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1. Obecné informace o organizaci 

Název účetní jednotky: Asociace rádiového orientačního běhu ČR z. s.
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 
IČ: 48546437
Právní forma: spolek 
Spisová značka: L 4856 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní  a vedlejší činnost organizace 
Asociace rádiového orientačního běhu ČR z.s. (dále jen AROB)  má svoji hlavní
činnost  vymezenou  svými  stanovami.  Ve  sledovaném  období  realizovala
veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a) zajišťovala soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost v rádiovém orientačním

běhu, 
b) zabezpečovala státní sportovní reprezentaci ROB,
c) zajišťovala  a  organizovala  sportovní  přípravu  mládeže  ROB  a  vytvářela

podmínky pro rozvoj  sportovního odvětví  zejména vytvářením finančních
podmínek v oddílech

d) spolupracovala  s  orgány  státní  správy  a  samosprávy  a  s  ostatními
sportovními organizacemi i jednotlivci.

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem AROB je sjezd. Sjezd volí Radu AROB, která je statutárním
orgánem a má zvoleného předsedu a členy.
Předseda AROB:  JUDR. Miroslav Vlach
Ve  sledovaném  období  nedošlo  ke  změnám  ve  struktuře  organizace  ani  ve
složení statutárních orgánů



4) Členská základna  

AROB evidovala na konci sledovaného období 714 členů v následující struktuře: 

Mládež celkem
(do 19 let)

z toho aktivní
startující mládež

Dospělí

AROB 271 181 443

5) Hospodaření organizace 

Asociace  ROB  v průběhu  roku  financovala  svoji  činnost  zejména  z členských
příspěvků, dotací z MŠMT, příspěvku od Českého olympijského výboru a z darů
na sportovní činnost od fyzických i právnických osob. 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření - 153 tis Kč, z 
toho +2,6 tis.  Kč v hospodářské činnosti.  Náklady (příjmy) a výnosy (výdaje)
odpovídají plánu na uvedené období. 
Organizace  vykazuje  dostatek  finančních  prostředků  pro  realizaci  své  hlavní
činnosti v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy

6) Sportovní činnost organizace

V roce  2017 se  členové AROB zúčastnili  úspěšně  Mistrovství  Evropy v  Litvě
v ROB s účastí více než 300 sportovců z 25 zemí a získali  pro ČR 55 medailí.
Mládež reprezentovala  na WYAC na Slovensku,  kde žáci  a  dorostenci  získali
13 medailí. Domácí soutěže na území ČR probíhaly podle kalendářního plánu ve
3  stupních  –  okresní,  krajské,  celostátní.  Veškeré  sportovní  výsledky  jsou
zveřejňovány na webové stránce www.ardf.cz..

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 
Příloha č. 2 – Rozvaha 
Příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce
Příloha č. 4 -  Sportovní úspěšnost ROB (zpráva do Ročenky ČUS)

Výroční zprávu zpracoval a předložil ke schválení generální sekretář. Rada AROB
dne 23.5.2018 zprávu schválila včetně přiložených ekonomických dokumentů.

V Praze dne 23. 5. 2018

JUDr. Miroslav Vlach, předseda Marcela Šrůtová, generální sekretář
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