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1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1.1 Název spolku je „Český nohejbalový svaz, zapsaný spolek“, zkráceně „Český 

nohejbalový svaz, z.s.“ nebo „ČNS z.s.“, dále jen svaz. 

1.1.2 Sídlem svazu je Praha. 

1.1.3 Svaz vytvořily spolky, zapsané ve veřejném rejstříku spolků, k uplatňování společného 

zájmu, kterým je rozvoj nohejbalu. 

1.1.4 Svaz vznikl dne 6. června 1990 jako občanské sdružení. 

1.1.5 Svaz je přímým a jediným pokračovatelem činnosti svazu nohejbalu, působícího 

v rámci zaniklé společenské organizace sjednocené tělovýchovy. 

1.1.6 Identifikační číslo svazu je 45701989. 

1.2 ÚČEL SVAZU 

1.2.1 Účelem svazu je podpora všestranného rozvoje nohejbalu, jako svébytného sportu, ve 

všech jeho formách, a to v České republice i v zahraničí.  

1.2.2 K dosažení účelu svaz zejména: 

a) stanovuje pravidla nohejbalu, 

b) propaguje nohejbal jako sport vhodný pro každého, 

c) organizuje provozování nohejbalu na celém území České republiky, 

d) zastupuje spolčené členy svazu ve styku s orgány státní správy a samosprávy, 

sportovními i jinými korporacemi na všech vyšších úrovních, 

e) pečuje o zvyšování výkonosti hráčů a zvyšování odbornosti trenérů, rozhodčích a 

funkcionářů nohejbalu. 

f) organizuje a řídí sportovní soutěže všech kategorií na všech úrovních, 

g) vytváří podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování materiální základny pro 

provozování nohejbalu, 

h) rozvíjí sportovní styky s partnerskými korporacemi v České republice i v zahraničí, 

případně s nimi uzavírá dohody o spolupráci nebo se s nimi spolčuje v národních či 

nadnárodních korporacích, 

i) zajišťuje účast reprezentace České republiky v mezinárodních soutěžích. 

2 SVAZOVÉ ČLENSTVÍ 

2.1 DRUHY SVAZOVÉHO ČLENSTVÍ 

2.1.1 Svazové členství, dále jen členství, je řádné, přidružené a čestné. 

 

2.2 ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ 

2.2.1 Řádné členství nabyde spolek, případně pobočný spolek, zapsaný ve veřejném rejstříku 

spolků, který osvědčí, že v jeho činnosti je provozování nohejbalu, o členství požádá a 

zaplatí členský příspěvek, zápisem do svazové evidence, dále též jen nohejbalový 

spolek. Proti rozhodnutí příslušného orgánu svazu, kterým je žádost o členství 

zamítnuta, je přípustné odvolání. 
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2.2.2 Je-li to pro rozvoj nohejbalu vhodné, může příslušný orgán svazu, při splnění ostatních 

podmínek vzniku řádného členství, zapsat do svazové evidence i zahraniční neziskovou 

právnickou osobu, nezapsanou ve veřejném rejstříku spolků České republiky. 

2.2.3 Nohejbalový spolek se nabytím řádného členství zavazuje chovat se vůči svazu čestně a 

zachovávat vnitřní řád svazu. 

2.2.4 Nohejbalový spolek má zejména tato práva: 

a) podílet se na činnosti svazu 

b) účastnit se přímo nebo prostřednictvím delegátů jednání nejvyšších orgánů svazu a 

jeho územních organizačních článků, 

c) navrhovat členy do orgánů svazu, 

d) předkládat orgánům svazu návrhy a podněty, 

e) získat informace o činnosti a hospodaření svazu. 

2.2.5 Nohejbalový spolek řádné členství pozbyde: 

a) doručením oznámení nohejbalového spolku, že ze svazu vystupuje, 

b) nezaplacením ročního členského příspěvku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, 

c) vyloučením ze svazu, 

d) výmazem z veřejného rejstříku. 

2.3 PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ 

2.3.1 Přidružené členství nabyde fyzická osoba, člen nohejbalového spolku, která o členství 

požádá a zaplatí členský příspěvek, zápisem do svazové evidence, dále též jen 

přidružený člen. Proti rozhodnutí příslušného orgánu svazu, kterým je žádost o členství 

zamítnuta, je přípustné odvolání.   

