STANOVY
ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
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Článek 1
Název, sídlo a postavení
Název spolku je: Český korfbalový svaz z. s. (v textu dále jen jako „ČKS“).
Sídlo ČKS je: Praha.
ČKS bylo přiděleno IČ: 45245363.
ČKS je dobrovolným, nezávislým svazkem sdružujícím členy, fyzické a právnické osoby, pro
naplnění společného zájmu, kterým je provozování korfbalu jako veřejně prospěšné
činnosti, jak je blíže vymezeno v Čl. 2 Stanov.
ČKS je členem Mezinárodní korfbalové federace (IKF), České unie sportu (ČUS) a Českého
olympijského výboru (ČOV).
Článek 2
Poslání a cíl činnosti
Základním posláním a cílem činnosti ČKS je péče o všestranný rozvoj korfbalu v ČR a
vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně, jakožto veřejně
prospěšná činnost.
Své poslání uskutečňuje ČKS zejména tím, že:
a) rozvíjí korfbal a organizuje korfbalové soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření
podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit klubovou a
státní reprezentaci dospělých i mládeže,
b) zastupuje zájmy českého korfbalu v mezinárodních sportovních organizacích, je
představitelem českého korfbalu ve všech jeho formách a všech věkových kategoriích
na území ČR,
c) zastupuje a hájí zájmy českého korfbalu před státními orgány ČR i před orgány územní
samosprávy,
d) napomáhá při zajišťování materiální a finanční základny pro rozvoj korfbalu, za
kterýmžto účelem může rozvíjet také hospodářskou činnost a může mít účast v jiných
právnických osobách,
e) vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje korfbalu a tiskoviny pro potřeby
soutěží.
K dosažení výše uvedených cílů ČKS zejména:
a) svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami,
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b) vytváří organizační, ekonomické a materiální podmínky pro činnost svých členů a svých
orgánů,
c) vydává Vnitřní předpisy ČKS v souladu s Článkem 6 odstavec 2 těchto stanov,
d) dbá na dodržování Vnitřních předpisů ČKS, pravidel korfbalu IKF a rozhoduje o
možných výjimkách z těchto pravidel v ČR,
e) plní úkoly uložené jemu, jako národní organizaci, ze strany mezinárodních sportovních
organizací, jejímž je členem.
ČKS může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, pokud jejím účelem je naplnění poslání a cílů ČKS, zejména vytvoření
organizačních, ekonomických a materiálních podmínek pro rozvoj korfbalu v České
republice nebo hospodářské využití majetku ČKS.
Na základě rozhodnutí Valné hromady ČKS může ČKS vstupovat do jiných právnických
osob.

B. ČLENSTVÍ
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Článek 3
Členství v ČKS
Členy ČKS se mohou stát fyzické a právnické osoby. Mezi fyzické osoby jako členy ČKS se
řadí zejména hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři, jakož i další příznivci korfbalu. Mezi
právnické osoby jako členy ČKS se řadí zejména tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a
jiné právnické osoby.
Členství fyzické nebo právnické osoby v ČKS vzniká den následující po rozhodnutí
Výkonného výboru ČKS, případně jiného, jím pověřeného orgánu, o členství dané fyzické či
právnické osoby v ČKS. Výkonný výbor ČKS, či jím pověřený orgán, však rozhoduje o
členství dané fyzické či právnické osoby až na základě doručené písemné (vyplněné a řádně
podepsané) přihlášky žadatelem. O obsahu přihlášky rozhoduje Výkonný výbor ČKS.
Každá fyzická či právnická osoba, která se uchází o členství v ČKS, tedy podá přihlášku o
členství v ČKS, projevuje svoji vůli být vázána Stanovami ČKS a Vnitřními předpisy ČKS od
okamžiku, kdy se stane členem ČKS a zavazuje se je dodržovat.
Na členství fyzické ani právnické osoby v ČKS není právní nárok. ČKS může odmítnout
členství v ČKS, přestože taková fyzická nebo právnická osoba splní ostatní podmínky pro
členství v ČKS.
ČKS vede seznam svých členů. Seznam spravuje, zápisy a výmazy v tomto seznamu
provádí Výkonný výbor ČKS, případně jím pověřený orgán. Seznam členů není veřejně
přístupný. Každý člen má na náklad ČKS nárok, pokud o to písemně požádá Výkonný výbor
ČKS, na potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě
potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
Veškeré otázky související s členstvím v ČKS, například podmínky členství, rozhodování o
vyloučení, stanovení výše a splatnosti členského příspěvku v ČKS má v kompetenci
Výkonný výbor ČKS.
Článek 4
Druhy členství a práva a povinnosti členů v ČKS
Členové ČKS se dělí na:

Členy s hlasem rozhodujícím kam se řadí: veškeré právnické osoby, které jsou členy
ČKS, například: tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a jiné právnické osoby jakožto
subjekty působící v jednotlivých místech svého Sídla, dále jen „Členové s hlasem
rozhodujícím“.

