STANOVY ČESKÉHO SVAZU BIATLONU
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Český svaz biatlonu, dále jen ČSB, je ustanoven v souladu se Zákonem č. 83/90 Sb. o sdružování
občanů jako samostatná, dobrovolná a nepolitická organizace s právní subjektivitou, založena na
demokratických principech. Působí na celém území České republiky a ve svých řadách sdružuje
zájemce o biatlon ve všech jeho formách. Ve své činnosti se ČSB řídí těmito stanovami, přijatými
vnitřními normami a právními předpisy obecného charakteru.
Sídlem organizace je Praha 7 – Holešovice, U Pergamenky 3, PSČ 170 00.
ČSB má identifikační číslo organizace /IČO / 539180.

2. POSLÁNÍ A HLAVNÍ ÚKOLY ČSB
Posláním ČSB je, podílet se na všestranném rozvoji tělesných, psychických, mravních a morálněvolních kvalit občanů České republiky, zejména mládeže. Ve své činnosti spolupracuje
s organizacemi, které mají obdobné poslání. Je členem Českého olympijského výboru,
Mezinárodní unie biatlonu a Sdružení sportovních svazů ČR, ve kterých zastupuje sportovní
odvětví biatlon. Podle potřeby a vhodnosti se může stát členem dalších organizací.
Při realizaci svého poslání plní tyto hlavní úkoly:

prosazuje zájmy českého biatlonu v příslušných národních a mezinárodních organizacích a
vytváří podmínky pro všestrannou mezinárodní spolupráci;

zabezpečuje státní sportovní reprezentaci České republiky ve vrcholných světových a
mezinárodních soutěžích ve všech formách biatlonu;

organizuje mistrovské, klasifikační a kvalifikační soutěže celostátního charakteru,
mezinárodní, výběrové a veřejné soutěže v jednotlivých formách biatlonu;

zabezpečuje výběr, přípravu a výchovu státních reprezentantů, talentované mládeže a
dalších sportovců, růst jejich sportovní výkonnosti a pro tuto činnost vytváří vhodné
podmínky;

vytváří podmínky pro sportovní činnost v klubech;

prostřednictvím klubů organizuje akce propagačního a náborového charakteru pro široké
vrstvy obyvatelstva ve smyslu obecných zásad „Sport pro všechny“;

připravuje pro zabezpečení své činnosti pedagogický, rozhodcovský a funkcionářský aktiv
s maximálním využitím nejnovějších zkušeností a vědeckých poznatků;

k zabezpečení své činnosti a potřeb může organizovat a provádět hospodářskou a
marketingovou činnost;

vyhledává sponzory a partnery svazu, kterým nabízí uplatnění reklamy a propagaci výrobků
při soutěžích biatlonu a v propagační činnosti svazu;

nabývá majetek v souladu s platnými předpisy a ustanoveními.

3. ČLENSTVÍ
Členem ČSB se může stát každý občan ČR, i cizí státní příslušník, splňující zákonné podmínky pro
pobyt v ČR, který souhlasí s obsahem činnosti ČSB, jak je charakterizován těmito Stanovami.
O členství je nutné požádat formou písemné přihlášky v některém klubu biatlonu. Osoby mladší 15ti let se mohou stát členy ČSB za předpokladu, že na jejich přihlášce je uveden souhlas jejich
zákonného zástupce.
Klub, ve kterém člen podal přihlášku, se stává jeho mateřským klubem. V tomto klubu provádí svoji
činnost a platí členské příspěvky. Členství se každoročně obnovuje prostřednictvím mateřského
klubu zaplacením členských příspěvků do 31. 3. příslušného roku. Při přerušení členství je nutno
podat novou přihlášku. Změnu mateřského klubu a hostování v některém jiném klubu řeší vnitřní
dokument k problematice členství.
Dokladem o členství je Členský průkaz s potvrzením o zaplacení členského příspěvku na příslušný
rok. Tyto doklady vydává sekretariát ČSB na základě Evidenčního seznamu členů, zpracovaného
jednotlivými kluby po zaplacení příslušné částky za členské příspěvky evidovaných členů. Nové
členy mohou přijímat a prodloužení členství v ČSB mohou provádět jen kluby s platnou registrací.
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4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA












