Pracovní verze 190218

Úplné znění
STANOV
Spolku
Český svaz karate z.s.
Vypracované v návaznosti na:
(i)

úplné znění stanov přijaté usnesením valné hromady spolku dne 22. února 2017;

(ii)

změnu stanov přijatou usnesením valné hromady spolku dne 20. března 2019.

STANOVY SPOLKU
Českého svazu karate z.s.
Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek I.
Název spolku
1.

Název spolku je: Český svaz karate z.s. (dále „ČSKe“).

2.

ČSKe může užívat zkratku ČSKe, a to zejména ve vnitřních předpisech, na propagačních
a informačních materiálech, při komunikaci se svými členy či na oficiálních webových stránkách.

3.

ČSKe může v mezinárodním styku užívat místo svého názvu anglický překlad svého názvu „Czech
Karate Federation z.s.“ nebo anglický překlad kmene názvu spolku „Czech Karate Federation“.
Článek II.
Právní postavení ČSKe a jeho členů

1.

ČSKe je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
„občanský zákoník“) s celostátní působností, ve kterém se dobrovolně spolčují majetkově a
organizačně samostatné a nezávislé sportovní spolky se sídly na území České republiky, jejichž
hlavní činnost, účel či poslání spočívá v provozování, organizování, rozvoji nebo podpoře karate
nebo obdobné sportovní činnosti (dále „krajské svazy“) a jiné právnické a fyzické osoby.

2.

Na členství v ČSKe není právní nárok.
Článek III.
Sídlo
Obec, ve které je umístěno sídlo ČSKe, je Praha.

Článek IV.
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Účel, hlavní a vedlejší činnosti a doba trvání
1.

ČSKe je založen na dobu neurčitou.

2.

Účelem ČSKe je provozování, organizace, podpora, propagace a rozvoj karate v České republice.

3.

ČSKe v rámci hlavní činnosti v souladu se svým účelem zejména organizuje a zajišťuje
provozování, výuku, rozvoj a propagaci karate jako bojového umění, sportovního odvětví a
sebeobrany, s důrazem na výchovu členské základny v duchu etiky karate. ČSKe rovněž vykonává
veškeré činnosti, které rozvíjí sportovní a odbornou kvalifikaci sportovců, trenérů, rozhodčích a
dalších činovníků ČSKe.

4.

ČSKe může rovněž vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, a to za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku
ČSKe.

5.

ČSKe v souvislosti se svou hlavní nebo vedlejší činností může vstupovat do jiných právnických
osob či sdružení sportovních subjektů a nabývat v jiných právnických osobách majetkovou účast.

6.

ČSKe zastupuje a hájí zájmy českého karate před státními orgány ČR, orgány územních samospráv,
jakož i v tuzemských a mezinárodních sportovních sdruženích, organizacích, federacích a dalších
subjektech, kterých je členem.

7.

ČSKe je ke dni nabytí účinnosti těchto stanov řádným členem World Karate Federation (WKF),
European Karate Federation (EKF), World Associates of Sporting Organizations (WASO),
Evropské unie bojových sportů (EUBS), Českého olympijského výboru (ČOV), České unie
bojových umění (ČUBU) a jejím prostřednictvím České unie sportu (ČUS).

8.

K naplnění svého účelu ČSKe zejména:
8.1.

chrání a prosazuje zájmy ČSKe a jeho členů,

8.2.

sdružuje krajské svazy,

8.3.

začleňuje ČSKe do světových struktur pro karate a další sportovní odvětví,

8.4.

pořádá a zajišťuje oficiální soutěže ČSKe,

8.5.

zabezpečuje státní reprezentaci,

8.6.

dohlíží na řádný výkon sportovní autority krajskými svazy,

8.7.

provádí, eviduje a uznává zkoušky na stupně technické vyspělosti ve spolupráci
s krajskými svazy,

8.8.

školí, uděluje licence a eviduje trenéry, zkušební komisaře a rozhodčí ve spolupráci
s krajskými svazy,

8.9.

na území České republiky plní funkci sdružovací, informační, koncepční, koordinační,
metodickou, legislativně právní a reprezentační, a to zejména pro karate,

8.10. vlastní hospodářskou činností vytváří finanční prostředky pro činnost ČSKe,
8.11. vytváří optimální podmínky pro karate a sportovní činnost obecně,
8.12. usiluje o popularizaci karate ve společnosti, zejména prostřednictvím sdělovacích
prostředků,
8.13. zřizuje odborné sekce, komise a kolegia podle potřeb a zájmů ČSKe,
8.14. zúčastňuje se na tvorbě, realizaci a kontrole sportovní politiky státu.
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Článek V.
Jednání za ČSKe
1.

Statutárním orgánem ČSKe je prezidium. Za ČSKe navenek ve všech záležitostech jedná prezident
nebo viceprezident pro ekonomiku, a to každý z nich samostatně.

2.

Podepisování za ČSKe se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí jednající
osoba svůj podpis s označením své funkce.

3.

Zaměstnanci ČSKe jednají za ČSKe v rozsahu jim svěřených úkolů. Zaměstnanci a jiné osoby
mohou za ČSKe jednat rovněž na základě a v rozsahu písemného pověření.
Článek VI.
Internetové stránky ČSKe a doručování členům

1.

ČSKe pro své členy zřizuje oficiální internetové stránky, které jsou veřejně přístupné.

2.

ČSKe na oficiálních internetových stránkách zveřejňuje oficiální údaje a další informace, které jsou
závazné pro všechny členy ČSKe nebo jsou určeny všem členům ČSKe.

3.