Členy s hlasem poradním, kam se řadí veškeré fyzické osoby, které jsou členy ČKS,
například: hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři, jakož i další příznivci korfbalu, dále jen
„Členové s hlasem poradním“.
Členové s hlasem rozhodujícím ČKS mají zejména tato práva:

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

a) zúčastňovat se soutěží ČKS a mít za tím účelem registrované hráče podle příslušných
předpisů,
b) účastnit se prostřednictvím svých zástupců, popřípadě zvolených delegátů, jednání
Valné hromady ČKS a podílet se na jejím rozhodování svým hlasováním, navrhovat a
volit členy orgánů ČKS a platně hlasovat a to v rozsahu stanoveném Stanovami ČKS,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a podle povahy věci buď přímo, nebo
prostřednictvím zástupce v orgánech ČKS,
d) obracet se na orgány ČKS s dotazy a podávat těmto orgánům náměty a podněty, na
které musí být reagováno ve lhůtě 30 dnů,
e) být informováni o činnosti ČKS a stavu jeho hospodaření, vyjadřovat se k takovýmto
informacím.
Členové s hlasem poradním ČKS mají zejména tato práva:
a) účastnit se jednání Valné hromady ČKS, ovšem bez práva platně hlasovat na Valné
hromadě ČKS,
b) účastnit se akcí, školení a seminářů pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných
ČKS, a to za podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není
v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a podle povahy věci buď přímo, nebo
prostřednictvím zástupce v orgánech ČKS,
d) být volen (po dosažení 18 let věku) do všech volených orgánů ČKS,
e) být informováni o činnosti ČKS a stavu jeho hospodaření a vyjadřovat se k takovýmto
informacím,
f) podle své sportovní výkonnosti a odborných schopností se účastnit sportovních soutěží
vyhlašovaných ČKS.
Všichni Členové ČKS mají zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat právní předpisy, Stanovy ČKS, Vnitřní předpisy ČKS a další předpisy,
k jejichž dodržování se ČKS hlásí,
b) plnit a dodržovat usnesení a rozhodnutí orgánů ČKS,
c) podřizovat se rozhodnutím orgánů ČKS,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž formě, výši a splatnosti rozhoduje
Výkonný výbor ČKS,
e) dodržovat Antidopingovou chartu a předpisy související s bojem proti dopingu,
f) dodržovat předpisy IKF v plném rozsahu při účasti v soutěžích organizovaných IKF, v
ostatních případech jen pokud tak výslovně stanoví Vnitřní předpisy ČKS,
g) sportovní činnost a případný soutěžní úspěch či vítězství docilovat nikoliv za každou
cenu, ale vždy v duchu zásad fair play,
h) svou činností přispívat k rozvoji korfbalu, popularizovat ho mezi mládeží a přispívat k
získání nových členů ke sportovní činnosti,
i) podílet se na korfbalové reprezentaci ČR a tuto plně podporovat.
Článek 5
Zánik členství v ČKS
Členství fyzické osoby v ČKS zaniká:
a) vystoupením na vlastní žádost, kterou je třeba doručit v písemné podobě Výkonnému
výboru ČKS, přičemž členství fyzické osoby zaniká ke dni doručení této žádosti, není-li
uvedeno v žádosti datum pozdější,
b) vyloučením v případě, že člen závažně nebo opakovaně porušuje právní předpisy,
Stanovy ČKS, Vnitřní předpisy ČKS, statut příslušného pobočného spolku, rozhodnutí
orgánů ČKS nebo příslušného pobočného spolku, nebo poškozuje jiným způsobem
zájmy subjektů spolčených v ČKS. O vyloučení rozhoduje Výkonný výbor ČKS.
c) úmrtím fyzické osoby nebo prohlášením fyzické osoby za mrtvou.
Zánikem členství fyzické osoby v ČKS nezaniká jeho povinnost vypořádat veškeré své
finanční dluhy a jiné závazky, které mu vznikly vůči ČKS.
Členství právnické osoby v ČKS zaniká:
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a) vystoupením na vlastní žádost, kterou je třeba doručit v písemné podobě Výkonného
výboru ČKS, přičemž členství právnické osoby zaniká ke dni doručení této žádosti, neníli uvedeno v žádosti datum pozdější,
b) vyloučením v případě, že člen závažně nebo opakovaně porušuje právní předpisy,
Stanovy ČKS, Vnitřní předpisy ČKS, statut příslušného pobočného spolku, rozhodnutí
orgánů ČKS nebo příslušného pobočného spolku, nebo poškozuje jiným způsobem
zájmy subjektů spolčených v ČKS, či svou činnost nevykonává v souladu s posláním a
cíly činnosti ČKS. O vyloučení rozhoduje Výkonný výbor ČKS.
c) zánikem právnické osoby.
Zánikem členství právnické osoby v ČKS nezaniká její povinnost vypořádat veškeré své
finanční dluhy a jiné závazky, které mu vznikly vůči ČKS.