Člen ČSB má právo:
nosit a používat označení příslušnosti k ČSB;
zúčastňovat se všech akcí organizovaných klubem biatlonu a akcí, organizovaných jinými
složkami ČSB podle svých zájmů, schopností a možností;
zúčastňovat se členských schůzí klubu a informovat se o činnosti klubu a ČSB;
po dovršení 15 let, volit a hlasovat;
po dovršení 18 let, být volen a být delegován do jiných organizací a orgánů, včetně
mezinárodních;
odvolat se proti rozhodnutí orgánu směřujícímu proti jeho osobě k vyššímu orgánu;
podávat návrhy, připomínky, stížnosti a petice k činnosti jednotlivých složek ČSB.
Člen ČSB má povinnost:
dodržovat Stanovy a řídit se přijatými dokumenty ČSB;
chránit zájmy organizace a její majetek;
platit stanovené členské příspěvky;
dodržovat právní předpisy, předpisy související s nošením a užíváním zbraní a chovat se
tak, aby nepoškozoval dobré jméno ČSB.

5. UKONČENÍ ČLENSTVÍ




Členství v ČSB zaniká:
vystoupením na základě vlastního rozhodnutí;
zrušením na základě rozhodnutí výboru mateřského klubu, nebo vyššího orgánu, v důsledku
závažného porušení Stanov, platných vnitřních dokumentů, nebo obecných zákonných
ustanovení;
nezaplacením členských příspěvků ve stanovenou dobu.

6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
6.1.

Republikové orgány, statutární zástupci a odborné poradní komise

6.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSB. Svolává ji nejméně jednou za čtyři kalendářní
roky výbor ČSB, který stanoví počty delegátů z jednotlivých klubů. Právo minimálně jednoho
řádného delegáta má každý registrovaný klub biatlonu se zaplaceným klubovým
příspěvkem. Jako řádní delegáti se dále Valné hromady zúčastní stávající členové výboru a
kontrolně revizní komise. Řádní delegáti musí mít uhrazeny členský příspěvek na daný rok.
Valná hromada se zpravidla koná v roce konání zimních olympijských her.
Mimořádná Valná hromada může být svolána na žádost nejméně jedné třetiny
registrovaných klubů biatlonu nebo rozhodnutím výboru ČSB.
Valná hromada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny pozvaných delegátů,
resp. šedesát minut po oficiálním začátku Valné hromady při účasti min. jedné třetiny
pozvaných delegátů.
6.1.2. Výbor ČSB je nejvyšším orgánem svazu s výkonnou pravomocí v období mezi jednotlivými
Valnými hromadami. Schází se podle potřeby, nejméně 6x ročně. Na svých zasedáních
projednává aktuální problematiku a úkoly spojené s celkovou činností ČSB. Tvoří jej 6 členů,
kteří vykonávají základní funkce: prezident, 1 - viceprezident –viceprezident pro ekonomiku
a marketing, viceprezident pro biatlon, viceprezident pro letní biatlon, člen pro sportovnětechnickou, legislativní činnost a práci s rozhodčími, člen pro práci s mládeží. K zabezpečení
své činnosti si výbor ustavuje odborné komise, případně pověřuje jím vybrané členy přímo
konkrétními úkoly. Jednání výboru se zúčastňuje sekretář ČSB s hlasem poradním.
6.1.3. Prezident ČSB je statutárním zástupcem ČSB a nejvyšším představitelem svazu. Je volen
Valnou hromadou ČSB a zpravidla je s ním uzavírán pracovní poměr na dobu určitou. Jeho
zástupci jsou viceprezidenti - členové výboru ČSB.
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6.1.4. Viceprezidenti ČSB pro ekonomiku a marketing, biatlon a letní biatlon jsou statutárními
zástupci svazu. Podle pověření zastupují prezidenta svazu.
6.1.4.1. Za Český svaz biatlonu se podepisuje statutární zástupce s tím, že k předepsanému jménu
a příjmení a funkci připojí podpis s razítkem ČSB.
6.1.4.2. K manipulaci s finančními prostředky svazu a majetkem jsou nutné dva podpisy, přičemž
jeden podpis musí být zásadně jednoho ze statutárních zástupců svazu. Právo druhého
podpisu ve styku s bankou mají dále, dle rozhodnutí výboru ČSB, 1 - 2 pověřené osoby.
Toto neplatí u elektronického ovládání účtů.
6.1.4.3. Závěry přijaté výborem jsou platné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů
výboru. Při hlasování rozhoduje při rovnosti hlasů hlas prezidenta, resp. viceprezidenta
řídícího jednání.
6.1.5. Členové výboru pracují na svých úsecích činnosti, sledují obsahovou, metodickou,
technickou, legislativní, finanční a věcnou správnost vydávaných vnitřních dokumentů.
6.1.6. Člen výboru, který se nemůže zúčastnit zasedání, může být zastoupen pověřeným členem
jím řízené komise. Tento zástupce má při zasedání všechna práva člena výboru.
6.2.