Oficiální údaje a další informace zveřejněné na oficiálních internetových stránkách se uplynutím
10 dnů od zveřejnění považují za doručené všem členům ČSKe.

4.

Pro účely doručování členům může ČSKe využívat kontaktní údaje členů evidované v databázi
ČSKe včetně adresy e-mailové schránky.

5.

Zásilka odeslaná na adresu evidovanou v databázi členů ČSKe a v případě členů, kteří jsou
právnickými osobami, též zásilka odeslaná na adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku, se
považuje za doručenou i tehdy, jestliže marně uplynula lhůta 10 dnů pro její vyzvednutí.
E-mailová zpráva se považuje za doručenou, jestliže přijetí bylo adresátem potvrzeno, přičemž za
potvrzení se považuje i každé jednání adresáta, z něhož je patrné, že k doručení e-mailové zprávy
došlo.
Článek VII.
Stanovy a vnitřní předpisy ČSKe

1.

Základním dokumentem ČSKe jsou jeho stanovy, které jsou závazné pro všechny členy ČSKe.

2.

Příslušné orgány ČSke vydávají k provedení jednotlivých ustanovení stanov a úpravě dalších
organizačních, sportovně-technických a ekonomických záležitostí ČSKe vnitřní předpisy. Vnitřní
předpisy musí být v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.

3.

Pro zajišťování sportovní činnosti vydávají příslušné orgány ČSKe další sportovně-technické
předpisy, zejména vyhlášení soutěží, kalendáře soutěží, pokyny, apod.

4.

ČSKe zveřejňuje aktuální znění vnitřních předpisů též na svých oficiálních internetových
stránkách.
Část II.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU A ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI
Článek VIII.
Členství v ČSKe

1.

Členství v ČSKe se rozlišuje na základní členství, individuální členství fyzických osob a
individuální členství právnických osob.
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2.

Členem se základním členstvím může být pouze krajský svaz. V každém vyšším územně
samosprávném celku, jak jsou tyto vymezeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále „kraje“), může působit a vykonávat sportovní autoritu ČSKe pouze jeden
krajský svaz.

3.

Individuální členství fyzických osob náleží fyzickým osobám a individuální členství právnických
osob náleží právnickým osobám, které nejsou krajskými svazy.
Článek IX.
Vznik členství v ČSKe

1.

Členství v ČSKe vzniká vydáním písemného potvrzení o vzniku členství, a to na základě písemné
přihlášky zájemce (dále „přihláška“). Písemné potvrzení obsahuje rovněž označení druhu členství,
které zájemce nabývá, a v případě základního členství též uvedení kraje, v němž zájemci náleží
výkon sportovní autority.

2.

Přihláška musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že se zájemce zavazuje dodržovat tyto stanovy a
vnitřní předpisy ČSKe. Je-li zájemcem fyzická osoba, která je nezletilou osobou a nejde přitom o
nezletilého, který nabyl plné svéprávnosti rozhodnutím soudu, je obligatorní přílohou přihlášky též
písemný souhlas zákonného zástupce zájemce. Je-li zájemcem právnická osoba, je obligatorní
přílohou přihlášky výpis z veřejného rejstříku, jenž nesmí být starší tří měsíců, a účinné znění jejích
stanov či jiného zakladatelského právního jednání.

3.

Není-li dále v těchto stanovách stanoveno jinak, rozhoduje o přijetí za člena prezidium, a to na
základě svého uvážení v mezích těchto stanov.

4.

O přijetí právnické osoby za člena s individuálním členstvím rozhoduje prezidium, přičemž ČSKe
může mít maximálně 4 právnické osoby s individuálním členstvím současně, ledaže valná hromada
udělí předchozí souhlas s vyšším počtem těchto členů.

5.

Přijmout nového člena se základním členstvím (nový krajský svaz) lze pouze v případě, že došlo,
nebo nejpozději se vznikem členství nového krajského svazu dojde, k zániku členství některého ze
stávajících krajských svazů (původní krajský svaz), přičemž novému krajskému svazu náleží
sportovní autorita v kraji, kde ji vykonával původní krajský svaz.

6.

Jde-li o zájemce o individuální členství fyzické osoby nebo individuální členství právnické osoby,
může prezidium podmínit členství v ČSKe uzavřením písemné smlouvy o spolupráci mezi
zájemcem a ČSKe (dále „smlouva o spolupráci“), přičemž v takovém případě lze vydat písemné
potvrzení o vzniku členství až po uzavření smlouvy o spolupráci. Smlouva o spolupráci musí být
v souladu s těmito stanovami.

7.

Další podrobnosti upravující vznik členství v ČSKe a náležitosti přihlášky upravuje vnitřní předpis
vydaný výkonným výborem.
Článek X.
Základní práva a povinnosti všech členů

1.

Každý člen ČSKe má zejména tato práva:
1.1.

předkládat orgánům ČSKe svoje podněty, připomínky, návrhy, otázky, kritiku a stížnosti,

1.2.

požadovat od orgánů ČSKe dodržování stanov a valnou hromadou přijatých usnesení, jakož
i všech vnitřních předpisů ČSKe,

1.3.

na žádost být seznámen se stanovami ČSKe a být informován o usneseních valné hromady
a o všech vnitřních předpisech schválených orgány ČSKe,
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1.4.
2.

účastnit se valné hromady za podmínek a způsobem stanovených těmito stanovami.

Každý člen ČSKe má zejména tyto povinnosti:
2.1.

dodržovat stanovy ČSKe a v jejích mezích přijatá usnesení valné hromady ČSKe,

2.2.

hájit a prosazovat zájmy ČSKe,

2.3.

dodržovat pokyny, předpisy a směrnice orgánů ČSKe,

2.4.