C. DOKUMENTY ČKS A ZASTUPOVÁNÍ ČKS
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Článek 6
Dokumenty ČKS
Základním dokumentem ČKS jsou jeho stanovy, které jsou závazné pro všechny členy a
všechny pobočné spolky ČKS. Z těchto stanov musí vycházet a musí s nimi být v souladu
statuty jednotlivých pobočných spolků ČKS, veškeré další vnitřní předpisy ČKS (dále jen
„Vnitřní předpisy ČKS“) nebo pobočných spolků, jakožto i veškerá rozhodnutí orgánů ČKS
nebo jejích pobočných spolků.
Vnitřními předpisy ČKS jsou statuty, řády a směrnice vydávané orgány ČKS k úpravě
činností organizačního, sportovně-technického a ekonomického charakteru ČKS:
a) STATUTY jsou základní dokumenty, které jsou schvalovány Výborem ČKS, a které
upravují činnost:
a. organizačních jednotek - pobočných spolků (dále jen „Pobočné spolky“)
b. odborných komisí zřizovaných v rámci ČKS (dále jen „Odborné komise“)
b) ORGANIZAČNÍ ŘÁDY a SMĚRNICE řeší problematiku organizace a řízení ČKS, jejich
schvalování je v působnosti Výkonného výboru ČKS, vyjma Jednacího a Volebního řádu
Valné hromady ČKS, který je v působnosti Valné hromady ČKS.
c) SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ ŘÁDY A SMĚRNICE řeší problematiku sportovní činnosti,
zejména upravují chod korfbalových soutěží. Jejich schvalování je v působnosti
Výkonného výboru ČKS. Základním a povinným řádem je Soutěžní řád.
d) EKONOMICKÉ ŘÁDY a SMĚRNICE řeší ekonomické záležitosti ČKS, jejich schvalování je
v působnosti Výkonného výboru ČKS.
Článek 7
Zastupování ČKS
ČKS zastupuje navenek a podepisuje za ČKS Předseda ČKS nebo Místopředseda ČKS, a to v
souladu se Stanovami, Vnitřními předpisy ČKS a rozhodnutím orgánů ČKS. Osoby
oprávněné zastupovat ČKS navenek se podepisují za ČKS tak, že k vytištěnému nebo
napsanému názvu ČKS připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
Zaměstnanci ČKS jednají za ČKS v rozsahu jím svěřených pracovních úkolů nebo na
základě písemného pověření od Výkonného výboru ČKS.

D. ORGÁNY ČKS
Článek 8
Společná ustanovení
(1)

Orgány ČKS jsou:
a) Valná hromada ČKS
b) Výkonný výbor ČKS
c) Revizní komise ČKS – kontrolní orgán ČKS
d) Další orgány – odborné komise ČKS