Krajské (regionální) orgány
Vytvářejí se v teritoriích krajů státní správy, resp. dílčím způsobem upravených, podle potřeb
svazu. Tyto orgány nemají vlastní právní subjektivitu.
Tvoří je: - krajské shromáždění zástupců klubů
- krajské rady

6.2.1. Krajské shromáždění zástupců klubů
je nejvyšším orgánem ČSB v daném územním regionu. Je tvořeno zvolenými zástupci
jednotlivých klubů, majících platnou registraci. Každý klub má jednoho zástupce a jeden
hlas.
6.2.2. Krajské rady - zastupují a sdružují činnost klubů v průběhu roku. Zastupují biatlon v jednání
s krajskými orgány státní správy a usměrňují činnost klubů v daném teritoriu.
6.3.

Klub biatlonu
Klub biatlonu je základním organizačním článkem ČSB. Může se ustavit při minimálním
počtu tří členů, z nichž dva musí být starší 18 let. Kluby užívají jednotný název „Klub
biatlonu“, za který mohou dávat další označení.
Základní registrace klubu se provádí na základě žádosti o registraci klubu, adresované
výboru ČSB. Žádost musí obsahovat přesný název klubu s uvedením místa působnosti,
adresu jeho sídla, seznam členů výboru obsahující jméno, příjmení, rodné číslo, adresu a
dále seznam zakládajících členů, včetně jejich rodného čísla.
Současně s touto žádostí zaplatí základní registrační klubový příspěvek a členské příspěvky
zakládajících členů. Na základě splnění těchto povinností a schválení výborem ČSB, vystaví
sekretariát ČSB klubu Registrační list s přiděleným evidenčním číslem jako základní
zřizovací listinu. Pokud je mu přidělena právní subjektivita, dostaví se představitel klubu se
Stanovami ČSB na statistický úřad v místě jeho působení, kde mu bude přiděleno
identifikační číslo organizace - IČO.
Registrace klubu se každoročně obnovuje na základě zaplacení ročního klubového poplatku,
zasláním Evidenčního seznamu členů klubu v minimálním počtu 3 a zaplacením jejich
členských příspěvků do 31.3. příslušného roku.
Klub, který přeruší svoji činnost, musí při obnově činnosti požádat o novou registraci.
V ČSB jsou registrovány tři druhy klubů biatlonu:
1. kluby pracující jako organizační článek ČSB, které mají delegovanou právní subjektivitu
na základě Stanov ČSB;
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2. kluby pracující jako samostatný organizační článek, mající vlastní právní subjektivitu, na
základě vlastních Stanov, schválených MV ČR;
3. kluby pracující v rámci jiné organizace např. Asociace víceúčelových základních organizací
nebo TJ/SK. Tyto kluby nemají vlastní právní subjektivitu, neboť tuto má organizační
jednotka, jíž jsou součástí.
Vzájemné postavení těchto klubů je v rámci ČSB rovnoprávné.
Kluby, pracující jako organizační článek ČSB, mohou plně využívat symboliku ČSB a mít vlastní
razítko, minimálně s těmito náležitostmi: název zřizovatele – tj. ČSB, klub biatlonu, vlastní
název klubu, registrační číslo klubu, adresa klubu a jeho IČO.
Kluby registrované ve smyslu bodu 2/ a 3/ mohou využívat symboliku ČSB.
6.3.1. Volené orgány klubu - organizační článek
a)






b)





c)

