
stanovy Českého svazu biat|onu

1. ZÁKLADNí UsTANoVENi
Český svaž biatlon!, z,s. dále jén 'ČsB", byl ustanoven V sou|adu se zákonern č. 83/90 sb, o
sdružování občanů jako samostatná, dobrovojná a nepolitická olganizace s práVní subjektivitou,
založena na demokrátických principech, Působí na celém území České republiky a ve svých
řadách sdružuje zájemce o biatlon Ve Všech jeho formách, Ve sVé ějnnosti se ČsB řídí těmito
stanovami, při]atými vnitřními normami a právními předpisy obecného charakteru, Český svaz
biatlonu, z,s. se považuje za hlavní spolek podle ustanovení § 3045 zákona č, 89/2012 sb,
občanský žákoník, V platném znění (dále také jako NoZ),
sídlem oíganizaceje Píaha 7 - Holešovlce, U Peígamen(y 3, PsČ 170 0o,
csB má identiflkačníč,ís|o oíqalizace /lČo / 539180,

2. PosLÁNí A HLAVN| úKoLY čsB (účEL sPoLKU)
2,,1, Posláním ČsB je, podílet se na Všestranném rozvoji tělesných, psychických, mravních a

morálně-volních kva]it občanů České republiky, jakož i ostatních členů ČsB, zejména
mládeže, a to prostřednictvírn sportovního odvětvi biatlon, Ve sVé činhosti spolupracuje
s organizacemi, které majiobdobné poslání,

2,2, ČsB je členem Českého olympjjského výboru, Mezinárodní unie biatlonu a sdružení
sporiovních svažů ČR, Ve ktenich zastupuje sportovnl odvětví biatlon, Podle potřeby a
Vhodnosti se může stát členem dalších organizací,

2.3, Při realizaci \^ýše specifikovaného posláníplnítyto hlavni úkoly:E prosazuje zájmy českého biatlonu v příslušných národních a mezinárodních organizacích a
Vytváří podmínky pro všestrannou mezjnárodní spolupráci;

" zabezpečuje státní spoňovní reprczéntaci České republiky Ve Vrcholných světových a
mezinárodních soutěžích Ve Všech formách biatlonu;E organizuje mistrovské, klasifikační a kvalifikační soutěže celostátního charakteru,
mezinárodní, výběrové a veřejné soutěže Vjednotlivých íormách biat]onu;

" zabézpečuje výběr, prípravu a Výchovu státních reprezentantů, talentované mládéže a
dalšlch spoňovců, růst jejich sportovnl Výkonnosti a pro tuto činnost Vytváří vhodné
podmínky;

o Vytváří podmínky pro sportovní činnost v klubech;o prostřednictvím klubů organizuje akce propagačního a náborového chalakteru pro široké
Vrstvy obyvate]stva 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;

" kzabezpečení sVé činnosti a potřeb múže organizovat a provádět hospodár'skou a
marketingovou činnost;

" vyhledáVá sponzory a partnery svazu, kteným nabízi uplatnění reklamy a propagaciVýrobků
přjsoutěžích biatlonu a V propagační činnosti svazu;

" nabýVá majetek V souladu s platnými předpisy a ustanoveními,

ČsB, stejně jako i pobočné spolky, zrížené V souladu s těrnito stanovami mohoU k dosaženi svého
účelu realizovat také vedlejší hospodářskou činnost, spočíVajicí v podnikáni či jiné výdělečné
činnosti,

3. čLENSTVí
3,1, Ólenem Čse se může stát každý obcán cR, icizi státní přislusnik splňující zákonné

podmínky pro pobyt V ČR, kteni souhlasi s obsahem činnosti ČsB, jak je charakterizován
těmito stanovami,

3.2. o členství je nuiné požádat formou písemné přihlášky, jejíž vzor je dostupný na
internetových stránkách ČsB (Wwwbjatlon,cz) V některém klubu biatlonu. osoby mladší
1sli let se mohou stát členy ČSB za předpokladu, že na jejich přihlášce je Uveden souhlas
jejich zákonného zástupce, Členství vzniká okamžikem schváleni př]hlášky výborem klubu
biatlonU a současně řádnou úhradou členského ročního příspěVku,