řádně a včas hradit členské příspěvky,

2.5.

průběžně sledovat oficiální internetové stránky ČSKe a seznamovat se tam s informacemi
a údaji dle čl. VI. odst. 2 těchto stanov a vnitřními předpisy,

2.6.

poskytovat pro činnost ČSKe nezbytné údaje a informace a plnit úkoly stanovené orgány
ČSKe.
Článek XI.
Práva a povinnosti spojené se základním členstvím

1.

2.

Každý člen se základním členstvím (v další části stanov člen se základním členstvím jako „krajský
svaz“) má vedle základních práv a povinností dle článku IX. těchto stanov také:
1.1.

právo účastnit se valné hromady a podílet se na jejím rozhodování prostřednictvím svých
delegátů, které jmenuje jako řádné delegáty s hlasem rozhodujícím, a to v počtu dle
stanoveného klíče.

1.2.

právo navrhovat své členy, kteří dovršili 18 let věku a jsou plně svéprávní, pro volbu do
orgánů ČSKe,

1.3.

právo užívat služeb a informací poskytovaných ČSKe v rámci odborné pomoci svým
členům,

1.4.

právo využívat majetek ČSKe v souladu s příslušnými vnitřními předpisy výkonného
výboru,

1.5.

právo, aby se jeho členové řádně registrování v databázi ČSKe zúčastňovali akcí ČSKe
v souladu s příslušným předpisem vydaným na tuto akci (např. u soutěží – propozice, u
seminářů, školení či soustředění – pozvánky, pokyny, a jiné)

1.6.

práva a povinnosti související s vedením databáze ČSKe (článek XI. stanov),

1.7.

práva a povinnosti vyplývající ze sportovní autority pro daný kraj (článek XII. stanov).

Výši členského příspěvku nebo způsob jejího určení a splatnost členského příspěvku pro krajské
svazy může stanovit vnitřní předpis vydaný výkonným výborem.
Článek XII.
Databáze ČSKe

1.

ČSKe za účelem zajišťování své hlavní činnosti vede databázi svých členů, a na základě smluv
uzavřených mezi ČSKe a krajskými svazy též databázi členů krajských svazů, kteří provozují karate
na všech úrovních včetně trenérů, rozhodčích a zkušebních komisařů. U každého krajského svazu
se v databázi uvádí informace, v jakém kraji vykonává sportovní autoritu.

2.

Každý člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů, které jsou o něm evidovány
v databázi ČSKe. V případě změny údajů evidovaných ve veřejném rejstříku, doloží člen spolu
s oznámením dle předchozí věty též výpis z tohoto veřejného rejstříku, z něhož bude vyplývat
oznamovaná změna. ČSKe bez zbytečného odkladu po oznámení v souladu s tímto odstavcem
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provede změnu dotčených údajů v databázi. ČSKe může umožnit ptovádění změn v databázi přímo
krajskému svazu, jedná-li se o změny jeho údajů.
3.

Každý krajský svaz je povinen vést evidenci svých členů. Krajský svaz odpovídá za to, že evidence
osobních údajů jejich členů v databázi ČSKe na základě smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, je
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti je krajský svaz zejména povinen informovat své členy, jejichž údaje hodlá s jejich
souhlasem poskytnout do databáze ČSKe, že jejich údaje budou v rozsahu stanovené vnitřním
předpisem ČSKe nebo smlouvy dle odst. 1 tohoto článku poskytnuty ČSKe a zpracovány pro účel
uvedený v odst. 1 tohoto článku. Krajský svaz má rovněž povinnost bez zbytečného odkladu zajistit
vymazání údajů o svém členu v databázi ČSKe nebo o to písemně požádat ČSKe v případě, že o to
bude požádán svým členem.

4.

ČSKe umožní přístup k evidenci členů krajských svazů v databázi ČSKe každému krajskému svazu
pouze ohledně jeho členů. Krajské svazy mají povinnost průběžně provádět aktualizace informací
o svých členech tak, aby informace v databázi ČSKe odpovídaly skutečnosti.

5.

Řádně registrovaným členem krajského svazu v databázi ČSKe se rozumí člen krajského svazu
evidovaný v databázi ČSKe s platnou roční známkou svého krajského svazu.

6.

ČSKe může zpřístupnit databázi členů a databázi členů krajských svazů též členům s individuálním
členstvím, a to na základě smlouvy o spolupráci.

7.

Další podrobnosti týkající se způsobu vedení databáze členů ČSKe a registrace členů krajských
svazů v databázi a její platnosti, způsob a podmínky pro nahlížení a přístup do databáze a její
neveřejné části, jakož i způsob vedení evidence a prokazování členské základny u krajského svazu,
který neuzavře smlouvu dle odst. 1 tohoto článku, upraví vnitřní předpis ČSKe vydaný výkonným
výborem.
Článek XIII.
Sportovní autorita krajského svazu

1.

2.

Se základním členstvím v ČSKe je spojen výkon sportovní autority v rozsahu a za podmínek
stanovených v těchto stanovách. Každému krajskému svazu náleží výlučná sportovní autorita pro
kraj, v němž působí. Obsahem sportovní autority jsou zejména následující práva a povinnosti
krajského svazu:
1.1.

povinnost zajišťovat platnost registrace svých členů a aktualizaci jejich údajů v databázi
ČSKe,

1.2.

právo přijímat vnitřní předpisy, které ve vztahu k činnosti ČSKe nejsou v rozporu se
stanovami ČSKe a jeho vnitřními předpisy,

1.3.

povinnost pořádat pod záštitou ČSKe pro své členy ve stanovených termínech krajská
mistrovství,

1.4.

pravidelně a soustavně svou činností přispívat k vytváření optimálních podmínek pro
provozování a rozvoj karate v kraji, v němž působí.