Valná hromada ČKS
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Článek 9
Obecná ustanovení
Valná hromada ČKS je nejvyšším orgánem ČKS. Valná hromada je shromážděním všech
členů ČKS.
Každý Člen s hlasem rozhodujícím disponuje na Valné hromadě ČKS jen jedním hlasem.
Ostatní členové ČKS nemají hlasovací právo na Valné hromadě.
Valnou hromadu ČKS zahájí Předseda ČKS, nebo pověřený jiný člen Výkonného výboru
ČKS. Ověří její usnášení schopnost, zajistí zvolení předsedy Valné hromady, zapisovatele a
případně též dalších činovníků dle jednacího řádu a popřípadě volebního řádu Valné
hromady ČKS, a to z účastníků Valné hromady ČKS. Předseda Valné hromady vede jednání
Valné hromady dle ohlášeného programu, ledaže se Valná hromada ČKS usnese na
předčasném ukončení jednání.
O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání při svolávání
Valné hromady ČKS, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem alespoň 2/3 většiny
všech Členů s hlasem rozhodujícím. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně
ČKS, pro rozhodnutí o změně stanov a pro odvolání členů orgánů ČKS. O těchto
záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou
oprávněni účastnit se Valné hromady s hlasem rozhodujícím.
Ze zasedání Valné hromady ČKS je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
svolal, kdy a jak se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké případné další činovníky
Valná hromada ČKS zvolila a jaká byla přijata usnesení a kdy byl vyhotoven zápis.
Předseda ČKS zajistí vyhotovení tohoto zápisu ze zasedání Valné hromady do 30 dnů od
jejího ukončení. Není-li to z jakýchkoliv důvodů možné, vyhotoví jej ten, kdo zasedání
předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada ČKS. Každý člen ČKS je oprávněn nahlížet
do zápisu ze zasedání Valné hromady ČKS v sídle ČKS, a to za podmínek uvedených na
oficiálních webových stránkách ČKS.
Svolávání řádné Valné hromady
Valnou hromadu ČKS svolává Výkonný výbor ČKS nejméně jednou ročně. Výkonný výbor
ČKS je povinen zveřejnit pozvánku na zasedání Valné hromady nejpozději 30 dnů před
jejím konáním na oficiálních webových stránkách ČKS. Pozvánka na zasedání Valné
hromady musí obsahovat termín, místo a program jednání Valné hromady ČKS.
Kdo Valnou hromadu ČKS svolal, může ji odvolat, nebo odložit stejným způsobem, jakým
byla svolána.
Svolávání mimořádné Valné hromady
Mimořádně svolá Valnou hromadu Výkonný výbor ČKS v následujících případech:
a) Dá-li k tomu podnět alespoň 1/2 všech členů ČKS s hlasem rozhodujícím.
b) Dá-li k tomu podnět Revizní komise ČKS na základě přijatého usnesení Revizní komise
ČKS.
Podnět ke svolání valné hromady musí být předložen s konkrétním návrhem programu
jednání a musí spolu s ním být doloženo, že o svolání žádá požadovaný počet členů ČKS
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s hlasem rozhodujícím nebo že podnět byl přijat usnesením Revizní komise ČKS. Nesvolá-li
Výkonný výbor ČKS mimořádně Valnou hromadu ČKS do 30 dnů od doručení podnětu,
může svolat mimořádně Valnou hromadu ten, kdo podnět podal na náklady ČKS.
Ten kdo svolá mimořádně Valnou hromadu ČKS, je povinen zveřejnit pozvánku na zasedání
Valné hromady nejpozději 30 dnů před jejím konáním na oficiálních webových stránkách
ČKS. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat termín, místo a program
jednání Valné hromady ČKS.
Program mimořádně svolané Valné hromady ČKS lze měnit jen se souhlasem toho, kdo dal
podnět k jejímu svolání.
Mimořádně svolanou Valnou hromadu ČKS však lze odvolat nebo odložit jen na návrh nebo
se souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu svolání.
Na konání mimořádně svolané Valné hromady ČKS, zejména její usnášení a rozhodování,
se použijí ustanovení těchto stanov upravující konání Valné hromady ČKS, není-li v těchto
stanovách upraveno jinak.
Usnášení a rozhodování na Valné hromadě ČKS
Valná hromada ČKS je schopna usnášet se v případě, že je přítomna většina z celkového
počtu Členů s hlasem rozhodujícím. Není-li Valná hromada ČKS na svém zasedání schopna
usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou
pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Valné hromady ČKS, náhradní
zasedání Valné hromady ČKS. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní
zasedání Valné hromady ČKS. Náhradní zasedání Valné hromady ČKS se musí konat
nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady ČKS předtím
svoláno. Na náhradním zasedání může Valná hromada ČKS jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného
počtu členů.
Valná hromada ČKS přijímá rozhodnutí vždy na základě většinové vůle vyjádřené podporou
nadpoloviční většiny hlasů přítomných Členů s hlasem rozhodujícím, ledaže stanovy
vyžadují vyšší počet hlasů.
K zajištění průběhu jednání si Valná hromada ČKS schvaluje svůj jednací řád a volební řád.
Působnost Valné hromady ČKS
Valná hromada ČKS přijímá rozhodnutí vždy na základě většinové vůle vyjádřené podporou
nadpoloviční většiny hlasů přítomných Členů s hlasem rozhodujícím, a to zejména v těchto
případech:
a) projednává a schvaluje zprávu Výkonného výboru ČKS,
b) projednává a schvaluje zprávu Revizní komise ČKS,
c) projednává a bere na vědomí výsledky hospodaření a rozpočty právnických osob, na
nichž se ČKS majetkově podílí,
d) projednává a schvaluje strategii ČKS a návrhy na její realizaci,
e) stanovuje počet členů Výkonného výboru ČKS,
f) Valná hromada ČKS volí a odvolává Předsedu ČKS, ostatní členy Výkonného výboru
ČKS, a členy Revizní komise ČKS,
g) v ostatních věcech, které jsou dle těchto stanov nebo zákona svěřeny do její působnosti
a nejsou vymezeny v bodě 18 tohoto Článku 9,
h) vyhrazení si práva rozhodování o otázce, která není ve stanovách upravena anebo je
svěřena do působnosti jiného orgánu ČKS. V tomto případě se Valná hromada ČKS
usnese i na tom, jakou většinou hlasů bude o dané otázce rozhodnuto.
Valná hromada ČKS přijímá rozhodnutí vždy na základě většinové vůle, vyjádřené podporou
2/3 většiny hlasů přítomných Členů s hlasem rozhodujícím, a to v těchto otázkách
zásadního významu:
a) schvaluje stanovy ČKS, jejich úpravy, doplňky a změny,
b) schvaluje rozhodnutí o zrušení ČKS s likvidací nebo o jeho přeměně, například jejím
rozdělením, sloučením,

c)

projednává a schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o použití dosaženého zisku či
způsobu uhrazení vytvořené ztráty,
d) schvaluje rozpočet ČKS k zajištění zájmů a potřeb členů ČKS.

