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1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE SDRUŽENÍ

1.1.1
1.1.2

Český nohejbalový svaz o.s. je občanským sdružením s plnou právní subjektivitou.
Název sdružení je "Český nohejbalový svaz o.s.", zkráceně "ČNS o.s." (dále jen ČNS). Sídlem svazu
je: Zátopkova 100/2, Praha 6.
ČNS je dobrovolným sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých
subjektů nebo subjektů s odvozenou právní subjektivitou se sídly na území České republiky.
ČNS je právním nástupcem výboru svazu nohejbalu ČÚV ČSTV.
Předmětem činnosti těchto subjektů je provozování nohejbalu jak pro vlastní členy, tak i pro
neorganizovanou veřejnost, a jsou ustaveny jako občanská sdružení podle zákona o sdružování
občanů (Zákon č.83/1990 Sb.) nebo jsou součástí tělovýchovných jednot či jiných občanských
sdružení nebo jsou založeny jako právnické osoby podle příslušných právních předpisů.

1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2

HLAVNÍ ÚKOLY A CÍLE

1.2.1
1.2.2

Cílem svazu je rozvíjet nohejbal ve všech jeho formách v České republice i v zahraničí.
Úkolem ČNS je řídit činnost nohejbalu na celém území České republiky a vhodnou formou
propagace i organizačních činností tento sport rozšiřovat. K tomu slouží jeho volené orgány v rámci
republiky a nižších organizačních složek.
ČNS:
a) Zastupuje sdružené členy při jednáních na úrovni nadřazených tělovýchovných organizací,
státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí. Činí opatření v souladu s právním
řádem ČR.
b) Pečuje o výchovu svých členů - hráčů, trenérů, rozhodčích a funkcionářů.
c) Řídí a organizuje sportovní soutěže pro všechny věkové kategorie. Vydává k tomu potřebné
dokumenty, podle kterých soutěže probíhají.
d) Spravuje vlastní a svěřený majetek a práva. Pečuje o rozvoj materiálně technické základny
pro nohejbal, metodicky pomáhá při budování hřišť a dalších zařízení potřebných pro rozvoj
nohejbalu.
e) Rozvíjí sportovní styky s partnerskými organizacemi u nás i v jiných zemích, případně s nimi
uzavírá dohody o spolupráci. ČNS se může stát členem jiných sportovních sdružení.
K podpoře plnění svých úkolů může ČNS také svým jménem provozovat obchodní nebo obdobnou
činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat právní subjekty nebo se
podílet na zakládání jiných právnických subjektů.

1.2.3

1.2.4

2

ČLENSTVÍ

2.1

ČLENOVÉ ČNS

2.1.1

ČNS sdružuje:
a) sportovní oddíly a kluby (dále jen oddíly)
b) jednotlivce, kteří jsou členy oddílů
c) další subjekty (dále jen přidružení členové) v ČR
jako subjekty působící v jednotlivých místech svého sídla.
Za oddíly jsou považovány subjekty sdružené v ČNS mající zcela samostatné právní postavení s
vlastní právní subjektivitou, podle znění svých vlastních zakládacích dokumentů. Jsou registrované
či zapsané do obchodního či jiného zákonem stanoveného rejstříku, zcela samostatně a

2.1.2
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nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, vlastní právní úkony a správu a evidenci
vlastního nebo svěřeného majetku. Jménem oddílu jedná osoba k tomu oprávněná podle vnitřních
předpisů oddílu, přičemž oznámení jména osoby vedoucího družstva oprávněným orgánem oddílu
znamená zplnomocněním této osoby ke všem úkonům, které z titulu této funkce podle předpisů ČNS
této osobě přísluší.
2.2