2.3.2 Přidružené členství nabyde fyzická osoba, která není členem nohejbalového spolku, ale 

je na základě smlouvy s nejméně dvěma dalšími fyzickými osobami sdružena do 

společnosti podle ustanovení § 2716 občanského zákoníku, dále jen nohejbalová 

společnost, která o členství požádá a zaplatí členský příspěvek, zápisem do svazové 

evidence, dále též jen přidružený člen. Proti rozhodnutí příslušného orgánu svazu, 

kterým je žádost o členství zamítnuta, je přípustné odvolání. 

2.3.3 Přidružené členství nabyde fyzická osoba, která získá svazem stanoveným způsobem 

kvalifikaci trenéra nohejbalu nebo rozhodčího nohejbalu, zápisem do svazové evidence, 

dále též jen přidružený člen. 

2.3.4 Přidružené členství nabyde fyzická osoba zvolením nebo jmenováním členem orgánu 

svazu, dále též jen přidružený člen. 

2.3.5 Přidružený člen se vznikem přidruženého členství zavazuje chovat se vůči svazu čestně 

a zachovávat vnitřní řád svazu.   

2.3.6 2.3.6 Přidružený člen, jehož přidružené členství vzniklo dle ustanovení 2.3.1 a 2.3.2 

stanov, dále též jen soutěžní přidružené členství, může být současně členem pouze 

jednoho nohejbalového spolku či nohejbalové společnosti.  

2.3.7 Soutěžní přidružené členství fyzická osobě pozbyde: 

a) zánikem nohejbalové společnosti, 

b) zánikem nohejbalového spolku, 

c) zánikem řádného členství nohejbalového spolku ve svazu, 

d) vyškrtnutím ze svazové evidence na základě žádosti nohejbalového spolku, 

e) vyškrtnutím ze svazové evidence pro nezaplacení ročního členského příspěvku 

přidruženého člena ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, 

f) vyškrtnutím ze svazové evidence hráčů pro zánik členství v nohejbalovém spolku 
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g) vyškrtnutím ze svazové evidence hráčů na základě žádosti přidruženého člena 

h) vyloučením ze svazu, 

2.3.8 Fyzická osoba může nově nabýt soutěžní přidružené členství po jeho pozbytí: 

a) okamžitě, pokud k zániku došlo podle ustanovení 2.3.7a),7b),7c) stanov, 

b) po uplynutí šesti měsíců, pokud k zániku došlo podle ustanovení 2.3.7d),7e) stanov 

c) po uplynutí dvanácti měsíců, pokud k zániku došlo podle ustanovení 2.3.7f) stanov 

d) po uplynutí osmnácti měsíců, pokud k zániku došlo podle ustanovení 2.3.7g) stanov 

f) po uplynutí čtyřiadvaceti měsíců, pokud k zániku došlo podle ustanovení 2.3.7h) 

stanov. 

2.3.9 Změnou členství v nohejbalovém spolku či nohejbalové společnosti přestupem, fyzická 

osoba soutěžní přidružené členství nepozbývá.  

2.3.10 Trenéři nebo rozhodčí pozbydou přidružené členství:  

a) vyškrtnutím ze svazové evidence na základě své žádosti, 

b) vyškrtnutím ze svazové evidence z důvodu ztráty kvalifikace, 

c) vyloučením ze svazu. 

2.3.11 Funkcionáři pozbydou přidružené členství zánikem výkonu funkce člena orgánu svazu.  

2.4 ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

2.4.1 Zvláštním druhem členství fyzických osob, které se významně zasloužili o rozvoj 

nohejbalu je čestné členství, dále jen čestný člen. 

2.4.2 Fyzická osoba nabyde čestné členství jmenováním příslušným orgánem svazu na návrh. 

2.4.3 Čestný člen má právo účastnit se jednání orgánů svazu, případně další svazové činnosti, 

blíže určené při jmenování. 

2.5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K SVAZOVÉMU ČLENSTVÍ 

2.5.1 Podrobnější úpravu nabývání a pozbývání svazového členství, výše členských 

příspěvků a jejich placení, vedení svazové evidence a dalších záležitostí svazového 

členství stanoví příslušný orgán svazu vnitřním předpisem. 

3 ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ SVAZU 

3.1 ÚZEMNÍ ČLÁNKY SVAZU 

3.1.1 Svaz zřizuje organizační články pro území: 

a) kraje 

b) okresu 

3.2 KRAJSKÉ NOHEJBALOVÉ SDRUŽENÍ 

3.2.1 Základní formou organizace svazu pro území kraje je krajské nohejbalové sdružení, 

dále jen krajské sdružení. 

3.2.2 Příslušný orgán svazu krajské sdružení zřídí k prvnímu dni následujícího roku, pokud 

na území příslušného kraje v kalendářním roce působí nejméně osm nohejbalových 

spolků.  

