Stanovy
Českého svazu bobistů a skeletonistů, z.s.
PREAMBULE
Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s. (dále jen „ČSBS“), založen 10.05.1990 je dobrovolným
sdružením oddílů, klubů, zájmových skupin a fyzických osob, jejichž předmětem činnosti je bobový
anebo skeletonový sport. ČSBS na základě pověření Mezinárodní federace bobového
a skeletonového sportu (dále jen „IBSF“) jako jediný subjekt organizuje a zajišťuje provozování
bobového a skeletonového sportu na území České republiky, dále vykonává na území České
republiky působnost svěřenou IBSF a zastupuje tato sportovní odvětví na mezinárodní úrovni.

I. Základní ustanovení
1)
2)
3)
4)
5)

Název spolku zní: Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s. Anglický ekvivalent názvu spolku zní:
Czech Bobsleigh and Skeleton Association.
Sídlem ČSBS je Praha.
ČSBS je dobrovolným, veřejně prospěšným, demokratickým, politicky nezávislým a občansky
otevřeným spolkem.
ČSBS se může za vzájemně výhodných podmínek sdružovat s jinými organizacemi.
Oficiálním symbolem ČSBS je znak, který je tvořen dvěma kruhy, přičemž ve vnějším kruhu je
nápis „Český svaz bobistů a skeletonistů“ a „ČSBS“ a ve vnitřním kruhu je zobrazeno schéma
čtyřbobu a skeletonu na pozadí státní vlajky České republiky. Vyobrazení znaku ČSBS tvoří
přílohu č. 1 těchto stanov.

II. Poslání a cíle
1)

2)

3)

Základním posláním a účelem ČSBS a tedy hlavní činností ČSBS je organizování bobového
a skeletonového sportu na území České republiky a vytváření podmínek pro jeho provozování
a rozvoj, reprezentace České republiky v bobovém a skeletonovém sportu v zahraničí a vytváření
materiálních a tréninkových podmínek pro uvedené činnosti.
ČSBS je oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, přičemž účel vedlejší hospodářské činnosti spočívá v podpoře hlavní činnosti
spolku, tedy podpoře provozování a rozvoje bobového a skeletonového sportu v České republice,
a v hospodárném využití spolkového majetku.
Zisk z vedlejší hospodářské činnosti je ČSBS oprávněn použít pouze pro spolkovou činnost
včetně správy ČSBS.

III. Orgány ČSBS
Orgány ČSBS jsou:
1) valná hromada,
2) předseda,
3) výkonný výbor,
4) kontrolní inspektor.

IV. Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem ČSBS je valná hromada.
2) Delegáti valné hromady s právem hlasovacím jsou:
a. předseda ČSBS,
b. členové výkonného výboru,
c. kontrolní inspektor,
d. 2 zástupci aktivně činných sportovců v pořadí boby, skeleton,
e. 3 zástupci aktivně činných sportovních klubů nebo jednot, členů ČSBS.

3) Valná hromada se koná, pokud o její svolání požádá alespoň 1/3 členů ČSBS nebo dva
členové výkonného výboru. Valná hromada se koná nejpozději do 1 měsíce od doručení
takového požadavku na její svolání předsedovi ČSBS.
4) Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o zániku ČSBS a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
b. rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice ČSBS,
c. rozhoduje o přijetí a změnách stanov ČSBS,
d. rozhoduje o sdružení ČSBS s jinými organizacemi,
e. volí předsedu, výkonný výbor a kontrolního inspektora na čtyřleté funkční období,
f. na návrh jej může Valná hromada odvolat a na jeho místo zvolit jinou osobu; volební
období se přitom neprodlužuje a skončí tehdy, kdy by skončilo čtyřleté volební období
původně zvoleného orgánu,
g. schvaluje a projednává zprávu předsedy,
h. schvaluje a projednává zprávu kontrolního inspektora,
i. schvaluje a vydává interní předpisy, ve kterých upravuje vztahy v ČSBS,
j. schvaluje a projednává rozpočet ČSBS, jehož nedílnou součástí je nezávislý rozpočet
kontrolního inspektora.
5) Valná hromada ČSBS postupuje podle programu valné hromady, který schválí na počátku
jednání. K realizaci jednotlivých bodů programu si může valná hromada zvolit pracovní
komise, jednací nebo volební řád.
6) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů
s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň:
a. 3/5 většiny pozvaných delegátů, pokud se jedná o rozhodnutí o zániku ČSBS,
o změně stanov či o nakládání s nemovitým majetkem svazu,
b. nadpoloviční většiny přítomných delegátů ve věcech ostatních.
7) V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina
delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada zrušena a předseda vyhlásí do týdne nový
termín náhradní valné hromady.
8) Každá první valná hromada v kalendářním roce určí klíč k výběru aktivních sportovců
a zástupců sportovních klubů a jednot jako delegátů na období do další první valné hromady
v následujícím kalendářním roce.

