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Zakládací listina 
 

Sportovní centrum orientačního běhu Ještědské oblasti  
 
 

Úvodní ustanovení 

Dne 1.9.2016 bylo předsednictvem Libereckého krajského svazu ČSOS (dále jen LKS ČSOS) v souladu 
s usnesením valné hromady LKS ČSOS ze dne 24.4.2016 založeno Sportovní centrum orientačního běhu 
Ještědské oblasti (dále jen SC JO), které od 1.1.2017 nahradí současné SCM orientačního běhu 
Libereckého kraje, zřízené Krajskou organizací ČUS Libereckého kraje. 
 

I. 

Zřizovatel, sídlo a právní subjektivita 

1. Zřizovatelem SC OB JO je LKS ČSOS s právní osobností odvozenou od právní osobnosti hlavního 
spolku (ČSOS), IČO: 050 60 991. 

2. Sídlo SC OB JO je shodné se sídlem LKS ČSOS. 
3. Oprávněnými osobami jednat a činit veškeré úkony za SCM OB LK jsou předseda LKS ČSOS a 

vedoucí SC OB JO jmenovaný předsednictvem LKS ČSOS (dále jen předsednictvo). 
4. Při písemné formě musí být úkony podepsány oprávněnou osobou a opatřeny razítkem LKS ČSOS. 
 

II. 

Činnost a členství 

1. SC OB JO je řízeno předsednictvem LKS ČSOS (dále jen předsednictvem) prostřednictvím 
jmenované tříčlenné trenérské rady SC OB JO.  

2. SC OB JO sdružuje registrované závodníky ve věku od 10 do 20 let klubů ČSOS, soutěžících 
v Ještědské oblasti ČSOS.  

3. SC OB JO je organizačně rozčleněno na Sportovní centrum dětí Ještědské oblasti (dále jen SCD JO) 
pro žáky ve věku 10 až 14 let a na Sportovní centrum mládeže Ještědské oblasti (dále jen SCM JO) 
pro dorostence a juniory ve věku 15 až 20 let.  

4. Výběr členů SC OB JO, plán akcí, rozpočet, trenérské složení a další specifikace jsou na každý 
kalendářní rok upravovány "Realizačním plánem SC OB JO", který schvaluje předsednictvo.   

5. SC OB JO svoji činnost vyvíjí na demokratických zásadách. 
6. SC OB JO se ze své činnosti zodpovídá valné hromadě LKS ČSOS zpravidla jednou ročně 

prostřednictvím Závěrečné zprávy SC OB JO za uplynulý rok. 
 

III. 

Poslání a hlavní úkoly 

1. Hlavním posláním SC OB JO je zabezpečení systematické a kvalitní tréninkové péče talentovaných 
jedinců soutěžících v Ještědské oblasti ČSOS ve věku od 10 do 20 let. 

2. SC OB JO plní zejména tyto úkoly: 
a) Koordinace práce s talentovanou mládeží v  klubech ČSOS soutěžících v Ještědské oblasti. 
b) Vytvoření pozitivní motivace, atmosféry a pozitivní výchovy mládeže v klubech ČSOS soutěžících  
    v Ještědské oblasti ČSOS. 
c) Spolupráce s ostatními sportovními centry mládeže, tréninkovými středisky mládeže, ČSOS a     
    reprezentačními výběry jednotlivých kategorií. 
d) Zajištění pravidelného testování a lékařského vyšetření členů SC OB JO. 
e) Stanovení dílčích výkonnostních cílů pro každý kalendářní rok. 
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IV. 

Orgány SC OB JO 

1. Nejvyšším orgánem SC OB JO je tříčlenná trenérská rada SC OB JO. Členem trenérské rady SC OB 
JO je vždy vedoucí SC OB JO. 

2. Trenérská rada SC OB JO a vedoucí SC OB JO jsou jmenováni předsednictvem vždy na příslušný 
kalendářní rok. Členem Trenérské rady SC OB JO nemůže být osoba mladší 18 let.  

3. Trenérská rada SC OB JO se schází nejméně jednou ročně, jinak dle potřeby.  
4. Trenérská rada SC OB JO zejména: 

a) Navrhuje předsednictvu Realizační plán SC OB JO (zahrnující rozpočet) a jeho změny. 
b) Předkládá předsednictvu Závěrečnou zprávu SC OB JO. 

5. Trenérská rada SC OB JO přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů členů trenérské rady. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucího SC OB JO.  

 

V. 

Majetek a hospodaření 

1. Majetek SC OB JO tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 
2. Zdrojem majetku SC OB JO jsou zejména příjmy: 

a) z vlastní činnosti 
b) z případně stanovených příspěvků členů SC OB JO či jejich mateřských klubů 
c) z účelových příspěvků ze státního rozpočtu  
d) z jiných veřejných i soukromých zdrojů 
e) z darů a odkazů 

3. Majetek SC OB JO slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním SC OB JO. Hospodaření se děje 
vždy podle schváleného Realizačního plánu SC OB JO a obecně platných hospodářských směrnic 
LKS ČSOS. 

4. V případě ukončení činnosti SC OB JO zůstává veškerý majetek dle bodu 2 ve vlastnictví LKS ČSOS. 
5. Náklady a výnosy SC OB JO jsou účtovány na samostatných podúčtech v účetnictví LKS ČSOS. 

Veškeré doklady účtované ve prospěch a k tíži SC OB JO jsou viditelně označeny SCM. 
6. Kontrolu hospodaření SC OB JO provádí předsednictvo LKS ČSOS. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Zakládací listina má charakter stanov a byla schválena předsednictvem LKS ČSOS.  

2. Všechna ustanovení a případy, která nejsou touto listinou řešena, se řídí platnými pravidly činnosti a 
dalšími vnitřními předpisy LKS ČSOS.  

 
 
 
Schváleno předsednictvem LKS ČSOS dne 1.9.2016 v Novém Boru. 
 
 

 
 
 