3.2.3 Krajské sdružení nemá právní osobnost, má pouze ta práva a povinnosti, která na něj 

svaz vnitřními předpisy přenesl; přenesená práva a povinnosti podrobněji upraví 

příslušný orgán svazu ve statutu příslušného krajského sdružení.   
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3.2.4 Nejvyšším orgánem krajského sdružení je krajské shromáždění sdružených 

nohejbalových spolků, které se koná nejméně jednou ročně a rozhoduje záležitosti, 

které svaz na krajské sdružení přenesl. 

3.2.5 Výkonným orgánem je alespoň tříčlenný výbor, dále jen krajský výbor, který je 

oprávněn jednat jménem svazu; zavázat svaz v jedné záležitosti může pouze do výše 

10 000,00 Kč.   

3.2.6 Kontrolním orgánem je alespoň jeden revizor. 

3.2.7 Krajské sdružení zejména organizuje a řídí krajské soutěže;  

3.2.8 K zajištění činnosti krajské sdružení hospodaří se svěřenými prostředky a to členskými 

příspěvky sdružených členů, svazem poskytnutými dotacemi, přijatými pokutami či 

poplatky z krajských soutěží a přijatými dary. 

3.3 KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, POBOČNÝ SPOLEK 

3.3.1 Vyšší formou organizace svazu pro území kraje je krajský nohejbalový svaz, pobočný 

spolek, dále jen krajský svaz. 

3.3.2 Příslušný orgán svazu krajský svaz ustaví k prvnímu dni následujícího roku, pokud na 

území příslušného kraje v kalendářním roce působí v krajském sdružení nejméně dvacet 

nohejbalových spolků a pokud krajské sdružení prokazatelně dlouhodobě organizuje a 

řídí dlouhodobé krajské soutěže a tuto a další činnost zajišťuje dostatečný počet 

činovníků. 

3.3.3 Svaz krajský svaz zruší k prvnímu dni následujícího roku, pokud ve dvou po sobě 

jdoucích kalendářních rocích klesne počet spolčených nohejbalových oddílů pod 

patnáct a opakovaně nebyla splněna alespoň jedna ze shora stanovených dalších 

podmínek. 

3.3.4 Krajský svaz má právní osobnost odvozenou od právní osobnosti svazu; přenesená 

práva a povinnosti upraví podrobněji příslušný orgán svazu ve zřizovací listině. 

3.3.5 Nejvyšším orgánem krajského svazu je krajská valná hromada spolčených 

nohejbalových spolků, která se koná nejméně jednou ročně. 

3.3.6 Výkonným orgánem je alespoň tříčlenný výkonný výbor, kontrolním orgánem tříčlenná 

revizní komise. 

3.3.7 Krajský svaz organizuje veškerou svazovou činnost na území kraje. 

3.4 KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ KOMISAŘ 

3.4.1 Pokud počet sdružených nohejbalových spolků v příslušném krajském sdružení 

prokazatelně klesne pod pět nebo nejsou ustaveny výbor či revizor, případně tyto 

orgány jsou nečinné, příslušný orgán svazu jmenuje k zajištění svazové činnosti pro 

určité období krajského komisaře. Jmenováním krajského komisaře, zanikají funkce 

činovníků krajského sdružení. 

3.4.2 Krajský komisař je oprávněn jednat ve všech záležitostech, které byly statutem 

krajskému sdružení svěřeny, s cílem obnovit jeho činnost ve stanoveném rozsahu.  

3.4.3 Krajský komisař je oprávněn pověřit určitým jednáním další osoby. 

3.4.4 Pokud se krajskému komisaři nepodaří obnovit činnost ve stanovené době ve 

stanoveném rozsahu, příslušný orgán svazu krajské sdružení zruší.  

3.5 ORGANIZACE SVAZU PRO ÚZEMÍ OKRESU 

3.5.1 Základní formou organizace svazu pro území okresu je okresní nohejbalové sdružení, 

které sdružuje nejméně pět nohejbalových spolků působící na území příslušného okresu, 

dále jen okresní sdružení. 
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3.5.2 Vyšší formou organizace svazu na území okresu je okresní nohejbalový svaz, pobočný 

spolek, který sdružuje nejméně dvanáct nohejbalových spolků působících na území 

příslušného okresu. 

3.5.3 Přechodnou formou řízení organizace svazu pro území okresu je okresní nohejbalový 

komisař, dále jen okresní komisař. 