V. Předseda ČSBS
1) Předseda:
a. je volen valnou hromadou. Zvolen může být jen takový člen oddílu, klubu nebo
zájmové skupiny, který je ke dni konání valné hromady plnoletý.
b. je oprávněn:
i. svolat řádnou i mimořádnou valnou hromadu,
ii. jednat jménem ČSBS a uzavírat právní vztahy,
iii. určit svého plnomocného zástupce, který bude na základě písemné plné
moci vykonávat částečná anebo úplná práva předsedy.
2) Předseda řídí a svolává výkonný výbor, je jeho součástí s právem podílet se na rozhodování
jako jeho ostatní členové. O konání výkonného výboru uvědomí vždy kontrolního inspektora,
a to nejpozději 10 dní před termínem jeho konání.

VI. Výkonný výbor
1) Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů ČSBS v období mezi jednotlivými valnými
hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady,
přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
2) Výkonný výbor je složen z předsedy a čtyř členů. Výkonný výbor volí ze svého středu
hospodáře a místopředsedu ČSBS.
3) Jednání výkonného výboru svolává předseda, a to podle potřeb anebo na požádání
kteréhokoli z jeho členů. Výkonný výbor se však musí sejít nejméně 4x ročně. Z každého
jednání výkonného výboru musí být pořízen písemný zápis.
4) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li společně s předsedou přítomna nadpoloviční většina
účastníků. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných.
5) Do působnosti výkonného výboru patří zejména:

a. Zabezpečení organizace a plnění úkolů uložených valnou hromadu. Valné hromadě
předkládá prostřednictvím zprávy předsedy nejméně 1x ročně informaci o plnění
těchto úkolů.
b. Zabezpečení, organizace a řízení činnosti ČSBS. Za tím účelem je oprávněn vydávat
závazné směrnice, pokyny a vysvětlení.
c. Rozhodování o přijetí nového oddílu, klubu, nebo zájmové organizace do ČSBS.
Na aktuálním výkonném výboru smí být přijat jenom jeden nový člen.
d. Vystavování, potvrzování a evidence mezinárodních licencí pro bobový a skeletonový
sport pro jednotlivé závodníky. Přitom platí, že výkonný výbor nemůže odmítnout
vystavení licence závodníkovi, jestliže ten je řádným členem oddílu, klubu anebo
zájmové skupiny, která je řádným členem ČSBS.
e. Rozhodování s konečnou platností o stížnostech a odvoláních proti rozhodnutím
v oblasti bobových nebo skeletonových soutěží.
f. Péče o ochranu zdraví sportovců při organizované tělovýchově v rámci ČSBS
a organizovaný boj proti dopingu.
g. Péče o výchovu nových a doškolování aktivních sportovců, rozhodčích a trenérů.
h. Řízení finančních záležitostí ČSBS. Za tímto účelem spravuje samostatný finanční
účet.
i. Dohled nad hospodárným využíváním majetku ČSBS a zajišťování jeho údržby.
j. Zajišťování operativní spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, s podniky,
ostatními svazy a tělovýchovnými jednotami (dále jen TJ), jinými organizacemi
a fyzickými osobami.

VII. Kontrolní inspektor
1) Kontrolní inspektor je stálým orgánem ČSBS, který mezi jednotlivými valnými hromadami
provádí nezávislý dozor nad dodržováním stanov ČSBS a nad hospodařením ČSBS.
2) Kontrolní inspektor je oprávněn provádět kontrolu jakékoli činnosti uskutečňované v rámci
ČSBS jeho orgány anebo členy. Kontrolnímu inspektorovi musí být pro výkon jeho oprávnění
poskytnuty všechny potřebné informace a písemné podklady.
3) Kontrolní inspektor je oprávněn navrhovat řešení zjištěných nedostatků. Takové návrhy
doručuje v písemné podobě předsedovi.
4) Kontrolní inspektor předkládá na každé valné hromadě zprávu o své činnosti a o zjištěných
skutečnostech.
5) Kontrolní inspektor má právo účastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním.
6) Kontrolní inspektor hospodaří na základě samostatného rozpočtu, který je nedílnou součástí
celkového rozpočtu svazu. Jeho výše a čerpání je schvalováno valnou hromadou.

