Stanovy Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s.

I. obecná ustanovení
1. Asociace rádiového orientačního běhu České republiky (dále jen AROB ČR) je zapsaným spolkem se
sportovně technickým zaměřením sdružujícím zejména zájemce o rádiový orientační běh (dále jen ROB) v
České republice. Anglický název zní Czech ARDF Association.
2. AROB ČR je jediným zástupcem ROB jako sportovního odvětví v České republice. V součinnosti s
národní radioamatérskou organizací zastupuje ROB v Mezinárodní radioamatérské unii (IARU).
3. AROB ČR zajišťuje zejména rozvoj ROB v České republice, zabezpečuje státní sportovní reprezentaci v
ROB, sjednocuje sportovně technické podmínky ROB, vydává pravidla a řády ROB, zajišťuje a organizuje
sportovní přípravu mládeže a pořádání soutěží v ROB.
4. AROB ČR zastupuje zájmy svých členů vůči České republice, jejím orgánům a organizacím, dále vůči
sportovním svazům a spolků a ostatním subjektům.
5. Orgány AROB ČR jsou sjezd, rada, revizní komise, disciplinární komise a generální sekretář. Funkční
období orgánů AROB ČR volených sjezdem je čtyři roky. Do zvolení nových členů rady zůstávají ve funkci
stávající členové rady.
6. Členy AROB ČR jsou spolky sdružující zájemce o ROB (dále jen registrovaný spolek).

II. sídlo a orgány AROB ČR
1. Sídlem AROB ČR je Praha 6, Zátopkova 100/2.
2. Sjezd je nejvyšším orgánem AROB ČR. Sjezd se koná nejméně jednou za čtyři roky. Sjezd svolává rada
AROB ČR (dále jen Rada). Rada svolá sjezd rovněž v případě, že o to požádá nejméně jedna třetina
registrovaných spolků nebo revizní komise. Pozvánka na sjezd se zasílá elektronicky nejpozději 30 dnů
před datem jeho konání a obsahuje nejméně datum, čas a místo konání a navržený program.
Registrovaný spolek může navrhnout doplnění programu sjezdu nejpozději 15 dnů před jeho konáním.
3. Sjezd tvoří delegáti registrovaných spolků. Každý registrovaný spolek určí delegáta na sjezd dle svých
stanov. Každý delegát má jeden hlas na každých započatých 30 členů příslušných k AROB ČR
registrovaného spolku.
4. Sjezd je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů delegátů dle čl. II/3. Sjezd
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Ve věci stanov a zániku AROB ČR rozhoduje
dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů.

5. Sjezd AROB ČR zejména
- projednává a schvaluje stanovy a jejich změny,
- volí orgány AROB ČR, a to členy Rady a členy revizní komise,
- projednává a schvaluje koncepci rozvoje ROB,
- projednává a schvaluje zásady hospodaření,
- projednává zásadní otázky činnosti AROB ČR,
- může zrušit nebo změnit jakékoli rozhodnutí Rady,
- rozhoduje ve věcech, které si sám k rozhodnutí vyhradil,
- rozhoduje o zániku AROB ČR a o jeho likvidaci.
6. Sjezd volí předsedu a další členy Rady a členy revizní komise. Do funkce předsedy je zvolen ten
kandidát, který získá nejvíce hlasů. Za člena Rady a revizní komise jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají
nejvíce hlasů podle pořadí. Člen Rady nebo revizní komise může v průběhu funkčního období odstoupit.
Klesne-li počet členů Rady pod pět nebo členů revizní komise pod dva, Rada svolá do 30ti dnů sjezd za
účelem doplnění Rady nebo revizní komise. Takto nově zvoleným členům Rady nebo revizní komise končí
volební období stejně, jako původním členům Rady nebo revizní komise. V případě, že v průběhu
funkčního období odstoupí předseda, vykonává jeho funkci do konce funkčního období místopředseda.
7. Rada je statutárním orgánem AROB ČR. Řídí činnost AROB ČR mezi sjezdy a realizuje jeho rozhodnutí.
Rada rozhoduje ve všech věcech, které výslovně nepřísluší sjezdu nebo které si sjezd k rozhodnutí
nevyhradil.
8. Rada je složena z předsedy a šesti členů. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně čtyř jejích
členů. Rada rozhoduje většinou přítomných členů. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda nebo pověřený člen Rady. Rada se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Rada
může o přijetí rozhodnutí hlasovat elektronicky, k přijetí rozhodnutí je třeba většiny všech členů Rady.
9. Rada zejména
- sestavuje rozpočet a závěrečný účet AROB ČR,
- řídí a koordinuje technické, sportovní, organizační a ekonomické záležitosti AROB ČR,
- vydává vnitřní předpisy AROB ČR včetně pravidel ROB, metodicky pomáhá registrovaným spolkům,
- stanoví výši členských příspěvků a jiných poplatků,
- volí místopředsedu,
- jmenuje generálního sekretáře a disciplinární komisi, zřizuje odborné pracovní skupiny,