Výkonný výbor ČKS

(1)
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(3)
(4)
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Článek 10
Obecná ustanovení
Výkonný výbor ČKS je statutárním orgánem ČKS. Výkonný výbor ČKS je výkonným a
řídícím orgánem ČKS v období mezi Valnými hromadami ČKS.
Počet členů Výkonného výboru ČKS stanoví Valná hromada ČKS, s minimálním počtem tří
členů, přičemž nejvyšší počet členů Výkonného výboru ČKS je sedm členů. Členem
Výkonného výboru ČKS je Předseda ČKS, Místopředseda ČKS a další člen či členové
Výkonného výboru ČKS.
Místopředseda ČKS je volen na prvním zasedání nově zvoleného Výkonného výboru ČKS
z řad členů Výkonného výboru ČKS na návrh Předsedy ČKS.
Činnost Výkonného výboru ČKS řídí a uvnitř ČKS jeho jménem jedná Předseda ČKS.
Funkční období členů Výkonného výboru ČKS je dvouleté. V případě, že po uplynutí
funkčního období není řádnou Valnou hromadou ČKS zvolen Předseda ČKS a noví členové
Výkonného výboru ČKS, plní Předseda ČKS a členové Výkonného výboru ČKS dále své
funkce, a to až do zvolení nového Předsedy ČKS a nových členů Výkonného výboru ČKS.
Členové Výkonného výboru ČKS, pokud funkce některého či některých z nich zanikne a
přitom jejich počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího
zasedání Valné hromady ČKS, která provede na uvolněné místo dodatečnou volbu. Funkční
období dodatečně zvoleného člena Výkonného výboru ČKS končí společně s funkčním
obdobím zvoleného Výkonného výboru ČKS. Kooptován nemůže být předseda ČKS.
Svolávání Výkonného výboru ČKS
Výkonný výbor ČKS se schází dle potřeby, zpravidla 1 x za 2 měsíce, a je svoláván
Předsedou ČKS zasláním pozvánky členům Výkonného výboru ČKS elektronickou poštou a
to nejpozději 15 dnů před dnem konání jednání Výkonného výboru ČKS. Pozvánka na
zasedání Výkonného výboru ČKS musí obsahovat program jednání, termín a místo jednání
Výkonného výboru ČKS. Předseda ČKS je povinen svolat Výkonný výbor ČKS i mimo
pravidelné zasedání, pokud o to požádá nadpoloviční většina jeho členů.
Usnášení a rozhodování Výkonného výboru ČKS
Výkonný výbor ČKS je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých
členů. Výkonný výbor ČKS rozhodnutí přijímá většinou hlasů zúčastněných členů. V případě
rovnosti rozhoduje hlas Předsedy ČKS.
Výkonný výbor ČKS může přijímat usnesení i formou per rollam, tedy přijímat usnesení i
mimo zasedání. Při přijímání usnesení tímto způsobem se bude postupovat tak, že
Předseda ČKS podá v písemné formě návrh ostatním členům výboru ČKS. Návrh musí
obsahovat alespoň návrh usnesení, o kterém má být hlasováno, a údaj o lhůtě, ve které se
mají všichni členové vyjádřit. Přílohou návrhu musejí být podklady potřebné k posouzení
nebo údaj, kde jsou zveřejněny. K platnosti hlasování tímto způsobem se vyžaduje
vyjádřený souhlas člena Výkonného výboru ČKS na návrhu či jiné listině obsahující plné
znění návrhu rozhodnutí a s uvedením data tohoto vyjádření a podepsání tohoto vyjádření
vlastní rukou daného člena Výkonného výboru ČKS. Výsledek tohoto hlasování o návrhu
oznámí Předseda ČKS v písemné formě všem členům Výkonného výboru ČKS. Bylo-li
usnesení přijato, oznámí Předseda ČKS celý obsah přijatého usnesení.

(10)

(11)

Působnost Výkonného výboru ČKS
Výkonný výbor ČKS je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou těmito
stanovami, zákonem nebo rozhodnutím Valné hromady ČKS svěřeny jinému orgánu ČKS.
Ve své činnosti se Výkonný výbor ČKS řídí svým jednacím řádem.
Výkonný výbor ČKS je mimo jiné oprávněn:
a) přijímat rozhodnutí a opatření, která jsou v souladu s rozhodnutími Valné hromady ČKS
a jiných orgánů ČKS, v souladu s právními předpisy a v souladu s posláním a cíli ČKS,
b) zajišťovat realizaci rozhodnutí a opatření přijatých Valnou hromadou ČKS a jinými
orgány ČKS,
c) projednávat preventivní doporučení Revizní komise ČKS,
d) zpracovávat strategii ČKS a zajišťovat její realizaci prostřednictvím projektů ČKS,
e) rozhodovat v oblasti organizace ČKS na základě svěřených úkolů a kompetencí dle
těchto stanov, případně v souladu s rozhodnutím Valné hromady ČKS,
a) zřizovat sekretariát a jmenovat a odvolávat Generálního sekretáře ČKS,
b) projednávat a schvalovat Vnitřní předpisy ČKS, vyjma jednacího a volebního řádu Valné
hromady,
c) volit a odvolávat Místopředsedu ČKS,
d) zřizovat dle potřeby odborné komise ČKS a jmenovat jejich členy, popřípadě místo nich
specialisty. Výkonný výbor ČKS při zřizování odborných komisí ČKS postupuje tak, že
jmenuje předsedu příslušné komise a po konzultaci s ním ostatní členy příslušné
komise,
e) jmenovat realizační týmy pro účely národní korfbalové reprezentace a zajištění
významných sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných ČKS,
f) rozhodovat o založení, změně a/nebo zrušení Pobočného spolku,
g) volit a odvolávat předsedu a zbylé členy Výboru pobočných spolků,
h) rozhodovat o způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti v rámci ČKS, a
v souvislosti s tím sám nebo prostřednictvím odborných komisí ČKS vyhlašovat
soutěže, schvalovat rozpisy soutěží a další předpisy, pokyny a vysvětlení v rozsahu,
který je nezbytný pro organizaci soutěží a který vyplývá ze sportovně-technických
norem a směrnic a těchto Stanov.
i) schvalovat strukturu korfbalových soutěží vyhlašovaných v rámci ČKS,
j) vyhlašovat korfbalové soutěže ve všech formách a kategoriích,
k) rozhodovat o státní korfbalové reprezentaci a koordinovat činnost reprezentačních
družstev, pro která schvaluje plán činnosti a účast na jednotlivých akcích a zabezpečuje
finanční a materiální podmínky pro činnost reprezentačních družstev ve všech
kategoriích.
l) schvalovat opatření k ochraně zdraví v korfbalu, bezpečnosti hráčů před úrazy a k
trvalému boji proti dopingu,
m) zajišťovat výchovu nových a trvalé zdokonalování aktivně pracujících trenérů,
rozhodčích a funkcionářů korfbalu,
n) rozhodovat o zařazení rozhodčích na mezinárodní listinu IKF,
o) organizovat a řídit veškerou hospodářskou činnost ČKS, v rámci které:
o zřizuje bankovní účty a hospodaří s prostředky vedenými na těchto účtech,
o projednává návrh rozpočtu ČKS a předkládá jej Valné hromadě ČKS ke schválení,
o hospodaří samostatně v rámci rozpočtu schváleného Valnou hromadou ČKS s cílem
zajistit maximální hospodárnost a využití zdrojů ČKS,
o projednává roční účetní závěrku, kterou předkládá, spolu s návrhem na využití
zisku či způsobu uhrazení ztráty, ke schválení Valné hromadě ČKS,
o projednává a schvaluje Ekonomické řády a směrnice,
o vydává doporučení, pokyny a metodické návody pro hospodaření pobočných spolků
ČKS,
o rozhoduje o uzavírání obchodních smluv dle zásad ekonomických řádů a směrnic
ČKS,
o rozhoduje o dalších věcech, které jsou dle těchto stanov svěřeny do jeho
působnosti.