3.5.4 Pro organizační články svazu pro území okresu platí ustanovení stanov pro organizační 

články svazu pro území kraje obdobně. 

3.6 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ÚZEMNÍM ORGANIZAČNÍM ČLÁNKŮM SVAZU 

3.6.1 Vztah mezi organizačními články na úrovni kraje a okresu není vztahem nadřízenosti 

a podřízenosti. 

3.6.2 Svaz může ustavit či zřídit určitou formu územního organizačního článku pro území 

dvou a více krajů nebo dvou a více okresů, nebo i jinak sestavit určité území státu, 

přihlédne přitom ke stanovisku sdružených nohejbalových spolků. 

3.6.3 Podrobnější úpravu přenesené působnosti a dalších záležitostí činnosti územních 

organizačních článků svazu stanoví svaz vnitřním předpisem. 

 

 

 

4 ORGÁNY 

4.1 SVAZOVÉ ORGÁNY 

4.1.1 Orgány svazu jsou: 

a) valná hromada, 

b) rada svazu, 

c) výkonný výbor, 

d) prezident, 

e) dozorčí rada, 

f) odborné komise, případně odborní poradci, 

g) sekretariát. 

4.2 OBECNÁ USTANOVENÍ 

4.2.1 Do orgánů ČNS (mimo OKP s výjimkou disciplinárního orgánu) mohou být voleny 

nebo jmenovány jen fyzické osoby plně způsobilé k právnímu jednání, starší 18 let a 

bezúhonné, které jsou současně ke dni volby členy ČNS a které nebyly v posledním 

desetiletí v rámci ČNS opakovaně potrestány disciplinárním trestem delším šesti 

měsíců. 

4.2.2 Do OKP (s výjimkou disciplinárního orgánu) mohou být jmenovány osoby starší 18 let 

z řad členů ČNS. 

4.2.3 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 
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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. 

4.3 VALNÁ HROMADA 

4.3.1 VH je nejvyšším orgánem ČNS. 

4.3.2 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 či členů 

VV nebo členů DR 

c) Nesvolá-li prezident VH ve stanoveném termínu nebo po obdržení žádosti 

nadpoloviční většiny KNS či členů VV nebo členů DR o svolání, učiní tak VV, ne-

li tak DR, ne-li tak pověřený zástupce žádajících KNS.  VV či KNS mají povinnost 

svolat VH nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od obdržení žádosti dle věty předchozí 

těchto stanov. V případě, že zanikl mandát některému z členů voleného orgánu, a to 

z jakéhokoliv důvodu, který připouští tyto stanovy a zároveň není využito možnosti 

kooptace nového člena, musí prezident nejpozději do 2 týdnů po vypršení termínu 

stanoveného pro kooptaci svolat mimořádnou VH. 

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 a Pravidel dle tohoto článku. 

f) Návrhy na úpravu programu, návrhy na činnosti a změny dle bodu 4.3.4.a-m (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 a Pravidel 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 a Pravidel řádu musí VV (resp. 

prostřednictvím OKP) zpracovat zdůvodněné doporučení pro přijetí či nepřijetí a 

zajistit jeho zveřejnění na internetových stránkách ČNS nejpozději 6 týdnů před 

konáním VH. 

h) Případné upravené návrhy (předložené stejným předkladatelem a vztažené alespoň 

k jednomu stejnému článku předpisu) na změnu znění Stanov a Pravidel 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 a Pravidel v rámci druhého kola nejsou přijímány. 

i) Ke každému takto upravenému návrhu na změnu znění Stanov a Pravidel musí VV 

(resp. prostřednictvím OKP) 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-m (u voleb do orgánů ČNS i jména všech 
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navržených osob do příslušných funkcí, u návrhů na změnu znění Stanov a Pravidel 

k nim náležející zdůvodněné doporučení pro přijetí či nepřijetí VV, resp. OKP) 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-m, které 

nebyly předloženy ve stanovených lhůtách a náležitostech, se na VH 

neprojednávají. 

l) Pokud by v důsledku nezvolení navržených osob, nebo v důsledku odvolání či 

jiného zániku funkce, zůstal některý orgán ČNS, volený VH v neúplném složení, 

lze přímo při jednání VH předložit nové návrhy osob k zvolení do takového 

orgánu; VH je povinna o takovém návrhu přímo na jednání rozhodnout. 