ODDÍLOVÉ ČLENSTVÍ JEDNOTLIVCŮ

2.2.1

Oddílové členství fyzické osoby se zakládá vznikem členství takovéto osoby v oddílu, který je
sdružen v ČNS, anebo v okamžiku přijetí takovéhoto subjektu do ČNS.
O vzniku oddílového členství rozhoduje oddíl samostatně podle svých vnitřních předpisů, vyjma
vzniku oddílového členství přestupem a vzniku oddílového členství po vyloučení z ČNS.
Fyzická osoba může být členem pouze jednoho oddílu, který je sdružen v ČNS. Člen oddílu je
povinen dodržovat stanovy, řády a další předpisy ČNS a podrobovat se rozhodnutím orgánů ČNS.
Oddíl je povinen vydat hráči na jeho požádání písemně potvrzení o dni vzniku a zániku jeho
oddílového členství.
Vznik nového oddílového členství od jeho zániku je možný:
a) nejdříve po 6 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle čl. 2.2.5.c
b) nejdříve po 12 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle čl. 2.2.5.e
c) nejdříve po 18 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle čl. 2.2.5.d
d) nejdříve po 36 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle čl. 2.2.5.f
e) okamžitě, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle čl. 2.2.5.a-b, g
Oddílové členství zaniká:
a) dnem, ke kterému oddíl rozhodl podle svých vnitřních předpisů o svém zániku
b) dnem doručení písemného oznámení oddílu o vystoupení ze svazu
c) dnem, ke kterému se člen a jeho mateřský oddíl dohodli na zániku členství
d) dnem doručení písemného oznámení člena o zániku členství mateřskému oddílu, v případě
pochybností platí den doručení ČNS
e) vyloučením člena rozhodnutím mateřského oddílu, připouští-li to vnitřní předpisy oddílu
f) vyloučením člena rozhodnutím příslušného orgánu ČNS
g) přestupem člena do jiného oddílu
h) úmrtím člena.
Rozhodujícím dnem se pro body a), b), c), e) považuje den doručení ČNS kopie uvedeného
písemného aktu způsobem určeným pro komunikaci.

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ ODDÍLŮ

2.3.1

Členem ČNS se může stát oddíl, a to na základě písemné přihlášky autorizované oprávněným(i)
zástupcem(i) tohoto oddílu, příp. jiné právnické osoby (např. tělovýchovné jednoty) a zároveň
(písemným) prohlášením o existenci příslušných dokumentů dokládajících vznik takovéto právnické
osoby (registrace stanov na Ministerstvu vnitra ČR, aktuální výpis z obchodního či jiného zákonem
určeného rejstříku), jejichž obsah nesmí být v rozporu se Stanovami ČNS.
Členské oddíly se sdružují v samostatná sdružení - oblastní svazy, které plní roli oblastních článků
ČNS podle těchto stanov.
Členství v ČNS vzniká na základě písemné přihlášky a rozhodnutí výkonného výboru ČNS o přijetí
za člena ČNS. O přijetí za člena a zrušení členství rozhoduje VV ČNS. Přihláška do ČNS obsahuje
prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČNS dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy a
ostatní řády a předpisy ČNS a podřizovat se rozhodnutí orgánů ČNS.
Oddíly sdružené v ČNS a jejich členové mají zejména právo:
a) účastnit se soutěží řízených ČNS v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy,

2.3.2
2.3.3

2.3.4
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2.3.5

2.3.6

2.3.7

b) využít možnosti dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci ČNS a získávat odborné
kvalifikace za podmínek určených ČNS
c) navrhovat své zástupce do orgánů ČNS
d) předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů a podílet se na jejich činnosti dle stanov ČNS
e) vyžadovat pravidelné informace o činnosti a hospodaření orgánů ČNS v souladu
s ustanovením těchto Stanov
f) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání orgánů ČNS, podle ustanovení těchto stanov
g) účastnit se jednání VV, DR a odborných komisí ČNS, vždy však po předchozím písemném
ohlášení
h) vystoupit z ČNS.
Oddíly sdružené v ČNS a jejich členové mají zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy, řády a předpisy ČNS,
b) svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z řádů a směrnic ČNS nebo
rozhodnutí orgánů ČNS
c) vést průkaznou evidenci svých členů
Práva a povinnosti členů ČNS a účastníků soutěží mohou být upraveny smlouvami, které musí být v
souladu s předpisy ČNS. Práva a povinnosti členů ČNS jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy
ČNS.
Členství subjektů v ČNS zaniká :
a) písemným oznámením o vystoupení z členství v ČNS, které bylo učiněno na základě
platného rozhodnutí orgánu subjektu, který je k takovémuto rozhodnutí podle stanov
vystupujícího subjektu oprávněn,
b) právním zánikem původně sdruženého subjektu v ČNS.