Revizní komise ČKS
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Článek 11
Obecná ustanovení
Revizní komise ČKS je kontrolním a revizním orgánem ČKS. Revizní komise ČKS je
nezávislá a za svou činnost odpovídá Valné hromadě ČKS.
Revizní komise ČKS má tři členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou ČKS. Revizní komise
ČKS si ze svého středu volí předsedu.
Členové Revizní komise ČKS nemohou současně vykonávat funkci člena Výkonného výboru
ČKS ani funkci likvidátora ČKS. Revizní komise ČKS se ve své činnosti řídí těmito
stanovami, Vnitřními předpisy ČKS a svým jednacím řádem.
Členové Revizní komise ČKS jsou oprávněni být přítomni jednání Výkonného výboru ČKS,
pokud o to požádají Výkonný výbor ČKS.
Všechny orgány ČKS, pobočné spolky ČKS, jakož i veškeří členové ČKS jsou povinni
poskytnout Revizní komisi ČKS na její žádost všechny potřebné podklady a informace.
Funkční období členů Revizní komise ČKS je dvouleté. V případě, že po uplynutí funkčního
období nejsou řádnou Valnou hromadou zvoleni noví členové Revizní komise, plní členové
Revizní komise ČKS dále své funkce, a to až do zvolení nových členů Revizní komise ČKS.
Členové Revizní komise ČKS, pokud funkce některého či některých z nich zanikne a přitom
jejich počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání
Valné hromady ČKS.
Svolávání Revizní komise ČKS
Revizní komise ČKS se schází podle potřeby, zpravidla 1x za 3 měsíce, a je svolávána
Předsedou Revizní komise ČKS zasláním pozvánky členům Revizní komise ČKS
elektronickou poštou a to nejpozději 15 dnů před dnem konání jednání Revizní komise ČKS.
Pozvánka na zasedání Revizní komise ČKS musí obsahovat program jednání, termín a místo
jednání Revizní komise ČKS. Předseda Revizní komise ČKS je povinen svolat Revizní komisy
ČKS i mimo pravidelné zasedání, pokud o to požádá nadpoloviční většina jeho členů.
Usnášení a rozhodování Revizní komise ČKS
Revizní komise ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých
členů. Revizní komise ČKS rozhodnutí přijímá většinou hlasů zúčastněných členů.
Působnost Revizní komise ČKS
Revizní komise ČKS je na základě svěřených úkolů a kompetencí zákonem a těmito
stanovami, případně v souladu s rozhodnutím Valné hromady ČKS, oprávněna především:
a) dohlížet na řádné vedení záležitostí ČKS zejména v souladu se stanovami ČKS a
právními předpisy,
b) sledovat plnění usnesení Valné hromady ČKS,
c) sledovat dodržování těchto stanov, Vnitřních předpisů ČKS a dalších předpisů a dále
rozhodnutí schvalovaných orgány ČKS,
d) provádět kontrolu hospodaření ČKS, jejích orgánů, pobočných spolků ČKS, včetně
nahlížení do dokumentů a požadovat od členů orgánů ČKS, nebo od jejich
zaměstnanců, podání informací a vysvětlení k jednotlivým záležitostem,
e) provádět kontrolu hospodaření u všech členů ČKS při čerpání finančních prostředků
poskytnutých jim jako účelové dotace od ČKS nebo jejím prostřednictvím,
f) doporučit Výkonného výboru ČKS odstranění jakéhokoliv zjištěného nedostatku.