slanoVy ČsB
KJub biatlonu, Ve kterém člen podal přihlášku, se stáVá jeho mateřským klubem, V tomto
klubu provádí svoji činnost a platí členské příspěVky, Členství se každoročně obnovule
prostřednicfuím mateřského klubu zaplacením členských příspěvků do 31, 3, přislušného
roku, Při přerušení člensfuí je nutno podat novou přihlášku. Změnu mateřského klubu a
hostování V některém jiném kJubu řeší vnitřní _dokument k problematice členství, Nové
č]eny mohou přijímat a prodlouženi člehství vČsB mohou plovádět jen kluby splatnou
registracÍ,
Dokladem o členství je Ólenský průkaz s potvženIm o zaplacenj členského pllspévku na
přislušný rok, Tyto doklady VydáVá sekretariát ČsB na základé Evidenčniho seznamu
členú, zpracovaného jednotlivými kluby po zaplaceni příslušné částky za člen§ké příspěVky
evidovaných členú, seznam je Veden v elektronické nebo pisemné podobě a obsahuje
údaje poskytnuté členem Vjeho přihlášce, Pro zveřejňování seznamu členů platí
ustanovení § 236 Noz, seznam členů nebude zpřístupněn,

4. PRÁVA A PoVlNNosTl čLENA
člen čSB má právo:

" nosit a používai označení příslušnosti k ČsB;
" zúčastňov,at se všech akcí organizovaných klubem biatlonu a akci, organizovaných jinými

složkami ČsB podle svých zájmů, schopnostía možnosti;. zúčastňovat sé členských schůží klubu a informovat se o činnosti klubu a ČsB;
" po dovršení 15 let, volit a hlasovat;
" po dovršenl 18 let, být volen a být delegován do jiných organizaci a orgánů, včetně

mezinárodnich;

" odvolat se proti rozhodnutí orgánu snélujícjmu protijeho osobě k Vyššimu orgánu;
" podáVat návrhy, připomínky, stižnosti a petlce k činnosti jed n otli\^ich složek ČsB,

člen čSB má povinnost:
" dodžovat stanovy a řídit se plijatými dokumenty ČsB;
" chránit zájmy organizace a ]qí majetek;
" platit stanovené členské příspěVky;
" dodržovat právní předpisy, předpisy, souvi§ející s nošením a užíVáním zbraní a chovat se

tak, aby nepoškozoval dobré jméno csB,

5, UKoNčENíčLENswí
člénství v čsB zaniká:

" Vystoupením na základě Vlastního rozhodnuti;
" Vyloučením na základě rozhodnutlVýboru ÓsB. kteni,o Vyloučenl lozhoduje bud'z Vlastního

podnětu nebo z podněiu \^ýboru klubu biátlonu V důsledku závažného po.Ušení stanov
platných Vnitřních dokumentú, nebo obecných zákonných ustanovení, pokud člen ani po
výzvě cSB nezjednal nápravu; rozhodnutí o vyloučeni musí být písémné a musí být
doruóeno Vyloučenému členu; Vyloučený člen může do patnácti dnů ode dne doručení
rozhodnuti Vlrboru csB o Vyloučení navrhnout, abyjeho Vyloučení přezkoumala kontrolní a
revjzní komise,

" nezaplacením členských příspěvkú ani v dodatečné přiměřené lhť]tě určené k zaplacení ČsB
nebo klubém, ačkoli byl ělen na tento následek Upozorněn;. úmrtím člena;. u cizincú zánikem platnosti povolení k pobytu,

6. oRGANlzAčNí STRUKTURA
6.í. Republikovéo.gáhy

6.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ÓsB svolává ji nejméně jednou za ctyři kalendářní
rolry Výbor ČSB, který stanoví počty delegátů z jednotlivýcň klubů.'PráVo minimálně jednoho
řádného delegáta má každý régistrovaný klub biatlonu se zaplaceným klubovým
přlspéVkem, Jako ládni delegátj se dále Valné hromady zúčastni stáVající členoVé Výboru a
kontrolní a revizni komise, Rádni delegáti musímít Uhrazeny členský přIspěvek na daný rok,

Valná hromada se zpravidla koná v loce konání zimních olympijských her,
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l,rjmořádná Valná hromada múže být svolána na žádost nejméné ledné třetiny
registlovaných klubů biatlonu neoo rozhodlutím \^iboíu 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 delégátů,

6,1,2, výboř ČsB je kolektivnirn statutárním orgánem ČsB, Tvoří jéj 6 členů, kteří VykonáVají
základní funkce: prežident, 1, Viceplezident - Vicéprezident pro ekonomiku a marketing,
Viceprezident pro biatlon, viceprezident pro letní biatlon, člen pro sportovně{echnickou,
legislativní činnost a práci s rozhodčími, člen pro práci s mládeží, Funkčni období je čtyřleté.