2.4

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ JEDNOTLIVCŮ

2.4.1

Přidruženým členem se může stát fyzická osoba, která není členem oddílu ČNS a která o členství
v ČNS požádá a zaplatí stanovený příspěvek. Za splnění podmínek členství se považuje i získání
licence pro výkon příslušné funkce v rámci ČNS (např. trenéři, rozhodčí).
Všichni v soutěžích ČNS působící trenéři, funkcionáři a rozhodčí, kteří nejsou členy oddílů ČNS, se
považují za přidružené členy.
Vznik nového přidruženého členství od jeho zániku je možný:
a) nejdříve po 6 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle článku 2.4.4.a
b) nejdříve po 36 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle článku 2.4.4.b
Přidružené členství zaniká:
a) dnem doručení písemného oznámení ČNS člena o zániku členství v ČNS
b) vyloučením člena rozhodnutím příslušného orgánu ČNS
c) úmrtím člena.
Přidružený člen je povinen dodržovat stanovy, řády a další předpisy ČNS a podrobovat se
rozhodnutím orgánů ČNS. ČNS je povinen vydat přidruženému členovi na jeho požádání písemně
potvrzení o dni vzniku a zániku jeho členství.
Přidružený člen má právo provozovat nohejbal i účastí v soutěžích, řízených oblastními články ČNS.
Pokud tak hodlá učinit spolu s dalšími přidruženými členy jako kolektiv, pak za splnění podmínek,
které stanoví řídící orgán soutěže bez toho, aby tito přidružení členové založili nebo zřídili oddíl
nebo do oddílu vstoupili; postačí když ke splnění těchto podmínek uzavřou v potřebném rozsahu
smlouvu o sdružení podle ustanovení hlavy šestnácté občanského zákoníku nebo udělí v potřebném
rozsahu plnou moc některému z přidružených členů takového kolektivu.

2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6
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2.5

SDRUŽOVÁNÍ S JINÝMI SUBJEKTY A ČLENSTVÍ V JINÝCH SUBJEKTECH
Svaz se může sdružovat s jinými sdruženími, nebo vstupovat do společností či jiných právnických
osob bez ztráty vlastní právní subjektivity.

3

NIŽŠÍ ORGANIZAČNÍ ČLÁNKY ČNS

3.1

NIŽŠÍ ORGANIZAČNÍ ČLÁNKY
Nižšími organizačními články ČNS jsou oblastní články ČNS.

3.2

OBLASTNÍ ČLÁNKY ČNS

3.2.1

3.2.6

Krajské nohejbalové svazy (dále jen KNS), pokud jsou zřízeny, jsou organizační složky působící
v jednotlivých oblastech České republiky. Tyto svazy organizují a řídí činnost ČNS v rámci své
územní působnosti, provádějí a realizují příslušná rozhodnutí orgánů ČNS, která se dotýkají jejich
působnosti. Vykonávají řídící a poradenskou činnost vůči regionálním nohejbalovým svazům,
působících v rámci příslušné oblasti.
O vzniku, zániku a počtu KNS rozhoduje VV ČNS na základě žádosti o založení KNS. KNS se
vytvářejí z členských oddílů a z regionálních nohejbalových svazů. Zařazení oddílů a RNS do KNS
se schvaluje dle příslušného předpisu ČNS. Pro předložení žádosti o založení KNS je potřeba
potvrzení o budoucím členství minimálně pěti subjektů.
Regionální nohejbalové svazy (dále jen RNS), pokud jsou zřízeny, organizují a řídí činnost ČNS
v rámci své územní působnosti v příslušném okrese, regionu resp. městě, kde provádějí a realizují
příslušná rozhodnutí orgánů ČNS, případně rozhodnutí, resp. doporučení KNS.
O vzniku, zániku a počtu RNS rozhoduje VV ČNS na základě žádosti o založení RNS. RNS se
vytvářejí z členských oddílů. Zařazení oddílů do RNS se schvaluje dle příslušného předpisu ČNS.
Pro předložení žádosti o založení RNS je potřeba potvrzení o budoucím členství minimálně pěti
subjektů.
KNS a RNS organizačně a administrativně řídí soutěže v jim svěřených územních celcích a
vykonávají další činnosti podle usnesení orgánů ČNS.
KNS a RNS hospodaří za dodržování předpisů ČNS s těmito prostředky:
a) z dotací od ČNS
b) z dotací jednotlivých správních celků územního členění ČR
c) získanými svou vlastní činnosti (poplatky, pokuty)
KNS a RNS nemohou mít vlastní originální právní subjektivitu, mají odvozenou právní subjektivitu.
KNS a RNS mohou vystupovat a jednat jménem ČNS navenek v rozsahu své pravomoci a územní
působnosti v rámci organizační a řídící struktury ČNS.
Řízení KNS a RNS je prováděno v souladu s příslušnou směrnicí vydanou VV ČNS.