Členská schůze klubu – schází se zpravidla 1x ročně, v roce konání Valné hromady ČSB je
schůzí hodnotící dané období a současně schůzí volební, a :
projednává a rozhoduje o všech důležitých otázkách činnosti klubu;
schvaluje plán činnosti a rozpočet na rok, zprávu o hospodaření a revizní zprávu;
volí předsedu klubu, výbor klubu a revizní komisi nebo revizora účtu;
volí delegáty na Valnou hromadu ČSB, navrhuje členy ČSB do vyšších orgánů a komisí;
volí zástupce na krajské shromáždění zástupců klubů, včetně náhradníka;
rozhoduje o zániku klubu biatlonu a likvidaci majetku klubu.
Výbor klubu biatlonu
zodpovídá a zabezpečuje konkrétní činnost klubu;
realizuje úkoly z členské schůze;
plní úkoly vůči vyšším orgánům ČSB;
připravuje materiály pro činnost klubu;
vede evidenci členů, vybírá členské příspěvky a zodpovídá za včasnou registraci klubu na
rok.
Předseda klubu biatlonu je statutárním zástupcem klubu a zastupuje klub uvnitř a vně, řídí
činnost výboru klubu a zabezpečuje úkoly podle potřeby klubu.

7. ÚKOLY ORGÁNŮ A JEJICH FUNKCIONÁŘŮ
7.1.

Valná hromada plní tyto úkoly:



projednává a schvaluje zprávu prezidenta a výboru ČSB o činnosti a stavu svazu za
uplynulé období, zprávu o hospodaření a majetku ČSB, zprávu Kontrolní a revizní komise
ČSB;
schvaluje Stanovy ČSB a symboliku svazu, jejich zásadní úpravy a doplňky, Statut kontrolní
a revizní komise ČSB;
volí přímo prezidenta svazu, viceprezidenty a jednotlivé členy výboru;
volí tři členy kontrolní a revizní komise;
schvaluje výši základního registračního příspěvku klubu, ročního příspěvku klubu a ročního
členského příspěvku;
určuje postupné cíle a směry činnosti ČSB a základní plán rozvoje pro období mezi Valnými
hromadami ČSB;
rozhoduje, při souhlasu dvou třetin přítomných delegátů Valné hromady o zániku ČSB a
v tomto případě jmenuje likvidátora.







7.2.

Výbor ČSB plní tyto úkoly:




uložené mu Valnou hromadou ČSB a rozpracovává přijaté usnesení;
schvaluje a vydává zásadní materiály důležité po činnost svazu, např. pravidla soutěží,
pokyny, směrnice atd.;
schvaluje roční plán činnosti a roční finanční rozpočet;
schvaluje statut odborných komisí;
rozhoduje o přidělení dotací od státních orgánů, Sazky, sponzorů a vlastních zdrojů na
zabezpečení státní reprezentace, sportovní rozvoj talentované mládeže a rozvoj činnosti
klubů biatlonu;
schvaluje roční hodnocení plnění plánu rozvoje;
schvaluje roční účetní uzávěrku a zprávy o výsledku hospodaření a vyúčtování;
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schvaluje vstup nebo vystoupení ČSB z tělovýchovných či jiných organizací, včetně
mezinárodních;

rozhoduje o přijetí nebo vyřazení klubů biatlonu z evidence a uděluje klubům právní
subjektivitu;

zabezpečuje a řídí státní reprezentaci ve všech formách biatlonu;

schvaluje složení reprezentačních družstev, trenéry družstev a nominace na MS, ME a ZOH;

zabezpečuje úkoly související s organizací mezinárodních, mistrovských, klasifikačních a
kvalifikačních soutěží;

zajišťuje potřebnou metodickou, výukovou a organizační činnost;

vede evidenci členů a klubů, archiv a potřebnou dokumentaci svazu;

zřizuje sekretariát pro zabezpečení administrativní činnosti, podle potřeb a možností ČSB;

schvaluje organizační strukturu sekretariátu, platový a odměňovací řád zaměstnanců;

schvaluje přijetí do pracovního poměru, výši odměn a mzdovou politiku svazu;

projednává náměty a rozhodnutí Kontrolní a revizní komise ČSB a dalších kontrolních
orgánů;

připravuje a organizačně zajišťuje Valnou hromadu ČSB.
Při jednání se výbor ČSB řídí vlastním Jednacím řádem. K jednání je zván zástupce Kontrolní a
revizní komise s hlasem poradním.