6.Í,3. Prezident, 1, Viceprezident - Viceprez]dent pro ekonomiku a marketing, viceprezident pro
biatlon a viceprezident pro letni biatlon zastupuji spolek navenek| a to každý samostatné,
s tím, že k předepsanému jménu, příjmení a fUnkci připojí podpis s razítkem ÓsB,

6.1.4, Výbor ÓsB je Výkonným orgánem ČsB, scházi se podle potřeby, nejméně 6x ročně, Na
9vých zasedáních projednáVá aktuálnt problematiku a úkoly spojené s celkovou činností
csB, K zabezpečení sVé činnosti si Výbor ustavuje odborné komise, plípadně povéiu]e jim
Vybrané členy přímo konkrétními úkoly, Jednání výboru se zúčastňuje sékretař ČSB
s hlasem poradním,

6.'1.4,1,závěry přijaté výborem jsou platné, je-li jednání prítomna nadpoloviční většina členů
výboru, Při hlasování rozhoduje při rovnosti hlasů hlas píezidenta, resp- viceprezidenta
řId ícího jed nán í.

6,í.5. Členové výboru pracujI na svých úsecích činnosti, sledují obsahovou, metodickou,
technickou, legislativní, finančnI a věcnou správnost Vydávaných Vnitřních dokumentů,

6,'1,6. Člen výboru, kteni se nemůže zúčastnit zasedání, múžé být zastoupen pověřeným členem
jím řízené komise. Tento zástupce má při zasedání Všechna práva člena výbo.U,

6.í.7. Přezident řídí činnost ÓsB a reprezentuje jej navenek, sVoIáVá a řídí jednání výboru ČsB,
Je Volen Valnou hromadou ČsB a zplauid|a je s ním uzavírán pracovní poměr na dobu
určitou,

6.1.7.1, K manipulaci s finančními prostředky svazu a majetkem jsou nutné
alespoň jeden podpis musi být zásadně jednoho ze členů Výboru
podpisu ve styku s bankou mají dále, Vedle členů uýbolu ČsB,
íozhodnut| výboru čsB, Toto neplati u elektronické1o ovládáni úctů,

6,2. Kraiské (řegionálhí) orgány

Vytvářeji se V teritorilch krajů státni správy, resp, dílčím způsobem upravených, podle potřeb
svazu. Tyto orgány nemajlVlastní právní subjektivitu,
TVoříje| - krajské shromáždění zástupců klubů

- krajské rady

6.2.í. K€jské sh romážd ěn í zástu pců klubů

je nejvyšším orgánem ČsB vdaném územnim regíonu, Je tvořeno zvolenými zástupci
jednotlivých klubů, majicích platnou registraci, Každý klub má jednoho zástupce a jeden
hlas,

6.2.2. Krajské rady - zastupují a sdružUjí činnost klubů V průběhu roku, zastupljí biatlon vjednání
s krajskými orgány státní spráVy a usměrňUjí činnost klubů v daném teritori!,

d_va podpisy, přičemž
cSB. Právo druhého
osoby, pověřené dle
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6.3. základni organizační článek - KlUb biatlonU

Klub biatlonu je základnlm organizačním článkem ÓsB, lMůže se ustavit při minimálním
počtu tří členů, z nichž dva musí být starší .I8 let, Kluby užíVají jednotný název 'Klubbiatlonu", _za ktený mohou dáVat další označení, Hlavní účel klubu biatlonu je totožný
s účelem ČsB, tak jak je definován v čl, 2 bodu 2,1, těchto stahov,
Základnl íegistrace kllbu se provádí na základě žádosti o registraci klubu, adresované
Výboru csB, zádost musi obsahovat přesný název klubu s Uvedením místa působnosti,
adresu jeho sídJa, seznam čJenů výboru obsahující jméno, příjmenl, rodné čís]o, adresu a
dále sežnam zakládajícich členů, Včetně jejich rodného čisla,
současně s touto žádosti zaplatízákladní registrační klubový příspěvek a členské příspěVky
zak|ádajícich. členů, Na základě splnéni téchto povinnosti a schválerI Výborem ČsB, VystaVJ
sékretariát csB klubu Reglstrační list s přiděleným evidenčním číslem jako základní
žřizovací listinu, Pokud je mu přidělena práVní subjektivita, dostaví se představitel klUbu se
stanovami ČsB na statistický úřad V místě jeÁo působení, kde mu bude přiděleno
identifikační číslo organizace - lÓo,
Regiskace klubu se každoročně obnovuje na žákladě zaplacení ročního klubového poplatkLl,
zasláním Evidenčního sežnamu členů klubu V minimálním počtu 3 a zaplacenlm jejich
členských přIspěvků do 31.3, přislušného roku,
Klub, ktený přeruší svojičinnost, musí při obnově činnosti požádat o novou regjstraci,