Další orgány - odborné komise ČKS

(1)

Článek 12
V případě potřeby Výkonný výbor ČKS zřizuje Odborné komise ČKS. Členy příslušné
odborné komise ČKS jmenuje a odvolává Výkonný výbor ČKS.
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Délka funkčního období členů těchto Odborných komisí ČKS je vždy dvouleté.
Odborné komise ČKS zajišťují odborné řídící, organizační a administrativní činnosti nutné
pro fungování ČKS.
Organizační a řídící struktura každé odborné komise ČKS je dána jejím statutem. Statut
odborné komise ČKS musí být v souladu s těmito stanovami a vstupuje v platnost a
účinnost okamžikem jeho schválení Výkonným výborem ČKS.
V případě potřeby lze z rozhodnutí Výkonného výboru ČKS na místo odborné komise ČKS
jmenovat specialistu, který nemusí být členem ČKS.
Svolávání odborných komise ČKS
Odborné komise ČKS se schází podle potřeby, zpravidla 1x za 3 měsíce, a jsou svolávány
Předsedou odborné komise ČKS zasláním pozvánky členům odborné komise ČKS
elektronickou poštou a to nejpozději 15 dnů před dnem konání jednání odborné komise
ČKS. Pozvánka na zasedání odborné komise ČKS musí obsahovat program jednání, termín
a místo jednání odborné komise ČKS. Předseda odborné komise ČKS je povinen svolat
odbornou komisy ČKS i mimo pravidelné zasedání, pokud o to požádá nadpoloviční většina
jeho členů.
Usnášení a rozhodování odborných komise ČKS
Odborná komise ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých
členů. Odborná komise ČKS rozhodnutí přijímá většinou hlasů zúčastněných členů.

E. VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ČKS

(1)

(2)
(3)

Článek 13
Sekretariát ČKS
Sekretariát ČKS je profesionálně odborně kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje
Výkonný výbor ČKS k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečování všech operativních a
praktických potřeb ČKS i jejích orgánů.
Počet zaměstnanců Sekretariátu ČKS a profesní struktura je dána vnitřní směrnicí
Organizační řád ČKS, který schvaluje Výkonný výbor ČKS.
Za řízení Sekretariátu ČKS odpovídá a za Sekretariát ČKS jedná Generální sekretář ČKS,
kterého jmenuje a odvolává Výkonný výbor ČKS.

F. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ČKS

(1)

(2)