VIII. Společné zásady členství v ČSBS
1) Členem ČSBS se mohou stát na základě své svobodné vůle oddíly, kluby, nebo zájmové
skupiny, jejichž předmětem činnosti je bobový nebo skeletonový sport, a které souhlasí
s posláním a stanovami ČSBS.
2) O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor.
3) Výkonný výbor stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství
schválených valnou hromadou. Rovněž je oprávněn stanovit výši členských příspěvků.
4) Členství jednotlivců je členstvím k oddílu, klubu anebo zájmové skupině. O přijetí jednotlivce
jako člena rozhoduje tato složka. Výši oddílových nebo obdobných příspěvků jednotlivce
stanoví oddíl, klub, zájmová skupina, případně TJ nebo jiný nadřízený orgán.

IX. Práva a povinnosti členů
1) Základní práva řádných členů ČSBS jsou:
a. Účastnit se v souladu se stanovami ČSBS jednání a rozhodování o záležitostech
ČSBS.
b. Předkládat návrhy a doporučení.
c. Účastnit se soutěží organizovaných ČSBS, a to za podmínek podle stanov ČSBS,
případně za podmínek jejich soutěžních řádů a v případě mezinárodních soutěží za
podmínek a pravidel dané mezinárodní federace.
d. Účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření
umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které
z členství vyplývají.

e. Účastnit se jednání orgánů ČSBS, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.
f. Navrhovat a volit své zástupce starší 18 let věku do všech volených orgánů ČSBS.
2) Základní povinnosti řádných členů ČSBS jsou:
a. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČSBS a základní etické a mravní normy
sportovce a usilovat o šíření dobrého jména ČSBS.
b. Plnit usnesení a rozhodnutí orgánů ČSBS.
c. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČSBS k zabezpečení jeho činnosti.
d. Řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností v ČSBS, pokud o tom příslušný orgán ČSBS podle stanov
rozhodl.
e. Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3) Řádné členství zaniká:
a. vystoupením člena,
b. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
c. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje
výkonný výbor,
d. zánikem ČSBS.

X. Majetek ČSBS a hospodaření
1) Zdrojem majetku ČSBS jsou zejména:
a. příspěvky členů ČSBS,
b. příspěvky a dotace od mezinárodní federace,
c. státní příspěvky, příjmy z majetku ČUS a jiných organizací a osob,
d. majetek převedený do vlastnictví ČSBS jeho členem,
e. sponzorské dary,
f. pohledávky a jiná majetková práva,
g. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti ČSBS,
h. ostatní příjmy.
2) Majetek ČSBS je ve vlastnictví ČSBS jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích
s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.)
s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3) Do majetku ČSBS nepatří majetek ve vlastnictví nebo správě jeho členů.
4) Majetek získaný vedlejší hospodářskou činností ČSBS lze použít pouze pro spolkovou činnost
včetně správy ČSBS.
5) Hospodaření ČSBS řídí výkonný výbor, který předkládá prostřednictvím předsedy 1x ročně
zprávu o hospodaření valné hromadě.
6) Vlastní činnost ČSBS se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.
7) Příjmy plynoucí z činnosti ČSBS rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k jejich účelovému
určení pro jednotlivé sporty.

XI. Jednání jménem ČSBS
1) Jménem ČSBS jedná samostatně v plném rozsahu jeho předseda.

XII. Zrušení nebo přeměna ČSBS
1) O zrušení ČSBS s likvidací nebo o jeho přeměně rozhoduje valná hromada anebo mimořádná
valná hromada. K platnosti tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu více než 3/5 z celkového
počtu delegátů valné hromady.

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě ČSBS konané dne 1.10.2016 v Liberci
a nabývají účinnosti dnem schválení.
Příloha č. 1: Vyobrazení znaku ČSBS