4.3.3 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 všech delegátů VH 

e) se vznikem nebo zánikem účasti ČNS v každé jiné právnické osobě musí souhlasit 

většina všech delegátů VH  

4.3.4 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 ostatní členy VV 

i) volit a odvolávat členy DR 

j) volit a odvolávat členy OK 

k) schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky 

l) schvalovat Pravidla 

m) rozhodovat o vyloučení z ČNS a vzniku členství po vyloučení z ČNS 

n) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí.  

4.3.5 Delegáty VH s hlasem rozhodujícím jsou: 

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 
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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, tak má právo vyslat pouze jednoho delegáta s hlasem 

rozhodujícím, bez ohledu na počet družstev startujících dlouhodobých soutěžích mužů 

řízených podřízenými RNS. 

4.3.6 Každý přítomný delegát má pouze jeden rozhodující hlas. Oddíl, nebo KNS může 

písemně zmocnit zastupováním jakoukoliv osobu. 

4.3.7 Delegáty VH s hlasem poradním jsou:        

a) členové VV, pokud nejsou řádně zvolenými delegáty s hlasem rozhodujícím. 

b) po jednom zástupci všech ostatních orgánů ČNS 

 

4.4 RADA SVAZU 

4.4.1 Rada svazu je nejvyšším orgánem svazu v období mezi valnými hromadami, dále jen 

rada.  

4.4.2 Radu tvoří členové volení krajskými sdruženími na čtyři roky takto: 

a) krajské sdružení, sdružující deset a méně nohejbalových spolků, volí jednoho člena 

rady, 

b) krajské sdružení, sdružující více jak deset, ale méně než dvacet nohejbalových 

spolků, volí dva členy rady, 

c) krajské sdružení, sdružující dvacet a více nohejbalových spolků, volí tři členy rady 

d) krajské sdružení, sdružující nohejbalový spolek, případně spolky, jejichž družstvo se 

v některém z předcházejících dvou kalendářních roků zúčastnilo nejvyšší dlouhodobé 

soutěže družstev mužů, volí navíc jednoho člena rady, 

e) krajské sdružení, sdružující nohejbalový spolek, případně spolky, jejichž družstvo se 

v některém z předcházejících dvou kalendářních roků zúčastnilo dlouhodobé soutěže 

družstev žen a umístilo se do čtvrtého místa, volí navíc jednoho člena rady, 

f) krajské sdružení, sdružující nohejbalový spolek, jehož družstvo se v některém ze 

dvou předcházejících kalendářních roků zúčastnilo nejvyšší dlouhodobé soutěže 

družstev mládeže a umístilo se do čtvrtého místa, volí navíc jednoho člena rady, 

g) krajské sdružení může volit nejvýše pět členů rady, 

h) rada může mít nejvýše dva členy z jednoho nohejbalového spolku. 

i) za krajské sdružení se považuje pro tento účel i krajský svaz, pobočný spolek, byl-li 

zřízen. 

4.4.3 Člen rady:  

a) člen rady musí být plně svéprávný, 

b) člen rady vykonává svou funkci osobně, nemůže se nechat zastoupit, 

c) člen rady může ze své funkce odstoupit, výkon jeho funkce zaniká posledním dnem 

měsíce, ve kterém svazu došlo jeho písemné sdělení o odstoupení z funkce člena rady, 
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d) pokud se člen rady po dobu dvou kalendářních roků neúčastní hlasování rady, je 

nečinný; výkon jeho funkce zaniká z důvodu nečinnosti posledním dnem kalendářního 

měsíce, ve kterém se člen rady neúčastnil posledního hlasování, 

e) výkon funkce člena rady zaniká zvolením nové rady, 

f) pokud členu rady zanikne výkon funkce v době do čtyř kalendářních měsíců před 

uplynutím doby, na kterou byl zvolen, příslušné krajské sdružení zvolí do dvou 

kalendářních měsíců nového člena rady. 

4.4.4 Do působnosti rady náleží: 

a) schvalovat svůj jednací řád 

b) volit zapisovatele a ověřovatele zápisu, případně další orgány rady, stanoví-li tak 

jednací řád, 

c) schvalovat plán činnosti a rozpočet pro příslušný kalendářní rok, 

d) schvalovat vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu za předcházející rok, 

e) schvalovat roční účetní závěrku, 

f) schvalovat vnitřní předpis, blíže upravující svazové členství, svazovou evidenci, 

způsob placení členských příspěvků a působnost územních organizačních článků svazu 

(organizační řád), 

g) schvalovat vnitřní předpis, blíže upravující organizaci a řízení soutěží (soutěžní řád), 

h) schvalovat vnitřní předpis, blíže upravující disciplinární provinění, postihy a řízení 

(disciplinární řád),  

i) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí výkonného výboru a odborných komisí 

svazu, 

j) rozhodovat o dalších záležitostech, které si rada samostatným rozhodnutím vyhradí, 

pokud nenáležejí do výhradní působnosti jiných orgánů svazu. 

