hromadou
ČSOB konanou dne 6. 12. 1997 a nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra
ČR. Tímto dnem zaniká platnost dosavadních stanov ČSOB z roku 1990 ve znění dalších
přijatých změn a doplňků, aniž by zanikla práva a závazky z nich vzešlé.
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3. Tyto stanovy Českého svazu orientačního běhu byly upraveny valnou hromadou ČSOB dne
4. 12. 1999.

4. Tyto stanovy Českého svazu orientačního běhu byly upraveny valnou hromadou ČSOB dne
8. 12. 2001.

5. Tyto stanovy Českého svazu orientačního běhu byly upraveny valnou hromadou ČSOB dne
13. 3. 2005.
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