V ČsB jsou registrovány tři druhy klubů biatlonu:

1. pobočný spolek
kluby pracující jako pobočný spolék, Ve smyslu ustanovení §228 o násl. zákona č. 8gl2o12
sb, občanský zákoník, jehož práVní osobnost Vzniká zápisem do Veřejného íejstřiku, a to
v rozsahu určenérn stanovami hlavního spolku a obecně záVaznými právními předpisy,
Pobočný spolek je založen Iegistrací na základě Vyplněného registračniho lístu, jehož vzorie
k dispozici na sekretariátu CsB, který schvalu]e výbor ČsB, Pobočný spolek Vzniká zápisem
do veřejného rejstřiku, Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podáVá
csB, Pobočný spolek musí splňovat zákonné požadavky pro zápis do Veřejného rejstřiku a
požadavky určené stanovami hlavnlho spolku a obecně záVaznými právními předpisy, Po
zápisu pobočného spolku do obchodního rejstříku má pobočný spolek plnoU způsobilost
samostatně právně jednat a plně zodpovídá za Veškerou svou činnost, Z píáVního jédnání
pobočného spolku je zavázán a oprávněn pouze pobočný spolek, ČsB neručí vžádném
rozsahu za dluhy pobočného spolku,

2. samostatný subjekí
klu by pracuj ící jako sam ostatný organ izačn í člá nek, mající vlastn í práVn í sU bjektivitu, na
základě vlastních stanoV;

3, oíganizačnI jednoíka jiné organizace
kluby pracujícI V rámcijiné olganizace např, Asociace Viceúčelových žákladních organizací
nebo TJ/SK, Tyto kluby nemají vlastní právní sub]ektivitu, neboť tuto má orgánizační
jednotka, jíž jsou součástí,

Vzájemné postavenitěchto klubů je V rámci ČsB rovnopíáVné,
Kluby, pracujícíjako pobočný spolek, mohou plně využíVat symboliku ÓsB a mít Vlastní razítko,
minimálně s těmito náležitostmi: název klubu Včetně označeni ze kterého bude plynout, že se
jedná o pobočný spolek, adrésa klubu a jého lČo, '
Kluby registrované ve smyslu bodu 2/ a 3/ mohou využívat symboliku ČsB,

6.3.1. orgány klubu biatlonu - pobočného spolku

a) Členská schůze klubu -jé nejvyšším orgánem klubu biatlonu, schází se zpravidla íx ročně,
V íoce konání Valné hromady ČsB jé schůzí hodnotící dané období a současně schŮzí
volební, a :E projednává a rozhoduje o Všech důležitých otázkách činnosti klubu;

" schvaluje plán činnostia rczpočet na lok, zprávu o hospodařéní a feuizni zpfáuu,
" volí předsedu a místopředsedu klubu, Výbor klubu a kontrolnía revizní komisí nebo revizola

účttJ;

strana -4-



b)

c)

stano!.y ČsB

volí delegáty na Valnou hromadu ČsB, navrhuje členy ÓsB 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
týoří jej minimálně 3 členové
funkční období je čtyřleté
je kolektivním statutárním orgánem s tlm, žé za Výbor zastupuje klub biatlonu navenek

předseda klUbu biatlonu nebo místopřédseda klubu biatlonu
zodpovídá a zabezpečuje konkrétní činnost klubu;
realizuje úkoly z členské schŮze;,
plni úkoly Vůči Vyššim oígánům csB;
připravuje materiály pro činnost klubu;
Vede evidenci čJenú, Vybírá členské příspěvky a zodpovldá za včasnou registraci klubu na
rok,
Předseda (prezident) klubu biatlonu řidí činnost klubu i Výboru klubu a zabezpečUje úkoly
podle potřeby klubu, Při sVé činnostj je oprávněn pověřit žastoupením klubu kteréhokoli
člena Výboru klubu bjatlonu.