4

ORGÁNY ČNS

4.1

ORGÁNY ČNS

3.2.2

3.2.3
3.2.4

3.2.5

Orgány ČNS jsou:
a) Valná hromada (zkráceně VH)
b) Konference
c) Výkonný výbor (zkráceně VV)
d) Prezident
e) Dozorčí rada (zkráceně DR)
1
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f) Odborné komise a odborní poradci
4.2

OBECNÁ USTANOVENÍ

4.2.1

Do orgánů svazu (mimo odborné komise s výjimkou disciplinárního orgánu) mohou být voleny nebo
jmenovány jen fyzické osoby starší osmnácti let z řad členů ČNS, které:
a) nebyly odsouzeny pro úmyslný trestný čin
b) nebyly v posledním desetiletí v rámci ČNS opakovaně potrestány disciplinárním trestem
delším šesti měsíců
Do odborných komisí (s výjimkou disciplinárního orgánu) mohou být jmenovány osoby starší
patnácti let z řad členů ČNS.
Uvedené funkce v orgánech svazu:
a) předseda odborné komise, která má výkonnou pravomoc v oblasti řízení soutěží přímo
řízených VV
b) předseda odborné komise, která má výkonnou pravomoc v oblasti delegace rozhodčích
nesmí vykonávat osoba, která je trenérem nebo vedoucím družstva nebo členem některého orgánu
oddílu, jehož družstvo působí v nejvyšší dlouhodobé soutěži mužů ČNS. A to bez ohledu na právní
formu oddílu.

4.2.2
4.2.3

4.3

VALNÁ HROMADA

4.3.1
4.3.2

Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem ČNS.
Obecné zásady pro svolání a přípravu VH:
a) VH svolává minimálně každé 4 roky prezident
b) VH musí být svolána, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina KNS, VV nebo DR
c) Nesvolá-li prezident VH ve stanoveném termínu nebo po obdržení žádosti nadpoloviční
většiny KNS, VV nebo DR o svolání, učiní tak VV, ne-li tak DR, ne-li tak pověřený zástupce
žádajících KNS. Vždy ve lhůtě do 2 týdnů od obdržení žádosti o svolání nebo od vypršení
lhůty předchozího orgánu.
d) Termín, místo a program jednání VH určuje VV, pokud se nedohodne pak prezident
v termínu nejpozději 12 týdnů před konáním VH.
e) Informace o svolání VH a návrh programu jsou zaslány všem orgánům ČNS, oddílům a
KNS, které mají právo účastnit se VH delegáty s hlasem rozhodujícím, nejpozději 10 týdnů
před konáním VH způsobem určeným pro komunikaci v rámci ČNS. Oznámení musí
obsahovat časové lhůty pro proces předkládání návrhů změn znění Stanov, Soutěžního řádu,
Pravidel, Disciplinárního řádu dle tohoto článku.
f) Návrhy na úpravu programu, návrhy na činnosti a změny dle bodu 4.3.4.a-n (u voleb do
orgánů ČNS i jména všech navržených osob do příslušných funkcí) ze strany orgánů ČNS,
oddílů a KNS, které mají právo účastnit se VH delegáty s hlasem rozhodujícím, jsou zasílány
na sekretariát ČNS nejpozději 8 týdnů před konáním VH. Návrhy mohou (pouze
prostřednictvím příslušného KNS) podávat i orgány nižších organizačních článků ČNS a
oddíly, které nemají právo účastnit se VH delegáty s hlasem rozhodujícím. Návrh na změnu
znění Stanov, Soutěžního řádu, Pravidel, Disciplinárního řádu musí obsahovat přesné znění
rušeného, upravovaného nebo doplňovaného textu bodu předpisů, zdůvodnění návrhu a
jméno nebo název předkladatele. VV zajistí nejpozději 6 týdnů před konáním VH zveřejnění
všech zaslaných návrhů na internetových stránkách ČNS.
g) Ke každému návrhu na změnu znění Stanov, Soutěžního řádu, Pravidel, Disciplinárního řádu
musí VV (resp. prostřednictvím odborných komisí nebo odborných poradců) zpracovat
zdůvodněné doporučení pro přijetí či nepřijetí a zajistit jeho zveřejnění na internetových
stránkách ČNS nejpozději 6 týdnů před konáním VH.
1
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