Další práva a povinnosti, které jsou obsahem sportovní autority, stanoví vnitřní předpis ČSKe
vydaný výkonným výborem.
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Článek XIV.
Práva a povinnosti spojené s individuálním členstvím
1.

Členům s individuálním členstvím fyzických osob a s individuálním členstvím právnických osob
(společně „individuální členové“ nebo jednotlivě „individuální člen“) náleží základní práva a
povinnosti dle článku IX. těchto stanov. Další práva a povinnosti mohou pro individuální členy
vyplývat ze smlouvy o spolupráci nebo z vnitřních předpisů ČSKe.

2.

Na základě smlouvy o spolupráci mohou individuální členové mít některá práva a povinnosti
spojená se základním členstvím vyjma práv dle Článku XI. „Práva a povinnosti spojené se
základním členstvím“ odst. 1. pododst. 1.1. a 1.2. těchto stanov.

3.

Členové s individuálním členstvím fyzických osob mají právo účastnit se valné hromady bez hlasu
rozhodujícího; nepodílí se na rozhodování valné hromady. Členové s individuálním členstvím
právnických osob mají právo účastnit se valné hromady a podílet se na jejím rozhodování
prostřednictvím svého delegáta s hlasem rozhodujícím. Od ustanovení tohoto odstavce se nelze
odchýlit ani ve smlouvě o spolupráci.

4.

Výši členského poplatku nebo způsob jejího určení a splatnost členského poplatku individuálních
členů stanovuje směrnice vydaná výkonným výborem nebo smlouva o spolupráci. Smlouva o
spolupráci má přednost před směrnicí vydanou výkonným výborem.
Článek XV.
Zánik členství

1.

2.

Členství v ČSKe zaniká:
1.1.

vystoupením z ČSKe na základě písemného oznámení, a to ke dni doručení tohoto
oznámení ČSKe, ledaže je v oznámení uveden den pozdější,

1.2.

písemnou dohodou, a to ke dni účinnosti této dohody, ledaže bude v dohodě stanoven
pozdější den zániku členství,

1.3.

úmrtím,

1.4.

právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

1.5.

vstupem do likvidace,

1.6.

zánikem, ruší-li se člen bez likvidace,

1.7.

ukončením či zánikem smlouvy o spolupráci, jde-li o individuálního člena, který uzavřel
s ČSKe smlouvu o spolupráci,

1.8.

vyloučením nebo

1.9.

v případě, kdy tak výslovně stanoví tyto stanovy;

Člen ČSKe může být vyloučen v případě, že:
2.1.

je v prodlení s uhrazením členského příspěvku nebo jiné platby, která mu byla orgánem
ČSKe uložena, po dobu delší 3 měsíců po splatnosti a členský příspěvek nebo jinou platbu
nezaplatí ani do jednoho měsíce ode dne, kdy byl k tomu písemně vyzván ze strany ČSKe,

2.2.

svým jednáním ohrožuje dobré jméno či pověst ČSKe a / nebo jeho členů,

2.3.

přestane splňovat podmínky pro členství v ČSKe,

2.4.

začne vykonávat nebo provozovat činnost, která je v rozporu s účelem či hlavní činností
ČSKe;
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2.5.

zvlášť závažným způsobem porušil povinnost plynoucí pro něj z těchto stanov, vnitřních
předpisů či rozhodnutí příslušného orgánu ČSKe; za porušení povinnosti zvlášť závažným
způsobem se považuje zejména takové porušení, v jehož důsledku byla způsobena újma
ČSKe nebo některému členovi,

2.6.

porušuje opakovaně (2 a více případů) některou z povinností vyplývající ze stanov,
vnitřních předpisů ČSKe či rozhodnutí příslušného orgánu ČSKe nebo

2.7.

krajský svaz porušuje některou z povinností, která pro něj vyplývá ze sportovní autority a
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu písemnou výzvou.

3.

O vyloučení člena s individuálním členstvím rozhoduje výkonný výbor nebo valná hromada. O
vyloučení krajského svazu rozhoduje Valná hromada na návrh prezidia, výkonného výboru nebo
kontrolní komise.

4.

Orgán rozhodující o vyloučení člena může místo vyloučení uložit dotčenému členu, aby provedl
opatření k nápravě závadného stavu a uložit mu k jejich provedení přiměřenou lhůtu; tím není
dotčeno právo tohoto orgánu rozhodnout o vyloučení člena v případě, že uložená opatření ve
stanovené lhůtě nesplní.

5.

V každém kraji může současně působit pouze jeden krajský svaz jako člen se základním členstvím
vykonávající sportovní autoritu. V případě, že dojde k rozdělení krajského svazu, jsou subjekty
zúčastněné na takové přeměně („zúčastněné subjekty“ nebo jednotlivě „zúčastěný subjekt“)
povinny předložit výkonnému výboru do dvou měsíců od účinnosti přeměny písemnou dohodu o
tom, který ze subjektů zúčastněných na přeměně zůstává nadále členem se základním členstvím.
Tato dohoda nesmí obsahovat odkládací nebo rozvazovací podmínky či doložení času. Výkonný
výbor bez zbytečného odkladu po doručení písemné dohody dle tohoto odstavce rozhodne tak, že
potvrdí základní členství zúčastněnému subjektu dle předložené dohody. Vydáním rozhodnutí dle
předchozí věty členství ostatních zúčastněných subjektů v ČSKe zaniká. Rozhodnutí výkonného
výboru se oznamuje všem zúčastněným subjektům.