7.2.1. Prezident ČSB plní tyto úkoly:






zastupuje ČSB navenek i uvnitř;
řídí činnost výboru ČSB, prezídia a pracovní činnost sekretariátu;
řídí shromáždění, která podle potřeby svolává;
přijímá, po projednání ve výboru, zaměstnance svazu;
zabezpečuje úkoly a potřeby vyplývající z činnosti ČSB.

7.2.2. 1-viceprezident pro ekonomiku a marketing



zodpovídá za činnost v daných odvětvích svazové problematiky;
řídí a usměrňuje činnost komise;

7.2.3. Viceprezident pro biatlon



zodpovídá za odbornou činnost na svém úseku;
řídí a usměrňuje činnost komise biatlonu;

7.2.4. Viceprezident pro letní biatlon



zodpovídá za odbornou činnost na svém úseku;
řídí a usměrňuje činnost komise letního biatlonu;

7.2.5. Člen výboru pro sportovně technickou, legislativní činnost a práci s rozhodčími




zodpovídá za přípravu a vydání svazových dokumentů pro zabezpečení sportovní činnosti;
zodpovídá za legislativní úpravu všech vydávaných vnitřních dokumentů ČSB;
řídí a usměrňuje činnost komise.

7.2.6. Člen výboru pro práci s mládeží



zodpovídá za problematiku v dané oblasti činnosti svazu;
sleduje a vyhodnocuje činnost práce s talentovanou mládeží, sportovních tříd a sportovních
center mládeže;
řídí a usměrňuje činnost komise.

7.3.

Odborné komise výboru ČSB





pracují a řídí se Statutem komise schváleným výborem ČSB;
pracují ve složení 3-5 členů;
výběr členů provádí výbor z návrhů jednotlivých klubů a členů výboru.

7.4.

Krajské orgány plní tyto úkoly



udržují žádoucí styk s orgány státní správy a případně dalšími orgány a organizacemi;
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koordinují sportovní činnost v příslušném regionu;
provádějí propagačně metodickou činnost;
zabezpečují úkoly, které pro daný region vyplývají z plánu rozvoje a z úkolů uložených
výborem ČSB;

7.4.1. Shromáždění zástupců klubů plní tyto úkoly




schází se nejméně jedenkrát ročně, zpravidla v rámci sportovních akcí v regionu;
volí tříčlennou krajskou radu - jeho předsedu, který řídí její činnost a je jejím představitelem
na veřejnosti
řeší základní otázky spolupráce klubů a vzájemné koordinace jejich činnosti v daném
regionu;

7.4.2. Krajské rady plní tyto úkoly






zpracovávají termínové sportovní kalendáře akcí v daném územním teritoriu, které pořádají
kluby z regionů;
předkládají sekretariátu ČSB akce pro zařazení do celostátního sportovního kalendáře ČSB;
udržují průběžný styk s orgány státní správy a dalšími spolupracujícími složkami;
připravují podklady pro jednání shromáždění zástupců klubů, které svolávají, zajišťují a řídí;
schází se při různých akcích v regionu, nejméně dvakrát ročně;

7.5.

Úkoly klubu biatlonu




organizuje sportovní soutěže a náborové akce;
zabezpečuje systematickou a pravidelnou sportovní činnost a vytváří potřebné podmínky pro
růst sportovní výkonnosti;
provádí propagaci biatlonu v teritoriu své působnosti;
vysílá své členy do vyšších typů sportovních soutěží;
vyhledává vhodné formy spolupráce se sponzory a dárci pro zabezpečení své činnosti;
v souladu s platnými předpisy vede účetní a materiálovou evidenci klubu;
k zabezpečení svých potřeb může organizovat a provádět hospodářskou činnost.









8. KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
Kontrolní orgány nezasahují do činnosti výkonných orgánů, na jejichž úrovni byly zřízeny. Ze své
činnosti se zodpovídají Valné hromadě ČSB nebo členské schůzi klubu. Na jednáních výkonných
orgánů předkládají své návrhy a doporučení a při hlasování mají hlas poradní.
Plní tyto úkoly:

kontrolu a revizi dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov a závazných
vnitřních dokumentů v praktické činnosti;

kontrolu hospodaření po stránce finanční a materiální, včetně kontroly účtu;

prověřování členské evidence a placení členských příspěvků;

dbají na včasné vyřizování stížností, námětů a připomínek;

spolupracují při tvorbě finančního plánu;

provádějí a podílejí se na kontrole využití účelových dotací ze státních prostředků;

upozorňují na zjištěné nedostatky a předkládají návrhy na zlepšení stavu;

ve své práci se řídí Statutem kontrolní a revizní komise přijatým Valnou hromadou ČSB.

9. VOLBY DO ORGÁNŮ
9.1.

Volby do všech výkonných a kontrolních orgánů jednotlivých organizačních článků se
provádí zpravidla na čtyřleté období. Příprava voleb, seznamy kandidátů, volební orgány,
hlasování, zjištění a vyhlášení výsledků upravuje volební řád příslušného organizačního
článku, který schvaluje příslušný orgán ČSB.

9.2.

Doplnění orgánů za členy, kteří přestali vykonávat svoji funkci nebo požádali o uvolnění
z příslušného orgánu je možno provést kooptací, a to ze členů komise, kterou odstupující
člen řídil. Kooptace může být provedena do maximální výše jedné třetiny původně zvolených
členů orgánu, přičemž je nutný souhlas nadpoloviční většiny jeho členů.
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10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy. S majetkem hospodaří
jednotlivé právní subjekty samostatně, s výjimkou účelových dotací. Právní úkony za právnickou
osobu činí ve všech věcech její statutární zástupce, případně písemně pověřený člen právnické
osoby.
Majetek ČSB jako celku tvoří hmotné a finanční prostředky získané bezplatným převodem
vlastnictví, delimitací, darováním z klubových a členských příspěvků, prostředků získaných vlastní
hospodářskou a sponzorskou činností, dotací a výnosů z reklam apod.
O nakládání s majetkem – prodej, darování, výměna apod. a jejich zatížení věcnými právy,
rozhoduje organizační složka, která je vlastní. Při zániku organizační složky s delegovanou právní
subjektivitou rozhoduje o naložení s majetkem příslušný orgán za dohledu vyššího orgánu.
Při ukončení činnosti klubu s delegovanou právní subjektivitou, který sám neukončí činnost a
rozpadne se - přestane vyvíjet činnost, neplní povinnosti dané Stanovami ČSB - rozhodne o jeho
majetku výbor ČSB.
Obecně platí, že kluby biatlonu musí splnit závazky vůči ČSB a státním orgánům, které mu
poskytly příspěvek.
ČSB dále nepřebírá bez předchozího souhlasu na sebe žádné závazky klubů biatlonu, které
vyplývají z jejich činnosti, zejména podnikání.
Zanikne-li ČSB bez likvidace, přechází všechna práva a povinnosti, závazky a pohledávky na
právního nástupce. Při zániku ČSB likvidací prováděnou likvidátorem provede vypořádání
likvidátor.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ČSB má právo používat schválenou symboliku, razítko, znak a vlajku. Za dosažené výsledky ve
sportovní, výchovné a jiné činnosti pro biatlon mohou příslušné výkonné orgány udělovat svým
členům uznání, čestné tituly a čestné členství, navrhovat je k ocenění vyšším orgánům ČSB,
případně státním a jiným orgánům. Za porušení Stanov ČSB a znevážení jména ČSB může být
zavedeno disciplinární řízení, v souladu s Disciplinárním řádem.
Základní výklad Stanov přísluší pouze výboru ČSB. Úpravy, doplňky a změny má právo provádět
Valná hromada ČSB, vyjma stylistických úprav, které může provést výbor ČSB. V tomto případě
má úprava omezenou platnost do konání nejbližší Valné hromady, na které musí být předložena k
ratifikaci.

Úpravy Stanov schválila VI. Valná hromada ČSB dne 15. května 2010 s účinností a platností od
tohoto dne. Nové znění Stanov ČSB podléhá schválení MV ČR.
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