7. úKoLY oRGÁNů AJEJtcH FUNKcloNÁŘů
7.í, valná hřomada plní tyto tlkoly:

" projednáVá a schvaluje zpráVu prezidenta a Výbo_ru ÓsB o činnosti a siavu §VazU za
gplynulé období, zpráVu o hospodaření a majetku CsB, zprávu Kontrolní a revizni komise
csB;. s€hvaluje stanovy ÓsB, jejich zásadní úpravy a doplňky, statut kontrolní a revizní komise
csB;. volí přímo prezidenta svazu, viceprezidenty a jednotlivé členy výboru;. volí tři členy kontrolni a revizní komise ČsB;. schvaluje Výši základního regishačniho příspěVku klubu, ročního příspěvku klubu a ročního
člénského příspěvku;

. určuje postupné cile a směry činnosti ČsB a základní plán rozvoje pro období meziValným
hromá.!áml(;sB,

. rozhoduje, při sóuhlasu dvou třetin přitomných delegátů Valné hromady o zániku ČsB a
v tomto případě jmenuje jikvidátora,

7,2. Výbor ČsB plnít]^o úko|y:

. uložené mu Valnou hromadou ČsB a rozpracovává přljaté Usnesení;. schvaluje a vydává zásadní materiály důležité po činnost svazu, např, pravidla soutěži,
pokyny, směrnice atd,;. schvalujé roční plán činnosti a roční finanční rozpočet;. schvalujé statut odborných komisí;. rozhoduje o přidělení dotacl od státních orgánů, sazky, šponzorů a vlastních zdrojů na
zabezpečení státní reprezentace, sportovni rozvoj talentované mládeže a rozvoj činnosti
kl!bú biatlonu;. schvaluje roční hodnocení p]nění plánu rozvoje:

" schvaluje roční účetní uzávěrku a zprávy o \rýsledku hospodaření a vyúětovánl;. 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 státn i reprezentaci Ve všech formách biatlonu;. schvaluje složení reprezentačnich družstev, trenéry družstev a nominace na lvls, i/lE a ZoH;E zabezpečuje úkoly související s organizací mezinárodnich, miskovských, klasiflkačních a
kvalifikačn ich soutěži;

" zajišťuje potřebnou metodickou, yýukovou a org a nizačn i čin nost;

" vede evidenci č]enú é klubů, archiv a potřebno! dokumentaci svazu;

" zřizuje sekretariát pro zabezpečeníadministrativníčinnosti, podle potřeb a možností csB;
. schvaluje organizační strulduru sekretarátu, platový a odměňovací řád zaměstnanců;
" schvaluje přijetí do pracovniho poměru, Výši odměn a mzdovou politiku svazu;
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" projednává náměty a rozhodnutí Kontrolní a revizní komise ÓsB a dalších konirolních
olgánů;. připravuje a olganizačně zajišt'Uje Valnou híomadu ČsB,

Pň jednánl se Výbor ÓSB rídl Vlastnim Jednacim řádem, Kjednání je zván zástupce Kontrolní a
revizní komise s hlasem poradnírn.

7,2.1. Prezident ČsB plní tyto úkoly:
. zastupuje ČsB navenek i Uvnjtř;
" řídí činnost Výboru ČsB, prezídia a pracovní činnost sekretariátu;
" řídí shrornaždění, která podle potřeby svolává;
" přijímá, po píojednání Ve výboru, zaměstnance svazu;. zabezpečuje úkoly a potřeby vyplýVající z činnosti ČsB,

7.2,2. í_viceprezident pro ekonomiku a marketing

" zodpovídá za činnost V daných odvětvích svazové problematiky;
" řídía usměrňUje činnost komise;

7.2.3. vicéprezident p]o biatlon

" zodpovídá za odbornou činnost na svém Úséku;
" řídía usměrňUje činnost komise biat|onu;

7,2.,í. Viceprezidént p.o letní biatlon

" zodpovídá za odbornou činnost na svém úseku;
" řídía usměrňuje čihnost komise letniho biat|onu;

7.2,5. Člen Výbořu pro spořtovně technickou, legislativní činnost a přáci s .ozhodčími
a zodpovidá za připravu a Vydání svazových dokumentú pro zabezpečení sportovní činnosti;E zodpovídá za legislatjvní úpravu Všech Vydávaných vnitřních dokumentů ÓsB;
" řídía Usměrňuje činnost komise,