4.4.5 Pravidla pro svolání rady: 

a) radu svolává výkonný výbor podle potřeby, vždy však alespoň do konce března 

kalendářního roku, neučiní-li tak, svolá radu samostatně kterýkoliv člen výkonného 

výboru; nestane-li se tak, může radu svolat samostatně kterýkoliv její člen, 

b) termín, místo a pořad jednání rady oznámí svolavatel členům rady nejpozději 28 dnů 

před termínem jednání rady, 

c) člen rady má právo nejpozději dvacet čtyři dnů před termínem jednání rady doplnit 

oznámený pořad o projednání záležitosti, která náleží do působnosti rady; doplnění 

pořadu oznámí členům rady,  

d) je-li na doplněný pořad jednání rady zařazeno schválení vnitřního předpisu nebo jeho 

změny, má člen rady a oprávněný orgán svazu právo nejpozději dvacet dnů před 

termínem jednání rady, předložit svolavateli formalizovaný návrh, který musí obsahovat 

původní a nové znění příslušných ustanovení vnitřního předpisu a odůvodnění, 

e) výkonný výbor ke každému formalizovanému návrhu na schválení vnitřního předpisu 

nebo jeho změny zveřejní nejpozději šestnáct dnů před termínem jednání rady své 

vyjádření, 

f) navrhovatel schválení vnitřního předpisu nebo jeho změny má právo do dvanácti dnů 

před jednáním rady svůj návrh změnit a předložit svolavateli,  

g) svolavatel zašle všechny podklady členům rady nejpozději sedm dnů před jednáním 

rady. 

4.4.6 Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 

4.4.7 Jednání rady řídí prezident, případně člen výkonného výboru, kterého výkonný výbor 

pověří.  
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4.4.8 Každý člen rady má jeden hlas. 

4.4.9 Usnesení rady je schváleno nejméně patnácti hlasy přítomných členů. 

4.4.10 Pokud rada před hlasováním nerozhodne jinak, členové hlasují veřejně, 

4.4.11 Výkonný výbor, může rozhodnout, aby rada rozhodla záležitost, která náleží do 

působnosti rady, ale není schválením návrhu vnitřního předpisu nebo jeho změny, bez 

svolání rady, elektronickým hlasováním „per rollam“; v takovém případě zašle výkonný 

výbor návrh usnesení na emailovou adresu člena rady spolu se všemi podklady a 

určením termínu, do kterého je povinen člen rady výkonnému výboru sdělit, jak hlasuje.  

 

4.5 VÝKONNÝ VÝBOR 

4.5.1 VV je statutárním orgánem svazu. Plní usnesení VH a Rady svazu.  

4.5.2 VV je stálým odborným výkonným orgánem ČNS. Rozhoduje o všech záležitostech ČNS, 

které nejsou Stanovami vyhrazeny jinému orgánu.  

4.5.3 Člen VV nesmí být zároveň členem DR nebo OK. 

4.5.4 VV má 6 členů včetně prezidenta a viceprezidenta a jsou voleni z řad fyzických osob plně 

způsobilých k právnímu jednání, starších 18-ti let a bezúhonných, kteří jsou současně ke 

dni volby členy ČNS. 

4.5.5 Volební období členů VV činí 4 roky. 

4.5.6 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. 

4.5.7 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. 

4.5.8 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 Rady vydávat upřesňující výklady předpisů ČNS 

g) organizovat a řídit sportovní a hospodářskou činnost svazu, k tomu vydávat v 

mezích Stanov, Pravidel, Soutěžního řádu, Disciplinárního řádu a ostatních 

vnitřních předpisů závazné směrnice, pokyny a vysvětlení 

h) schvalovat jednací řády a statuty OKP  

i) schvalovat ustavení oblastních článků ČNS 

j) rozhodovat o složení a rozsahu sekretariátu ČNS  
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k) plnit zaměstnavatelská práva a povinnosti  

l) schvalovat jmenování a odvolání členů OKP  

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) pečovat o výchovu trenérů, rozhodčích a funkcionářů a jejich pravidelné 

doškolování  

p) doplnit počet členů VV kooptací 

q) v případě odstoupení prezidenta volit prezidenta z členů VV zvolených VH 

4.5.9 VV jedná a hlasuje dle jednacího řádu, který schválí na počátku své první schůze. První 

jednání probíhá dle do té doby platného jednacího řádu. 