- jmenuje šéftrenéra státní sportovní reprezentace a trenéra žákovské a dorostenecké reprezentace,
schvaluje plán činnosti a realizační tým.
10. Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem AROB ČR. Revizní komise je tříčlenná. Členové
komise si na prvním zasedání po volbě zvolí předsedu. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím
v Radě a s výkonem funkce generálního sekretáře, šéftrenéra státní sportovní reprezentace a trenéra
žákovské a dorostenecké reprezentace.
11. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a účelného využívání majetku AROB ČR. Dále provádí
kontrolu správnosti použití dotací poskytovaných registrovaným spolkům. Za svou činnost odpovídá
sjezdu.
12. Disciplinární komise je disciplinárním orgánem AROB ČR. Disciplinární komise je tříčlenná a posuzuje
přestupky sportovců podle disciplinárního řádu. Disciplinární komise může být ustanovena jako stálá
nebo jako dočasná (ad hoc).
13. Generální sekretář je výkonným orgánem AROB ČR. Řídí chod sekretariátu a odpovídá za správné a
průkazné hospodaření s majetkem. Generální sekretář odpovídá za svou činnost Radě.
14. Jménem AROB ČR jednají navenek předseda, místopředseda a generální sekretář. Každý z nich jedná
a podepisuje samostatně.

III. Členství v AROB ČR
1. Členy AROB ČR jsou registrované spolky provozující ROB.
2. Registrovaný spolek je samostatnou právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku.
Vznik členství
3. Spolek je přijat za člena AROB ČR na základě své písemné žádosti. Žádost musí obsahovat údaje
uvedené ve veřejném rejstříku a seznam členů, fyzických osob, s uvedením jejich identifikačních údajů
nejméně v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a bydliště.
4. O přijetí spolku rozhodne do 30ti dnů od přijetí žádosti Rada a vyrozumí o svém rozhodnutí žadatele.
Pokud Rada do 30ti dnů o žádosti nerozhodne, má se za to, že žádosti o přijetí bylo vyhověno.
5. Přijetím spolku do AROB ČR se jeho členové stávají členy AROB ČR prostřednictvím registrovaného
spolku.
Zánik členství
6. Registrovaný spolek může na základě žádosti své členství v AROB ČR ukončit. Ukončení členství je
účinné po uplynutí 30ti denní lhůty od přijetí žádosti, nedohodne-li se AROB ČR a registrovaný spolek na
jiném datu ukončení členství.

7. AROB ČR a registrovaný spolek jsou povinny při ukončení členství registrovaného spolku v AROB ČR si
vzájemně vypořádat své závazky a pohledávky.
8. Rada může registrovanému spolku ukončit členství u AROB ČR, pokud registrovaný spolek hrubým
způsobem porušuje stanovy AROB ČR a další předpisy; za hrubé porušení stanov se považuje zejména
neplacení členských příspěvků.