6.

Nedojde-li ve stanovené lhůtě k předložení písemné dohody dle odst. 5 tohoto článku, je výkonný
výbor povinen bez zbytečného odkladu dle svého uvážení určit, kterému ze zúčastněných subjektů
náleží základní členství. Vydáním rozhodnutí dle předchozí věty členství ostatních zúčastněných
subjektů zaniká. Výkonný výbor při svém rozhodování dle tohoto odstavce přihlédne zejména
k zájmům ČSKe vyplývajících z jeho účelu a k tomu, nakolik je každý ze zúčastněných subjektů
způsobilý přispívat k naplňování účelu ČSKe. Rozhodnutí výkonného výboru se oznamuje všem
zúčastněným subjektům.

7.

Ode dne účinnosti rozdělení krajského svazu do vydání rozhodnutí dle odst. 5 nebo 6 tohoto článku,
nenáleží sportovní autorita a práva a povinnosti z ní vyplývající ani jednomu ze zúčastněných
subjektů. Zúčastněným subjektům po tuto dobu náleží jen základní práva a povinnosti členka
ČSKe.
Část III.
ORGÁNY SPOLKU
Článek XVI.
Orgány ČSKe

1.

Orgány ČSKe jsou:
1.1.

valná hromada,

Stránka 8 z 16

Pracovní verze 190218

2.

1.2.

prezidium,

1.3.

výkonný výbor a

1.4.

kontrolní komise.

K plnění svých úkolů mohou orgány ČSKe zřizovat stálé i dočasné pomocné orgány - rady a
odborné komise.

3. Členové volených orgánů ČSKe musejí vykonávat své funkce osobně. Tím není dotčeno právo
prezidenta nebo viceprezidenta pro ekonomiku nechat se pro konkrétní jednání za ČSKe zastupovat
na základě písemné plné moci.
Článek XVII.
Valná hromada ČSKe
1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSKe. Projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve
stanovách.

2.

Valnou hromadu tvoří všichni individuální členové a krajské svazy.

3.

Členové s individuálním členstvím fyzických osob vykonávají své právo účastnit se valné hromady
osobně nebo v zastoupení jinou fyzickou osobou na základě písemné plné moci s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele. Členové s individuálním členstvím právnických osob jsou na valné hromadě
zastoupeni jedním delegátem s hlasem rozhodujícím.

4.

Krajské svazy jsou na valné hromadě zastoupeny delegáty s hlasem rozhodujícím, přičemž počet
delegátů s hlasem rozhodujícím krajského svazu se určí podle počtu jeho řádně zaregistrovaných
členů v databázi ČSKe podle stavu k 31. prosinci roku bezprostředně předcházejícímu roku, v němž
se koná valná hromada, a to dle následujícího klíče:
4.1.

1 až 200 řádně zaregistrovaných členů = 1 delegát s hlasem rozhodujícím (dále „delegát“),

4.2.

201 až 400 řádně zaregistrovaných členů = 2 delegáti,

4.3.

401 až 600 řádně zaregistrovaných členů = 3 delegáti,

4.4.

601 až 800 řádně zaregistrovaných členů = 4 delegáti,

4.5.

801 až 1000 řádně zaregistrovaných členů = 5 delegátů,

4.6.

1001 až 1200 řádně zaregistrovaných členů = 6 delegátů,

4.7.

1201 až 1400 řádně zaregistrovaných členů = 7 delegátů,

a tak dále; podle logiky vyplývající z tohoto klíče se vypočítá počet delegátů rovněž u krajského
svazu, který má 1401 a více řádně zaregistrovaných členů.
5.

Jednání valné hromady se může účastnit rovněž každý člen některého z orgánů ČSKe, ovšem bez
rozhodujícího hlasu, pokud nebyl vyslán na valnou hromadu jako delegát krajského svazu.
Prezidium může podle své úvahy přizvat na valnou hromadu další osoby. Bez souhlasu prezidia se
nepřipouští účast jiných osob na valné hromadě, než jsou členové ČSKe, resp. jejich zástupci a
delegáti, a členové ostatních orgánů ČSKe. Delegáti se na valné hromadě prokazují písemným
potvrzením podepsaným statutárním zástupcem člena, který jej na valnou hromadu vysílá jako své
zástupce, přičemž v tomto písemném potvrzení musí být výslovně uvedeno, že je delegát vyslán
členem na konkrétní valnou hromadu specifikovanou datem jejího konání. Podpisem písemného
potvrzení statutární zástupce člena stvrzuje, že volba či určení delegáta proběhla řádně a v souladu
s jeho vnitřními předpisy.
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6.

Valnou hromadu svolává prezidium podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, a to písemnou
pozvánkou odeslanou členům nebo zveřejněnou na oficiálních internetových stránkách alespoň 30
dní před datem konání valné hromady.

7.

Prezidium svolá valnou hromadu i na základě písemného podnětu kontrolní komise nebo členů,
kteří mají více než polovinu všech delegátů podle stavu k 31. prosinci roku, který bezprostředně
předchází roku, v němž dojde k podání tohoto podnětu. Neučiní-li to ani do dvou měsíců od
doručení podnětu, může valnou hromadu svolat kontrolní komise nebo členové, kteří dali
kvalifikovaný podnět dle předchozí věty. Nejméně čtyři krajské svazy jsou oprávněni společně
svolat valnou hromadu rovněž tehdy, nemá-li prezidium ani jednoho člena.