4.5.10 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 Za ČNS jedná navenek prezident.  

4.6.2 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. 

4.6.3 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 OKP 

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 

4.6.4 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. 

4.6.5 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 VH 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.  



Stanovy Českého nohejbalového svazu, z.s. 

1 

Strana 15 (celkem 18) 

4.7 DOZORČÍ RADA 

4.7.1 DR je stálým orgánem ČNS, vykonávajícím nezávislý dozor nad finančním hospodařením, 

majetkem ČNS a dodržováním Stanov, Pravidel, Soutěžního řádu a ostatních předpisů 

ČNS.  

4.7.2 DR má 3 členy volené na 4 roky a jsou voleni z řad fyzických osob plně způsobilých 

k právnímu jednání, starších 18-ti let a bezúhonných, kteří jsou současně ke dni volby 

členy ČNS.  

4.7.3 Člen DR nesmí být zároveň členem jiného stálého orgánu ČNS.  

4.7.4 DR jedná a hlasuje podle jednacího řádu, který schválí na počátku své první schůze. První 

jednání probíhá dle do té doby platného jednacího řádu. 

4.7.5 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  

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 

4.7.6 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. 

4.7.7 Předseda nebo jím určený zástupce DR se může účastnit s hlasem poradním jednání všech 

orgánů ČNS.  

4.7.8 Pro výkon působnosti DR jsou povinny ostatní orgány ČNS a členové poskytovat 

vyžádané podklady a informace.  

 

4.8 ODBORNÉ KOMISE A ODBORNÍ PORADCI 

4.8.1 OKP jsou stálé poradní, iniciativní a rozhodne-li VV i výkonné orgány pro určité úseky 

činnosti ČNS. 

4.8.2 O ustanovení OKP rozhodne VV, stanoví při tom její/jeho organizační a kompetenční 

statut. Zejména zaměření činnosti, příslušné kompetence k rozhodování a počet (v případě 

odborné komise) členů.  

4.8.3 Členy odborných komisí a odborné poradce jmenuje a odvolává na návrh VV prezident, 

nebo jím pověřený člen VV.  

4.8.4 Je-li odborné komisi svěřena výkonná pravomoc, smí být jejím členem pouze jeden člen 

VV.  
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4.9 SEKRETARIÁT 

4.9.1 Sekretariát ČNS je profesionálním odborně kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje VV.  

4.9.2 Práce sekretariátu řídí generální sekretář, kterého jmenuje VV. Generální sekretář je ve své 

činnosti odpovědný VV a je povinen se zúčastňovat jeho jednání s právem poradního 

hlasu. 

4.9.3 Úkoly, pravomoci, působnosti a odpovědnosti pracovníků sekretariátu stanoví VV. 

4.9.4 Sekretariát výkonně zajišťuje činnost ČNS, VV a OKP. Zpracovává podklady a materiály 

pro jednání všech celorepublikových orgánů ČNS a tato jednání organizačně zabezpečuje. 

 

 

5 FINANČNÍ ZDROJE ČNS 

5.1 FINANČNÍ ZDROJE ČNS 

5.1.1 Finanční zdroje ČNS jsou: 

a) dotace od státních orgánů a střešních organizací  

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 apod. 

5.2 HOSPODAŘENÍ ČNS 

5.2.1 ČNS hospodaří na základě rozpočtu schváleného Radou svazu. Rada svazu schvaluje 

rozpočet formou schválení navrhovaného hospodářského výsledku.  

6 PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 

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. 

6.1.2 Prezident je oprávněn podepisovat za ČNS veškeré písemné právní úkony, jakož i 

veškerou korespondenci, jejíž podepisování si vyhradí. 

6.1.3 Běžnou korespondenci je oprávněn podepisovat pověřený člen sekretariátu, předseda nebo 

jím pověřený člen OKP. 

6.2 ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

6.2.1 Ten, kdo v rámci ČNS nebo i mimo něj způsobí neplatnost právního jednání, ať 

z nedbalosti nebo úmyslně, odpovídá za případnou škodu, která by svazu vznikla. 

6.3 ZÁPISY Z JEDNÁNÍ 

6.3.1 Zápisy z jednání VH a Rady svazu podepisuje prezident a zvolení ověřovatelé, zápisy 

zjednání VV prezident a generální sekretář ČNS, z jednání DR její předseda a generální 

sekretář ČNS.  

6.3.2 Zápisy z jednání OK a OKP podepisuje předseda tohoto orgánu. 



Stanovy Českého nohejbalového svazu, z.s. 