h) Případné upravené návrhy (předložené stejným předkladatelem a vztažené alespoň
k jednomu stejnému článku předpisu) na změnu znění Stanov, Soutěžního řádu, Pravidel,
Disciplinárního řádu jsou ve druhém kole zasílány na sekretariát ČNS nejpozději 5 týdnů
před konáním VH. Upravený návrh ruší původní návrh stejného předkladatele. Jiné návrhy
na změnu znění Stanov, Soutěžního řádu, Pravidel, Disciplinárního řádu v rámci druhého
kola nejsou přijímány.
i) Ke každému takto upravenému návrhu na změnu znění Stanov, Soutěžního řádu, Pravidel,
Disciplinárního řádu musí VV (resp. prostřednictvím odborných komisí nebo odborných
poradců) zpracovat zdůvodněné doporučení pro přijetí či nepřijetí.
j) Podklady VV k jednání na VH, včetně návrhů na úpravu programu, návrhů na činnosti a
změny dle bodu 4.3.4.a-n (u voleb do orgánů ČNS i jména všech navržených osob do
příslušných funkcí, u návrhů na změnu znění Stanov, Soutěžního řádu, Pravidel,
Disciplinárního řádu k nim náležející zdůvodněné doporučení pro přijetí či nepřijetí VV,
resp. odborných komisí nebo odborných poradců) ze strany orgánů ČNS, oddílů a KNS,
které mají právo účastnit se VH delegáty s hlasem rozhodujícím jsou zasílány všem orgánům
ČNS, oddílům a KNS, které mají právo účastnit se VH delegáty s hlasem rozhodujícím,
nejpozději 3 týdny před konáním VH způsobem určeným pro komunikaci v rámci ČNS.
k) Návrhy na úpravu programu, návrhy na činnosti a změny dle bodu 4.3.4.a-n, které nebyly
předloženy ve stanovených lhůtách a náležitostech, se na VH neprojednávají.
Pro platnost usnesení VH se vyžaduje:
a) její řádné svolání
b) přítomnost nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím v době jejího zahájení.
V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny delegátů třicet minut po termínu zahájení
jednání pokračuje pokud je přítomna nejméně 1/3 delegátů. Pokud není splněna ani tato
podmínka, tak je jednání VH ukončeno.
c) souhlas většiny hlasů přítomných delegátů (s výjimkou níže uvedených rozhodování)
d) k platnosti usnesení o zániku ČNS je nutný souhlas 4/5 většiny delegátů VH
e) se vznikem nebo zánikem účasti ČNS v každé jiné právnické osobě musí souhlasit většina
všech delegátů VH
Do působnosti VH náleží:
a) schvalovat jednací řád VH
b) volit ze svých řad zapisovatele, ověřovatele zápisu a členy orgánů VH
c) rozhodnout o sloučení, rozpuštění či zániku ČNS
d) rozhodnout o vypořádání majetku v případě rozpuštění či zániku ČNS
e) schvalovat symboliku ČNS
f) rozhodovat o vzniku nebo zániku účasti ČNS v každé jiné právnické osobě
g) volit a odvolávat prezidenta
h) odvolávat a na návrh prezidenta volit hospodáře ČNS, který je členem VV
i) odvolávat a na návrh prezidenta volit člena VV zodpovědného za řízení soutěží
j) odvolávat a na návrh prezidenta volit ostatní členy VV
k) volit a odvolávat členy Dozorčí rady (dále jen DR)
l) schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky, (které vždy podléhají registrační autorizaci
Ministerstva vnitra ČR)
m) schvalovat Soutěžní řád, Pravidla a Disciplinární řád
n) rozhodovat o vyloučení z ČNS a vzniku členství po vyloučení z ČNS
o) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí.
Delegáty VH s hlasem rozhodujícím jsou:
1
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4.3.6

a) vždy po 2 zvolených zástupcích z každé KNS do 30 družstev (včetně) v dlouhodobých
soutěžích KNS a podřízených RNS
b) vždy po 3 zvolených zástupcích z každé KNS s více než 30 družstvy v dlouhodobých
soutěžích KNS a podřízených RNS
c) po jednom zástupci 16 oddílů nohejbalu, jejichž družstva mužů se v předcházejícím roce
umístila v dlouhodobých soutěžích přímo řízených VV nejvýše
d) po jednom zástupci 4 oddílů nohejbalu, jejichž družstva dorostenců se v předcházejícím roce
umístila v dlouhodobých soutěžích přímo řízených VV nejvýše
e) po jednom zástupci 4 oddílů nohejbalu, jejichž družstva žen se v předcházejícím roce
umístila v dlouhodobých soutěžích přímo řízených VV nejvýše.
f) členové VV, pouze pokud jsou řádně zvolenými delegáty s hlasem rozhodujícím
V případě, že příslušný KNS v předchozím roce neorganizoval nejvyšší dlouhodobou soutěž mužů
dle Soutěžního řádu s přímou vazbou postupu do kvalifikace o nejnižší dlouhodobou soutěž řízenou
VV ČNS, tak má právo vyslat pouze jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím, bez ohledu na počet
družstev startujících dlouhodobých soutěžích mužů řízených podřízenými RNS.
Každý přítomný delegát má pouze jeden rozhodující hlas. Oddíl, nebo KNS může písemně zmocnit
zastupováním jakoukoliv osobu.