8.

Na základě společné žádosti členů, kteří mají více než polovinu všech delegátů podle stavu k 31.
prosinci roku bezprostředně předcházejícímu roku, v němž dojde k podání této žádosti, je
prezidium povinno zařadit na program nejbližší valné hromady bod požadovaný těmito členy. To
neplatí, pokud byla žádost doručena ČSKe až po odeslání pozvánek na nejbližší nadcházející
valnou hromadu; v takovém případě se k žádosti nepřihlíží.

9.

Pozvánka musí obsahovat:
9.1. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
9.2. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
9.3. pořad jednání valné hromady.

10. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich
projednáním všichni delegáti.
11. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů.
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů, nepožadují-li tyto stanovy
většinu jinou.
12. K rozhodnutí o změně stanov a k rozhodnutí o vyloučení krajského svazu se vyžaduje souhlas
alespoň dvoutřetinové většiny přítomných delegátů.
13. K rozhodnutí o fúzi, rozdělení, přeměně, nebo dobrovolném rozpuštění ČSKe, se vyžaduje souhlas
alespoň dvoutřetinové většiny všech delegátů.
14. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá prezidium novými pozvánkami náhradní valnou
hromadu, které se nesmí konat dříve než 10 dnů od rozeslání nových pozvánek.
Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se
musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla valná hromada předtím svolána. Na
náhradní valné hromadě může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozí valné hromady. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných delegátů. Tím nejsou dotčena ta ustanovení stanov, která vyžadují pro přijetí určitých
rozhodnutí většinu hlasů všech delegátů.
15. Valná hromada se řídí těmito stanovami a jednacím řádem, který si sama schválí. Do schválení
jednacího řádu řídí valnou hromadu prezident nebo jiný pověřený člen prezidia, který valnou
hromadu zahájí a ověří její usnášeníschopnost.
16. Zápis z valné hromady obsahuje:
16.1. místo a dobu konání valné hromady,
16.2. jméno členů předsednictva valné hromady a zapisovatele,
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16.3. popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
16.4. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování.
17. Do působnosti valné hromady patří:
17.1. určování hlavních směrů zaměření a rozvoje ČSKe,
17.2. schvalování stanov a jejich změn,
17.3. volba a odvolání členů prezidia, tj. prezidenta, viceprezidenta pro ekonomiku a
viceprezidenta pro sport,
17.4. volba a odvolání ostatních členů výkonného výboru ČSKe, kteří tvoří spolu s členy prezidia
výkonný výbor,
17.5. volba a odvolání předsedy a dalších členů kontrolní komise ČSKe,
17.6. projednávání zprávy o činnosti a hospodaření ČSKe a přijímá potřebná usnesení,
17.7. rozhodování o vyloučení člena,
17.8. rozhodování o fúzi, rozdělení, nebo jiné přeměně ČSKe,
17.9. rozhodování o dobrovolném rozpuštění ČSKe,
17.10. rozhodování o zrušení, kteréhokoliv interního předpisu vydaného orgánem ČSKe,
17.11. volba a odvolání likvidátora,
17.12. rozhoduje o schválení zcizení nemovitého majetku ve vlastnictví ČSKe,
17.13. rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku ČSKe bez právního nástupce,
17.14. rozhodování o udělení předchozího souhlasu s přijetím právnické osoby za člena
s individuálním členstvím dle čl. IX. „Vznik členství v ČSKe“ odst. 4. těchto stanov.
18. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o záležitostech, které tyto stanovy nesvěřují do její
působnosti.
Článek XVIII.
Prezidium ČSKe
1.

Prezidium je statutárním orgánem ČSKe. Prezidiu přísluší vedení ČSKe. Prezidium rozhoduje o
všech záležitostech ČSKe, nejsou-li těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu.
Prezidium ČSKe může přijímat rovněž interní předpisy, a to ve všech záležitostech, pokud není ve
stanovách výslovně uvedeno, že určitý interní předpis vydává výkonný výbor. Prezidium může
vydat organizační řád k úpravě vnitřních a pracovněprávních poměrů ČSKe. Větou druhou tohoto
odstavce není dotčeno práva prezidia rušit nebo měnit jím vydané interní předpisy.

2.

Prezidium má tři členy, a to:

3.

2.1.

prezidenta ČSKe,

2.2.

viceprezidenta pro ekonomiku a

2.3.

viceprezidenta pro sport.

Prezidium ustavuje na návrh výkonného výboru ČSKe sportovně-technickou komisi ČSKe,
trenérsko-metodickou komisi ČSKe, komise rozhodčích ČSKe a radu reprezentace ČSKe.
Prezidium dále ustavuje podle potřeby další odborné komise ČSKe, a to i bez návrhu.
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4.

Prezidium rozhoduje o umístění konkrétního sídla ČSKe v rámci obce, v níž se dle těchto stanov
nachází sídlo ČSKe.

5.

Prezidium se řídí stanovami a usneseními valné hromady o základním směřování a rozvoji ČSKe.
Konkrétní činnost, pravomoci jednotlivých členů a jejich zodpovědnost mohou být dále upraveny
organizačním řádem ČSKe a jiným vnitřními předpisy, které však nesmějí být v rozporu se
stanovami ČSKe a obecně závaznými právními předpisy.

6.

Funkční období členů prezidia je šestileté. Členové prezidia mohou být voleni opětovně.

7.