Článek 14
Pobočné spolky ČKS
Jako organizační jednotka ČKS mohou být v rámci ČKS zakládány pobočné spolky ČKS
(dále jen „Pobočný spolek“) následujícího typu:
a) Oblastní pobočné spolky zajišťující veškeré potřeby organizace a řízení činností ČKS ve
vymezené lokalitě (dále jen „Oblastní pobočný spolek“). Členem Oblastního pobočného
spolku jsou Členové ČKS s hlasem rozhodujícím, mající své sídlo ve vymezené lokalitě.
b) Profesní pobočné spolky zajišťující potřeby zájmových skupin (dále jen „Profesní
pobočný spolek“), jejichž cílem je uplatňovat zájmy svých členů (sdružení hráčů,
sdružení trenérů, sdružení rozhodčích). Členem Profesního pobočného spolku mohou
být Členové ČKS s hlasem poradním.
Rozhodování o založení, změně a/nebo zrušení Pobočného spolku je v působnosti
Výkonného výboru ČKS.
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ČKS ručí za peněžité dluhy jakéhokoli svého pobočného spolku vzniklé za celou dobu jeho
existence do maximální souhrnné výše 10.000,-- Kč. Toto ručení ČKS ve vztahu ke
každému jednotlivému pobočnému spolku zaniká okamžikem, kdy plnění (resp. jednotlivá
dílčí plnění ve svém souhrnu) uskutečněné ČKS namísto takového pobočného spolku, z
titulu ručení, dosáhne částky 10.000,-- Kč.
Článek 15
Oblastní pobočné spolky
Nejvyššími orgány Oblastních pobočných spolků je Oblastní valná hromada ČKS jakožto
nejvyšší orgán Oblastního pobočného spolku (dále jen „Oblastní valná hromada“) tvořený
všemi Členy s hlasem rozhodujícím, kteří mají Sídlo nebo působí na území příslušného
Oblastního pobočného spolku.
Statutárními orgány Oblastních pobočných spolků je Oblastní výbor jakožto statutární orgán
Oblastního pobočného spolku (dále jen „Oblastní výbor“).
Volba Předsedy, Místopředsedy a zbylých členů Výboru Oblastního pobočného spolku je v
působnosti Výkonného výboru ČKS.
Výbor pobočného spolku, jakožto jeho statutární orgán, zastupuje Pobočný spolek. Za
Pobočný spolek je ve všech věcech oprávněn jednat a podepisovat Předseda Oblastního
pobočného spolku společně s Místopředsedou. Podepisování se provádí tak, že kdo za
Oblastní pobočný spolek podepisuje, připojí k vytištěnému nebo napsanému názvu
Oblastního pobočného spolku svůj podpis, jakož i údaj o své funkci.
Výbor Oblastního pobočného spolku jmenuje a odvolává Sekretáře Oblastního pobočného
spolku.
Výbor Oblastního pobočného spolku jmenuje předsedy jednotlivých odborných komisí
zřízených v rámci Oblastního pobočného spolku nebo specialisty Oblastního pobočného
spolku, jakožto osoby, vykonávající působnost některé z odborných komisí v rámci spolku,
a to zejména pro oblast ekonomie, evidence a informatiky, korfbalových soutěží, trenérů a
rozhodčích.
Valná hromada Oblastního pobočného spolku se schází minimálně jedenkrát ročně. Do
působnosti Valné hromady pobočného spolku náleží zejména:
a) Návrh na personální obsazení statutárního orgánu Pobočného spolku - Výboru
Oblastního pobočného spolku.
b) Návrh na personální obsazení kontrolního orgánu Pobočného spolku – Revizní komise
Oblastního pobočného spolku.
Valná hromada Oblastního pobočného spolku rovněž plní funkci poradního orgánu ve vztahu
k Výboru Oblastního pobočného spolku, kterému činí svá doporučení ohledně:
a) Organizace sportovních soutěží.
b) Organizace a řízení vnitřních orgánů Pobočného spolku.
c) Personálního obsazení vnitřních orgánů Pobočného spolku.
d) Rozpočtových a ekonomických opatření.
Organizace a řízení veškerých orgánů a komisí zřizovaných v rámci Oblastního pobočného
spolku jsou upraveny statutem, který vstupuje v platnost a účinnost jeho schválením
Výkonným výborem ČKS.
Vnitřní řízení Oblastního pobočného spolku je upraveno Vnitřními předpisy Oblastního
pobočného spolku, které vstupují v platnost a účinnost jejich schválením Výkonným
výborem Oblastního pobočného spolku, to však za předpokladu, že jsou v souladu s těmito
stanovami.
V případech organizace, řízení a ekonomiky Oblastních pobočných spolků se přiměřeně
uplatní ustanovení těchto stanov.
Článek 16
Profesní pobočné spolky
Nejvyšším orgánem Profesního pobočného spolku je Valná hromada Profesního pobočného
spolku ČKS.
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Valná hromada Profesního pobočného spolku jakožto nejvyšší orgán Profesního pobočného
spolku je tvořena všemi členy příslušného Profesního pobočného spolku.
Valná hromada Profesního pobočného spolku schvaluje statut, který vstupuje v platnost po
jeho schválení Výborem ČKS.
Statutárními orgány Profesních pobočných spolků je Profesní výbor jakožto statutární orgán
Profesního pobočného spolku (dále jen „Profesní výbor“).
Volba Předsedy, a zbylých členů Výboru Profesního pobočného spolku je v působnosti
Výkonného výboru ČKS.
Valná hromada Profesního pobočného spolku si volí svůj kontrolní orgán, v souladu se
statutem Profesního pobočného spolku.
V ostatních případech organizace, řízení a ekonomiky Profesních pobočných spolků se
přiměřeně uplatní ustanovení těchto stanov.

G. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
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Článek 17
Majetek a hospodaření ČKS
Majetek ČKS tvoří finanční fondy, hmotný, nehmotný nebo finanční majetek, pohledávky a
jiná majetková práva.
Zdrojem majetku ČKS jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených
členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, podíly na zisku dalších právnických
osob zřízených ČKS či těch, v nichž má ČKS účast, jakož i účelové příspěvky ze státního a
jiných veřejných rozpočtů, dotace, sponzorské příspěvky a dary.
Majetek ČKS je ve vlastnictví ČKS jako celku a slouží k účelům, které jsou v souladu s
posláním ČKS. O nabývání a pozbývání majetku ČKS a o všech dalších dispozicích s ním
rozhoduje Výkonný výbor ČKS.
ČKS vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení může z rozhodnutí
Výkonného výboru ČKS zadat specialistovi, který nemusí být členem ČKS.
Zásady hospodaření upravují ekonomické řády a směrnice ČKS, které schvaluje Výkonný
výbor ČKS.
V případě zrušení ČKS bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada ČKS. Likvidační zůstatek po
provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že
přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu
ČKS. Jestliže ČKS obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu
(dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle
rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění

H. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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Článek 18
Členství právnických a fyzických osob vzniklé podle dosavadního znění stanov ČKS zůstává
bez dalšího zachováno. Tyto subjekty a osoby jsou nadále členy ČKS.
Výklad Stanov provádí Výkonný výbor ČKS.
Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČKS konanou dne 04.10.2015.
Tyto stanovy nabývají platnost následující den po konání Valné hromady, na které byly
schváleny a účinnosti dnem vkladu listin do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku.
Stejným dnem pozbývají účinnosti Stanovy ČKS, registrované dne 14.03.2005.