4.4

KONFERENCE

4.4.1
4.4.2

Konference je druhým nejvyšším orgánem ČNS.
Obecné zásady pro svolání a přípravu Konference:
a) Svolává ji každý rok prezident.
b) Nesplní-li prezident povinnost svolat Konferenci nejpozději do konce března, učiní tak VV,
ne-li tak DR. Pro VV, DR či pověřeného zástupce KNS platí vždy lhůta 10 dní.
c) Termín, místo a program jednání Konference určuje VV, pokud se nedohodne, pak prezident
v termínu nejpozději 4 týdnů před konáním Konference.
d) Informace o svolání Konference a návrh programu jsou zaslány delegátům s hlasem
rozhodujícím nejpozději 1 týden před konáním Konference způsobem určeným pro
komunikaci v rámci ČNS.
e) Podklady VV k jednání na Konferenci jsou zasílány delegátům nejpozději 1 týden před
konáním Konference
Pro platnost usnesení Konference se vyžaduje:
a) její řádné svolání
b) přítomnost 1/3 delegátů v době jejího zahájení. V případě nepřítomnosti více než 2/3
delegátů třicet minut po termínu zahájení je jednání Konference ukončeno a rozhodnutí o
rozpočtu provede DR
c) souhlas většiny hlasů přítomných delegátů
Do působnosti Konference náleží:
a) schvalovat jednací řád Konference
b) volit ze svých řad zapisovatele, ověřovatele zápisu a členy orgánů Konference
c) schvalovat roční plán činnosti, rozpočet a účetní uzávěrku
d) schvalovat zprávu DR o hospodaření a majetku svazu
e) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí, s výjimkou působnosti VH
Delegáty Konference s hlasem rozhodujícím jsou:
a) vždy po 1 zvoleném zástupci z každé KNS
b) vždy po 2 zvolených zástupcích ze 4 KNS s nejvíce registrovanými družstvy v dlouhodobých
soutěžích KNS a podřízených ONS v předchozím roce

4.4.3

4.4.4

4.4.5
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4.4.6

c) po jednom zástupci 10 oddílů nohejbalu, jejichž družstva mužů se v předcházejícím roce
umístila v dlouhodobých soutěžích přímo řízených VV nejvýše
d) po jednom zástupci 4 oddílů nohejbalu, jejichž družstva dorostenců se v předcházejícím roce
umístila v dlouhodobých soutěžích přímo řízených VV nejvýše
e) po jednom zástupci 4 oddílů nohejbalu, jejichž družstva žen se v předcházejícím roce
umístila v dlouhodobých soutěžích přímo řízených VV nejvýše.
Každý přítomný delegát má pouze jeden rozhodující hlas. Oddíl, nebo KNS může písemně zmocnit
zastupováním jakoukoliv osobu.

4.5

VÝKONNÝ VÝBOR

4.5.1

Výkonný výbor (dále jen VV) je stálým odborným výkonným orgánem svazu. Rozhoduje o všech
záležitostech svazu, které nejsou Stanovami vyhrazeny jinému orgánu. VV je statutárním orgánem
svazu. Plní usnesení VH a Konference.
VV má 6 členů včetně prezidenta a viceprezidenta. Volební období VV je 4 roky.
Výkon funkce člena VV zaniká:
a) zvolením nového VV po uplynutí funkčního období
b) odvoláním VH v průběhu funkčního období
c) odstoupením z funkce
d) neúčastí na jednání VV po souvislou dobu prokazatelně delší než 12 měsíců
e) zjištěním nesplnění podmínek pro volbu do orgánů ČNS dle těchto stanov
f) úmrtím
Výkon funkce končí poslední den měsíce v případě odstoupení z funkce, nebo okamžitě v ostatních
případech zániku výkonu funkce.
Zanikne-li výkon funkce některého z členů VV v průběhu volebního období, může být na toto místo
VV kooptován další člen. V průběhu volebního období mohou proběhnout kooptace maximálně
2 členů VV. Kooptace musí proběhnout do 3 měsíců, v opačném případě je prezident povinen svolat
VH.
Do působnosti VV zejména patří:
a) vystupovat jménem ČNS v právních vztazích, zastupuje ČNS ve vztahu ke státním orgánům
a dalším institucím,
b) přijímat rozhodnutí, opatření, sjednává práva a závazky jménem ČNS
c) odpovídá za hospodaření s majetkem ČNS
d) navrhovat a schvalovat strukturu soutěží ČNS
e) navrhovat úpravy a změny v řádech a předpisech ČNS
f) mezi jednáními VH a Konference vydávat upřesňující výklady předpisů ČNS
g) organizovat a řídit sportovní a hospodářskou činnost svazu, k tomu vydávat v mezích Stanov,
Pravidel, Soutěžního řádu a Disciplinárního řádu závazné směrnice, pokyny a vysvětlení
h) schvalovat jednací řády a statuty odborných komisí ČNS
i) schvalovat ustavení oblastních nohejbalových svazů
j) rozhodovat o složení a rozsahu sekretariátu ČNS
k) plnit zaměstnavatelská práva a povinnosti
l) schvalovat jmenování a odvolání členů odborných komisí
m) rozhodovat o přijetí za člena ČNS
n) jmenovat delegáty na jednání orgánů a jiné zástupce v organizacích a právnických osobách,
jichž je ČNS členem
o) ve stanovených případech rozhodovat jako odvolací orgán