Člen prezidia může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení oznámí odstupující člen prezidia
písemným oznámením doručeným ČSKe, a to poštou na adresu sídla spolku. Za doručení
odstoupení se také považuje osobní prohlášení člena učiněné na valné hromadě; takové prohlášení
se uvede do zápisu z valné hromady. Funkce odstupujícího člena v prezidiu, jakož i ve výkonném
výboru, zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení, nechválí-li valná hromada na
žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

8.

Prezidium svolává za účelem soustavného plného obsazení prezidia valnou hromadu tak, aby se
volební valná hromada konala nejpozději v den, kdy uplyne funkční období některého z členů
prezidia. Zanikne-li funkce člena prezidia předčasně, svolá prezidium valnou hromadu tak, aby se
konala nejpozději dva měsíce ode dne zániku funkce.

9.

Prezidium zasedá minimálně čtyři krát do roka. Zasedání prezidia svolává kterýkoli člen prezidia
podle potřeby. O konání zasedání prezidia vyrozumí svolavatel ostatní členy prezidia vhodným
způsobem alespoň 7 dnů před jeho zamýšleným konáním. Souhlasí-li s tím všichni členové
prezidia, může se zasedání prezidia konat i bez dodržení lhůty pro jeho svolání. Za souhlasu všech
členů prezidia může být zasedání prezidia zahájeno kdykoli, sejdou-li se všichni členové prezidia.
Ze zasedání prezidia se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel zvolený prezidiem. Zápis
z jednání prezidia podepisuje zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

10. Souhlasí-li s tím všichni členové prezidia, může se prezidium usnášet i mimo zasedání (per rollam),
a to prostřednictvím listinné korespondence, nebo emailové komunikace. Hlasování na dálku může
iniciovat kterýkoli člen prezidia, a to doručením návrhu všem ostatním členům prezidia. O členovi
prezidia, který se k návrhu usnesení nevyjádřil do 15 dnů poté, co mu byl návrh usnesení odeslán,
platí, že s návrhem nesouhlasí. O rozhodnutí prezidia mimo zasedání se vyhotovuje záznam, který
vyhotoví a podepíše prezident nebo jiný člen prezidia, jehož tímto úkolem prezidium pověří.
11. Při zasedání je prezidium usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
prezidia, a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas prezidenta. Při hlasování na dálku rozhoduje prezidium nadpoloviční většinou všech jeho
členů.
12. Prezidium bude informovat o své činnosti své členy prostřednictvím oficiálních internetových
stránek.
13. Zasedání prezidia se mohou zúčastnit bez hlasu rozhodujícího předseda kontrolní komise ČSKe a
se souhlasem všech přítomných členů prezidia i jiné osoby.

Článek XIX.
Výkonný výbor ČSKe
1.

Výkonný výbor je orgán, který rozhoduje a přijímá interní předpisy v případech výslovně
uvedených v těchto stanovách. Výkonný výbor rovněž zabezpečuje v rámci sportovní činnosti
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odbornou činnost ČSKe a v této oblasti je oprávněn rozhodovat a vydávat interní předpisy i bez
výslovného zmocnění těchto stanov.
2.

Výkonný výbor je sedmičlenný, tvoří jej všichni členové prezidia a další čtyři členové.

3.

Výkonný výbor navrhuje prezidiu ČSKe ke schválení obsazení komise rozhodčích ČSKe
sportovně-technické komise ČSKe, trenérsko-metodické komise ČSKe a rady reprezentace ČSKe.

4.

Člen výkonného výboru nesmí být členem ani předsedou odborné komise.

5.

Výkonný výbor se řídí stanovami ČSKe a usneseními valné hromady ČSKe. Konkrétní činnost,
pravomoci jednotlivých členů a jejich zodpovědnost se mohou dále upravit organizačním řádem
ČSKe a jinými vnitřními předpisy, které však nesmějí být v rozporu se stanovami ČSKe a obecně
závaznými právními předpisy.

6.

Funkční období členů výkonného výboru je šestileté. Na odstoupení členů výkonného výboru, kteří
nejsou současně členy prezidia, se obdobně použije odst. 7 článku XVII. těchto stanov.

7.

Zasedání výkonného výboru svolává prezidium podle potřeby, minimálně však dvakrát za rok.
Prezidium svolá zasedání výkonného výboru alespoň 7 dní před datem jeho konání.

8.

Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Schvalování
rozhodnutí a vnitřních předpisů se děje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

9.

Ze zasedání výkonného výboru se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel zvolený výkonným
výborem. Zápis z jednání výkonného výboru podepisuje zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam
přítomných. Zápis musí obsahovat datum a místo konání zasedání, soupis projednávaných otázek
a všech přijatých rozhodnutí a vnitřních předpisů.

10. Výkonný výbor bude informovat o své činnosti členy ČSKe prostřednictvím oficiálních
internetových stránek.
11. Jednání výkonného výboru se mohou zúčastnit bez hlasu rozhodujícího předseda kontrolní komise
a další prezidiem přizvané osoby.
Článek XX.
Kontrolní komise ČSKe
1.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem ČSKe. Kontrolní komise je tříčlenná a tvoří ji předseda
kontrolní komise a další dva členové.

2.

Funkční období členů kontrolní komise je 6 let. Na odstoupení členů kontrolní komise se obdobně
použije odst. 7 článku XVII. těchto stanov.

3.

Činnost kontrolní komise se řídí pracovním řádem, který si sama schválí.

4.

Člen kontrolní komise nemůže být členem výkonného výboru ani prezidia.

5.