IV. Práva a povinnosti členů
1. Registrovaný spolek má právo zúčastnit se sjezdu a navrhnout kandidáty do volených orgánů AROB ČR.
2. Registrovaný spolek má právo žádat o přidělení pořádání soutěží v ROB.
3. Registrovaný spolek má právo žádat AROB ČR o metodickou, finanční a materiálně technickou pomoc k
zajištění své činnosti. Na finanční a materiálně technickou pomoc není právní nárok.
4. Registrovaný spolek má právo předkládat AROB ČR podněty a návrhy k její činnosti.
5. Členové registrovaného spolku mají právo účastnit se soutěží a jiných akcí pořádaných nebo
organizovaných AROB ČR nebo jiným registrovaným spolkem podle předpisů AROB ČR a reglementu
soutěže nebo akce.
6. Členové registrovaného spolku mají právo být voleni do orgánů AROB ČR na základě vlastní
kandidatury nebo návrhu registrovaného spolku, jehož jsou členem.
7. Členové registrovaného spolku mají právo předkládat orgánům AROB ČR návrhy a podněty k její
činnosti prostřednictvím registrovaného spolku, jehož je členem, nebo přímo.
8. Registrovaný spolek je povinen respektovat a dodržovat stanovy a další předpisy AROB ČR, je povinen
respektovat rozhodnutí orgánů AROB ČR.
9. Registrovaný spolek je povinen včas a řádně platit členské příspěvky a jiné poplatky dle rozhodnutí
orgánů AROB ČR.
10. Registrovaný spolek vede seznam svých členů příslušných k AROB ČR, který každoročně k 31.12.
aktualizuje. Aktualizovaný seznam členů je registrovaný spolek povinen předložit AROB ČR. Seznamy
členů jsou přístupné pouze orgánům AROB ČR. Seznam členů slouží jako výkaz členské základny pro
potřeby AROB ČR a ve stanovených případech pro potřeby státních orgánů a dalších spolků a organizací,
jichž je AROB ČR členem.
11. Člen registrovaného spolku je povinen respektovat a dodržovat stanovy a další předpisy AROB ČR, je
povinen respektovat rozhodnutí orgánů AROB ČR.
12. Člen registrovaného spolku je povinen včas a řádně platit členské příspěvky ve prospěch AROB ČR.
Členské příspěvky za člena odvádí registrovaný spolek.

13. Rada může na základě doporučení disciplinární komise zakázat členovi registrovaného spolku vstup a
účast na soutěžích a akcích organizovaných AROB ČR.

V. Hospodaření AROB ČR
1. AROB ČR nabývá majetek všemi způsoby, které připouští právní řád České republiky. Zdrojem příjmů
jsou zejména
- členské příspěvky a jiné poplatky od členů,
- dary a jiné příspěvky fyzických a právnických osob,
- příjmy z vlastní činnosti,
- dotace ze státního rozpočtu, z dalších veřejných rozpočtů nebo z dotačních programů Evropské unie.
2. Majetek AROB ČR může být převeden registrovanému spolku bezúplatně nebo za úplatu.
3. AROB ČR neodpovídá za hospodaření a závazky registrovaných spolků a naopak.
4. V případě zániku AROB ČR z rozhodnutí sjezdu učiní sjezd rovněž rozhodnutí o jmenování a odměně
likvidátora a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem na veřejně prospěšný účel.
5. V případě rozhodnutí státních orgánů o zrušení AROB ČR s likvidací bude likvidační zůstatek rozdělen
mezi registrované spolky podle poměru jejich hlasovacích práv na sjezdu.

VI. Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Registrace členských oddílů ROB provedené podle dosavadních předpisů se považují za registrace
spolku podle těchto stanov.
2. Předcházející rozhodnutí orgánů AROB ČR zůstávají v platnosti, pokud nejsou v rozporu s těmito
stanovami.
3. Podrobnosti týkající se činnosti orgánů AROB ČR upraví Rada a revizní komise vnitřním předpisem.
4. Tyto stanovy byly schváleny na 13. řádném sjezdu AROB ČR dne 29.11.2014.
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