4.5.2
4.5.3

4.5.4

4.5.5
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4.5.6
4.5.7

p) pečovat o výchovu trenérů, rozhodčích a funkcionářů a jejich pravidelné doškolování
q) doplnit počet členů VV kooptací
r) v případě odstoupení prezidenta volit prezidenta z členů VV zvolených VH
VV jedná a hlasuje dle jednacího řádu, který schválí na počátku své první schůze. První jednání
probíhá dle do té doby platného jednacího řádu.
Každý člen VV má jeden hlas. Při jednání VV se člen nemůže nechat zastoupit. Za VV jedná
navenek prezident, nebo viceprezident. Člen VV může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce
končí poslední den měsíce, kdy bylo na ČNS doručeno oznámení o odstoupení.

4.6

PREZIDENT A VICEPREZIDENT

4.6.1

V čele svazu je prezident. Volí ho na 4 roky VH, která jej i odvolává. Prezident je zároveň členem
VV. Prezident nesmí být zároveň členem výboru KNS či RNS. V případě, že jím je, musí se funkce
na úrovni KNS, RNS vzdát do měsíce ode dne zvolení prezidentem.
Do působnosti prezidenta zejména patří:
a) jednat jménem svazu navenek v souladu s platnými předpisy ČNS
b) organizovat a řídit jednání VV
c) organizovat a řídit běžnou činnost svazu
d) jmenovat a odvolat na návrh VV členy odborných komisi
e) na základě písemné žádosti prominout udělený trest
f) plnit zaměstnavatelská práva a povinnosti v souladu s rozhodnutím VV
g) zvolit a jmenovat viceprezidenta z členů VV
Výkon funkce prezidenta zaniká:
a) zvolením nového prezidenta VH po uplynutí funkčního období
b) odvoláním prezidenta VH v průběhu funkčního období
c) odstoupením z funkce
d) neúčastí na jednání VV po souvislou dobu prokazatelně delší než 12 měsíců
e) zjištěním nesplnění podmínek pro volbu do orgánů ČNS dle těchto stanov
f) úmrtím
Výkon funkce končí poslední den měsíce v případě odstoupení z funkce, nebo okamžitě v ostatních
případech zániku výkonu funkce.
Prezidenta zastupuje v době jeho nepřítomnosti viceprezident. Odstoupí-li prezident ze své funkce,
převezme jeho funkci první den měsíce následujícího po odstoupení viceprezident do doby
rozhodnutí VV o novém prezidentovi. V případě úmrtí přebírá funkci viceprezident okamžitě.
Odstoupí-li prezident i viceprezident ze svých funkcí, VV svolá do dvou měsíců VH. Do doby než
VH zvolí prezidenta, organizuje a řídí jednání VV jeho nejstarší člen.

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.7

DOZORČÍ RADA

4.7.1

Dozorčí rada (dále jen DR) je stálým orgánem svazu, vykonávajícím nezávislý dozor nad finančním
hospodařením, majetkem svazu a dodržováním Stanov, Pravidel, Soutěžního řádu a ostatních
předpisů ČNS.
DR má 3 členy volené na 4 roky. Člen DR nesmí být zároveň členem VV.
DR jedná a hlasuje podle jednacího řádu, který schválí na počátku své první schůze. První jednání
probíhá dle do té doby platného jednacího řádu.
Do působnosti DR patří:
a) projednat návrh rozpočtu svazu a předložit k němu písemné stanovisko
b) projednat roční účetní uzávěrku svazu a předložit k ní písemné stanovisko
c) průběžně kontrolovat hospodaření svazu a nakládání s jeho majetkem

4.7.2
4.7.3
4.7.4
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4.7.5

4.7.6
4.7.7

d) průběžně kontrolovat dodržování Stanov, Pravidel, Soutěžního řádu a ostatních předpisů
ČNS
e) doplnit počet členů DR kooptací
f) DR volí ze svých členů předsedu
Výkon funkce člena DR zaniká:
a) zvolením nové DR po uplynutí funkčního období
b) odvoláním VH v průběhu funkčního období
c) odstoupením z funkce
d) neúčastí na jednání DR po souvislou dobu prokazatelně delší než 12 měsíců
e) zjištěním nesplnění podmínek pro volbu do orgánů ČNS dle těchto stanov
f) úmrtím
Výkon funkce končí poslední den měsíce v případě odstoupení z funkce, nebo okamžitě v ostatních
případech zániku výkonu funkce.
Předseda nebo jím určený zástupce DR se účastní s hlasem poradním jednání VH, Konference a VV.
Pro výkon působnosti DR jsou povinny ostatní orgány svazu a oddíly poskytovat vyžádané podklady
a informace.