7.2.6. Člen Výboru přo prácis mládeží
- zodpoýIdá za p@blematiku V dané oblastičinnosti svazu;
" sleduje a Vyhodnocuje činnost práce s talentovanou mládeží, sportovních tříd a sportovních

center mládeŽe;. řídí a usměrňuje činnost komise,

7.3. odbo]né komise v,ýboru čsB
" pracujía řídíse statutem komise schváleným Výborem ČsB;Ď pracujÍVe složení 3-5 čjenŮ;

" Výbér členů prováoi výbor z náVrl.ů ]ednotlivých klubů a členů Výbor,]

7.4. Křai§ké orgány plní tyto úkoly

" udžUji žádoucí styk s orgány státní spráVy a případně da]šími orgány a organizacemi,. koordinuji sportovníčlnnost v příslušném regionu. provádějí propagačně meiodickou činnost|
" zabezpečují úkoly, které pro daný region Vyplývají z plánu rozvoje a z úkolú uložených

\^iborem esB;

7.4,í. shřomáždění zástupcú klubů plní q^o úkoly

" schází se nejméně jedenkrát ročně, zpravidIa v rámci sportovnich akcíV régionu,
" Volí tříčlennou krajskou radu - jeho předsedu, kte47 ř'di jejl činnost a je jejim představitelem

na veřejnosti
" řeší základni otazky spolupráce klubú a Vzájemné koordinace jejich činnosti vdaném

reglonU;
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7,4.2. Krajské rady plní tyto [ikoly
. zp€cováVají termínové sportovní kalendáře akci v daném územním teritoriu, které pořádají

kluby z regionů;
" předkládají sekretariátu ČsB akce pro zařazení do celostátního sportovniho kalendáie csB;
" Udžují průběžný styk s orgány státní spráVy a dalšími spolupracujícími složkami,. připravují podklady projednáníshromáždění zástupců klubů, které svolávají, zajišt'ujía řidí;o scházíse při různých akcích V regionu, nejméně dvakrát ročně;

7.5. Úkoly klubu biatlonu
E organizujé sportovní soutěže a náborové akce;
" zabezpečuje systematickou a pravidelnou sportovníčinnost a vytváří potřebné podmlnky pro

rúst sportovní výkonnosti;. provádí píopagaci biatlonu v teritoriu své pŮsobnosti;a Vysílá své členy do vyšších typú sportovních soutěži;
" VyhledáVá vhodné formy spolupráce se sponzory a dárci pro žabezpečení sVé činnosti;
" V souladu s platnými přédpisy Vede účetní a materiálovou evjdenci klubu;. k zabezpečení svých potřeb může organjzovat a provádět hospodářskou činnost,

8. KoNTRoLNíAREVlzNíKoMlsE
Kontrolni a reviznl komise ČsB je samostatný nezáVislý orgán, skládajíci se z předsedy a dalších
dvou členů, cleny kontrolní a íevizní komjse ČsB Volí Valná hromada, tito členové mezi sebou
zvoií předsedu- Funkční obdobíje čtyřleté,
Kontrolni a re],/izni komise klubU je samostatný nezávislý orgán, skládající se z předsedy a dalšich
dvou čJenů, cleny kontíolni a revlznl komise klubu Volí členská schůze klubu, tito členové mezj
sebou zvolí předsedu, Funkci kontrolní a revižní komise klubu může plnit V případě neexistence
této komise levizor účtu.Funkční obdobíje čtyřleté,

Kontrolní a révizní komise nezasahUjí do činnosti Výkonných orgánů, na jqichž úrcvni byý zrízeny-

Ze své činnosti se zodpovídají orgánu, kteFý je zvolil (Valné hromadě ČsB nebo členské schůzi
klubu)- Na jednáních výkonných orgánů přédkládají sVé náVrhy a doporučení a při hlasováni mají
hlas poradní,
Plnítyto úkoly:. kontlolu a revizi dodžování obecně závazných práVních předpisú, stanov a závazných

Vnitřních dokumentů v praktjcké činnosti;
kontrolu hospodařenI po siránce finančnía materiální, Včetně kontroly účtu;
prověřování členské evidénce a placení členských přispěvků;
dbají na Včasné Vyřizování stížností, námětů a připomínek;
spolupracují při tvorbě finančního plánu;
provádějí a podíleji se na konkole využití účelových dotaclzé státních prostředkú;
upozorňují na zjištěné nedostatky a předkládají náVrhy na zlepšenístavu;
rozhoduje o návrhu Vyloučeného člena na přezkoumání rozhodnutí výboru ČsB o jeho
VyloUčení
ve sVé prácisé řídí statutem kontíolnia reviznI komise přijatým Valnou hromadoU ČsB,