1 

Strana 17 (celkem 18) 

7 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 TERMÍNOVÁ PLNĚNÍ A ŘEŠENÍ PODÁNÍ 

7.1.1 Ve všech případech, kde jsou stanovena termínová plnění, je rozhodující prokazatelné 

datum doručení, pokud není stanoveno vnitřním předpisem jinak. 

7.1.2 Důležité písemnosti, zejména podání a rozhodnutí, se doručují prokazatelným způsobem. 

Za prokazatelný způsob se považuje: 

a) doporučená pošta 

- zaslaná na adresu ČNS 

- zaslaná na adresu oddílu 

- zaslaná na adresu vedoucího družstva uvedenou v přihlášce do soutěže 

b) elektronické úložiště souborů, které je zřízeno na oficiálních stánkách ČNS 

c) osobní předání 

7.1.3 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 PLATNOST DOKUMENTU 

7.2.1 Ruší se všechny předchozí Stanovy ČNS, včetně všech změn a doplňků.  

7.2.2 Tento dokument je platný a účinný dnem 3.3.2019. 

 

7.3 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

7.3.1 Přechodná ustanovení ke kapitole 2 

a) Spolky, případně pobočné spolky, které jsou ke dni 3.3.2019 vedeni ve svazové evidenci členů se 

považují za řádné členy dle stanov. 

b) Nohejbalové spolky, jako řádní členové svazu, zaplatí roční členský příspěvek ve výši 100,00 Kč 

pro rok 2019 do 31.5.2019 a pro rok 2020 do 30.11.2019. 

c) Nohejbalový spolek, případně pobočný spolek, zaplatí při nabytí řádného členství členský 

příspěvek ve výši 500,00 Kč. 

d) Fyzické osoby, které jsou ke dni 3.3.2019 vedeni ve svazové evidenci členů jako hráči, případně 

se podílejí na účasti v soutěži jako členové realizačního týmu družstva nohejbalového spolku či 

jsou členy nohejbalové společnosti, se považují za přidružené členy se soutěžním členstvím dle 

stanov. 

e) Přidružení členové se soutěžním členstvím zaplatí roční členský příspěvek ve výši 20,00 Kč pro 

rok 2019 do 31.8.2019 a pro rok 2020 do 30.11.2019. 

f) Fyzická osoba zaplatí při nabytí soutěžního přidruženého členství členský příspěvek ve výši 

100,00 Kč. 

g) Trenéři a rozhodčí, kteří jsou ke dni 3.3.2019 vedeni ve svazové evidenci členů se 

považují za přidružené členy dle stanov.  

h) Členové orgánů svazu, vykonávající funkci ke dni 3.3.2019 se považují za přidružené 

členy dle stanov. 

i) Dodatečně poskytnutá lhůta k zaplacení ročního členského příspěvku nemůže být kratší 

než 30 dnů.   
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j) Právnické osoby, které nejsou nohejbalovými spolky a jsou vedeny ve svazové evidenci 

členů, pozbývají dnem 3.3.2019 řádné členství. Jejich členové, pokud jsou ke dni 

3.3.2019 vedeni ve svazové evidenci jako fyzické osoby, se tímto dnem považují za členy 

nohejbalové společnosti se soutěžním přidruženým členstvím.  

7.3.2 Přechodná ustanovení ke kapitole 3 

a) Krajské nohejbalové svazy, evidované svazem ke dni 3.3.2019 ve všech krajích státu, se považují 

za krajská sdružení podle stanov. 

b) Okresní nohejbalové svazy, evidované svazem ke dni 3.3.2019, se považují za okresní 

sdružení podle stanov. 

7.3.3 Přechodná ustanovení ke kapitole 4 

a) Rada začne vykonávat svou působnost dnem 1.1.2020. 

b) Krajská sdružení zvolí stanovený počet členů rady v období od 1.10.2019 do 31.12.2019. 

c) Výkonný výbor vydá do 15.4.2019 směrnici, kterou do doby schválení organizačního 

řádu radou prozatímně blíže upraví svazové členství, svazovou evidenci, způsob placení 

členských příspěvků a působnost územních organizačních článků svazu. 

d) Zvolením do funkce člena rady zaniká pouze výkon funkce člena dozorčí rady.  

e) Článek 4.9 Odvolací komise a ustanovení 7.2.3 se zrušují. 

 

 

 

V Nymburce dne 3.3.2019 

 

 

 Kamil   K l e n í k 

    Prezident ČNS 