4.8

ODBORNÉ KOMISE A ODBORNÍ PORADCI

4.8.1

4.8.4

Odborné komise a odborní poradci jsou stálé poradní, iniciativní a rozhodne-li VV i výkonné orgány
pro určité úseky činnosti svazu.
O ustanovení odborné komise nebo odborného poradce rozhodne VV, stanoví při tom její
organizační a kompetenční statut. Zejména zaměření činnosti, příslušné kompetence k rozhodovaní a
počet členů.
Členy odborných komisí a odborné poradce jmenuje a odvolává na návrh VV prezident, nebo jím
pověřený člen VV.
Je-li odborné komisi svěřena výkonná pravomoc, smí být jejím členem pouze jeden člen VV.

4.9

SEKRETARIÁT

4.9.1

4.9.3

K zabezpečení plnění svých úkolů si výkonný výbor ČNS vytváří nezbytný profesionální aparát.
Úkoly, pravomoci, působnosti a odpovědnosti pracovníků sekretariátu stanoví VV. Pracovní a
platové zařazení jednotlivých pracovníků stanovuje VV.
Sekretariát výkonně zajišťuje činnost ČNS, VV a odborných komisí. Zpracovává podklady a
materiály pro jednání všech celorepublikových orgánů ČNS a tato jednání organizačně zabezpečuje.
Zástupce sekretariátu se může účastnit jednání VV.

5

FINANČNÍ ZDROJE SVAZU

5.1

FINANČNÍ ZDROJE SVAZU

5.1.1

Finanční zdroje svazu jsou:
a) dotace od státních orgánů a ČSTV
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
c) podíl na členských příspěvcích členů oddílu nohejbalu
d) příspěvky od sponzorů
e) podíl na vstupném, pokuty, poplatky
f) dary
g) příjmy z reklamy

4.8.2

4.8.3

4.9.2
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5.2

HOSPODAŘENÍ SVAZU
Svaz hospodaří na základě rozpočtu schváleného Konferencí. Konference schvaluje rozpočet formou
schválení navrhovaného hospodářského výsledku.

6

PRÁVNÍ ÚKONY

6.1

PODEPISOVÁNÍ

6.1.1

Podepisování za ČNS se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu ČNS připojí svůj podpis
vždy prezident nebo dva členové VV.
Prezident je oprávněn podepisovat za ČNS veškeré písemné právní úkony, jakož i veškerou
korespondenci, jejíž podepisování si vyhradí.
Běžnou korespondenci je oprávněn podepisovat pověřený člen sekretariátu, předseda odborné
komise nebo jím pověřený člen odborné komise.

6.1.2
6.1.3
6.2

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Ten, kdo ve svazu způsobí neplatnost právního úkonu, ať z nedbalosti nebo úmyslně, odpovídá za
případnou škodu, která by svazu vznikla.

6.3

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ
Zápisy z jednání VH a Konference podepisuje prezident a zvolení ověřovatelé, zápisy z jednání VV
prezident a sekretář svazu, z jednání DR její předseda a sekretář svazu.

7

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Nejsou.

7.2

TERMÍNOVÁ PLNĚNÍ A ŘEŠENÍ PODÁNÍ

7.2.1

Ve všech případech, kde jsou stanovena termínová plnění, je rozhodující prokazatelné datum
doručení, pokud není stanoveno Rozpisem soutěže jinak.
Důležité písemnosti, zejména podání a rozhodnutí, se doručují prokazatelným způsobem. Za
prokazatelný způsob se považuje:
a) doporučená pošta zaslaná na adresu ČNS
b) doporučená pošta zaslaná na adresu oddílu
c) doporučená pošta zaslaná na adresu vedoucího družstva uvedenou v přihlášce do soutěže
d) elektronické úložiště souborů, které je zřízeno na internetových stránkách ČNS
e) osobní předání
Podání může být podávajícím staženo nebo zaměněno podáním novým, nejpozději však ve lhůtě pro
přijetí podání a pokud není předpisy ČNS stanovena, tak do termínu, kdy se o podání rozhoduje.

7.2.2

7.2.3
7.3

PLATNOST DOKUMENTU

7.3.1
7.3.2

Ruší se všechny předchozí Stanovy ČNS, včetně všech změn a doplňků.
Tento dokument je platný dnem 2.12.2012.
V Praze dne 2.12.2012
Kamil Kleník v.r.
Prezident ČNS
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