9, VoLBY Do oRGÁNŮ
9.1. Volby do Všech výkonných a kontrolnich orgánů jednotlivych oíganizaónich článků se

provádí zpravidla na ětyřleté období_ Příprava voleb, seznamy kandidátů, volební orgány,
hlasování, zjištění a Vyhlášení Výsledků uplavuje volební iád piíslUšného organizačnílro
článku, kteni schvalule piislušný orgán ÓsB

9.2. Doplnění orgánů za členy, kteří přestali vykonávat svoji funkci nebo požádali o uvolněni
z příslušného orgánu ]e možno provést kooptací, a to ze členů komise, kterou odstupující
čIen rídil, Kooptace může být provedéna do maximální Výše jedné třetiny původně žVolených
členů orgánu, přičemžje nutný souhlas nad polovičn í Většiny jeho členů.
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ÍO. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
'iO.í. Hospodaření s majetkém se řídí obecně platnými právnimi předpjsy, s majetkem hospodaři

jednotlívé práVní subjekty samostatně, s výjimkou účélových dotací, Právní úkony za
právnickou osob! činíve Všech Věcech její statutární zástupce, případně písemně povéiený
člen práVnické osoby,

í0.2. [4ajetek ČsB jako celku tvoií hmotné a finanční prostředky získané bezplathým převodem
vlastnictví, delimitací, darováním z klubových a členských příspěVků, prostředkú získaných
vlastní hospodářskou a sponzorskou činností, dotací a \.ýnosů z reklam apod,

10.3. lvlajetek pobočného spolku je jeho vlastnictvím, pobočný spolek s ním samostatně hospodaří
v souladu s těmito stanovami. Pobočný spolek sestavuje Vlastní rožpočet a hospodaří podle
něho,
Po zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku pobočný spolek odpovídá jen za
Veškerou svou činnost, ČsB nepřebirá žádné ručenl za záýazky pobočného spolku a
pobočný spolek nepřebírá žádné ručenl za záýazky ČsB ói ]iného pobočného spolku,
o nakládání s majétkem Ve Vlastnictví pobočného spolku jako je prodej, darování, Výměna
apod, a jejich zatíženíVěcnýmj právy, rozhoduje pobočný spolek, ktený jej vastní,

10.4. obecně platí, že kluby biatlonu musl splnit závazky Vůči ČsB, statním orgánům, ktelé mu
poskytly přispéVek, Jako i VůčiVsem ostatnim subjektům,
csB dále nepřeblrá bez piedchozIho souhlasu na sebe žádné závazky k|ubů biatlonu, které
VyplýVajl z ]ejlch iinnosti, zejméne podnikání,
Zanikne-li ČSB bez likvldace, piecházíVšechna práva a povinnosti, závazky a pohledávky na
právniho nástupce. Při zániku ČsB likvidací prováděnou likvidátorem prÓVeóe Vypořááání
likvidátor.

Í1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČsB má píavo použíVat schválenou symboliku, a to znak a Vlajku, Konkíétní podminky scnválováni
a UžíVání syn boliky csB stanoVi internj předpis csB,
Za dosažené výsledky ve spoltovní, výchovné a jiné činnosti pro biation mohou příslušné Výkonné
orgány Udělovat,surm členům uznáni, čestné tituly a čestné členství, navrhovat je k ocenění
Wšším orgánúm csB, přípaoně státnin a jiným or9ánům,
za porušení stanov csB a zneýážení jména ČsB múže být zavedeno disciplinární rízenl,
V souladu s Discip]inárním řádem,
zák|adnivýklad stanov prisluš| pouze výboru ČsB,
Uplavy, doplňky a změny má práVo píovádět Valná hromada ČsB, vyjma styJistických úprav, které
může píovést výbor ČsB, V tomto připadě má úprava omezenou platňbst dokonáni nejbližší Valné
hromady, na které musí být předložena k ratifikaci,

Úpravy stanov §chváIila Vll, Valná hromada ÓsB dne 17.5,2014,

Mgr. Jiří Hamza
prezident ČsB
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