Do působnosti kontrolní komise patří:
5.1.

prověřování, zda činnost prezidia, výkonného výboru, odborných komisí ČSKe a členů
ČSKe je v souladu se stanovami, přijatými usneseními valné hromady a platnými interními
předpisy,

5.2.

kontrolovat hospodaření ČSKe,
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5.3.

provádění kontrolu za účelem zjišťování, zda jsou přijatá rozhodnutí orgánů ČSKe a interní
předpisy v souladu s těmito stanovami, usneseními valné hromady a obecně závaznými
právními předpisy.

6.

Povinností předsedy kontrolní komise je vypracovat na zasedání valné hromady zprávu kontrolní
komise.

7.

Kontrolní komise je oprávněna podat prezidiu písemný podnět ke svolání valné hromady a
požadovat, aby byl na pořád valné hromady zařazen její návrh. Jde-li o návrh na zrušení interního
předpisu, musí být předložen spolu se stanoviskem kontrolní komise s uvedením důvodů pro
zrušení interního předpisu.
Článek XXI.
Odborné komise ČSKe

1.

Odborné komise řídí po odborné stránce jednotlivé úseky sportovní činnosti ČSKe.

2.

Při své činnosti se řídí doporučeními výkonného výboru a nařízeními prezidia.

3.

Odborné komise jsou následující:
3.1.

rada státní reprezentace,

3.2.

komise rozhodčích,

3.3.

komise sportovně-technická,

3.4.

komise trenérsko-metodická.

4.

Odborná komise se skládá z předsedy a členů komise.

5.

Obsazení odborné komise navrhuje výkonný výbor.

6.

Předsedu a členy odborných komisí schvaluje na návrh výkonného výboru prezidium.

7.

Prezidium může odvolat jakéhokoli předsedu či člena odborné komise kdykoli v průběhu volebního
období. Prezidium bez zbytečného odkladu oznámí odvolání výkonnému výboru a požádá jej o
návrh na obsazení uvolněné pozice.

8.

Podrobnosti o počtech členů, délce funkčního období a náplně jednotlivých odborných komisí
stanoví vnitřní předpis ČSKe vydaný výkonným výborem.

Část IV.
HOSPODAŘENÍ
Článek XXII.
Hospodaření ČSKe
1.

Hospodaření s majetkem ČSKe je v působnosti prezidia.

2.

Účetním obdobím spolku je kalendářní rok.

3.

Viceprezident pro ekonomiku je povinen na první valné hromadě konané po konci účetního
období ČSKe předkládat zprávu o hospodaření ČSKe za uplynulé účetní období.

4.

Možné zdroje majetku a finančních prostředků ČSKe jsou zejména:
4.1. členské příspěvky,
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4.2. dotace a jiné příspěvky,
4.3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti ČSKe,
4.4. dary a dotace sponzorů,
4.5. licenční poplatky,
4.6. poplatky a peněžité pokuty,
4.7. ostatní.
5.

Ke zcizení nemovitého majetku ČSKe může dojít pouze po předchozím schválení valnou
hromadou.
Část V.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Článek XXIII.
Přechodná ustanovení

1.

Tyto stanovy nahrazují předchozí stanovy ČSKe.

2.

Účinností těchto stanov nejsou dotčeny dosavadní mandáty členů volených orgánů ČSKe.

3.

Účinností těchto stanov zanikají licence sportovní autority dle předchozích stanov. Krajským
svazům, které do účinnosti těchto stanov působily v ČSKe jako jediný krajský svaz v rámci jednoho
kraje, náleží účinností těchto stanov sportovní autorita pro tento kraj. Do databáze ČSKe se u
každého krajského svazu uvede informace, v jakém kraji vykonává sportovní autoritu v souladu
s určením dle předchozí věty.

4.

Pokud v rámci jednoho kraje působilo v ČSKe do účinnosti těchto stanov více krajských svazů,
jsou tyto svazy povinny předložit výkonnému výboru do dvou měsíců od účinnosti těchto stanov
písemnou dohodu o tom, který z dotčených krajských svazů se stane členem se základním
členstvím a bude v daném kraji vykonávat sportovní autoritu. Tato dohoda nesmí obsahovat
odkládací nebo rozvazovací podmínky či doložení času. Výkonný výbor bez zbytečného odkladu
po doručení písemné dohody dle tohoto odstavce rozhodne tak, že určí základní členství v souladu
s předloženou dohodou s tím, že takto učenému krajskému svazu náleží výkon sportovní autority
pro kraj, v němž doposud působil. Členství ostatních krajských svazů, které v daném kraji působily,
vydáním rozhodnutí výkonného výboru dle předchozí věty zaniká. Rozhodnutí výkonného výboru
se oznamuje všem dotčeným krajským svazům.

5.

Nedojde-li ve stanovené lhůtě k předložení písemné dohody dle předchozího odstavce tohoto
článku, je výkonný výbor povinen bez zbytečného odkladu určit, kterému z dotčených krajských
svazů náleží základní členství včetně výkonu sportovní autority pro daný kraj. Členství ostatních
krajských svazů vydáním rozhodnutí výkonného výboru dle předchozí věty zaniká. Výkonný výbor
je při svém rozhodování povinen brát na zřetel především zájem ČSKe, jak je tento vyjádřen v jeho
účelu. Rozhodnutí výkonného výboru se oznamuje všem dotčeným krajským svazům.

6.

Ode dne nabytí účinnosti těchto stanov do vydání rozhodnutí výkonného výboru dle odst. 4. nebo
5. tohoto článku nenáleží sportovní autorita a práva a povinnosti z ní vyplývající ani jednomu
z dotčených krajských svazů. Dotčeným krajským svazům po tuto dobu náleží jen základní práva
a povinnosti členka ČSKe.
Článek XXIV.
Účinnost
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Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 23. února 2017.
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