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Stanovy spolku Český svaz kolečkového bruslení, IČ: 60456680 
 

 

I. Základní ustanovení 
Název: Český svaz kolečkového bruslení, spolek (dále jen "ČSKB") 

Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 160 00 

Organizační působnost: Česká republika 

Webové stránky: www.cskb-inline.cz 

II. Poslání a hlavní úkoly 
1. ČSKB je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

který svoji činnost vykonává v souladu s právními předpisy ČR. V anglické verzi je oficiálním názvem 
„Czech roller skating association“ (zkratka CRSA). 

2. Účelem ČSKB je péče o rozvoj kolečkového bruslení a rychlobruslení v ČR. 

3. ČSKB je spolkem nezávislým na politických stranách a hnutích. Je otevřený pro všechny jednotlivce i 
organizace, které se chtějí podílet na jeho poslání. Svoji činnost vyvíjí na demokratických principech. 

4. Ke splnění svého poslání ČSKB především: 

a. pomáhá svým členům vytvářet materiální, ekonomické a organizační podmínky pro rozšiřování jejich 
činnosti,  

b. poskytuje podporu organizátorům a koordinuje pořádání soutěží a závodů, 

c. vydává, případně aktualizuje obecná pravidla rychlobruslení, 

d. vytváří podmínky pro rozvoj všech forem a výkonnostních stupňů kolečkového rychlobruslení, včetně 
bruslení v rámci sportu pro všechny, 

e. zastupuje a prosazuje zájmy svých členů před orgány státní správy a samosprávy a organizacemi jako 
jsou: Česká unie kolečkových bruslí (ČUKB) a Česká unie sportu (ČUS), Český olympijský výbor 
(ČOV), Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS), Confédération Européenne de Roller Skating 
(CERS), 

f. vydává vnitřní předpisy, pravidla a řády v souladu s těmito stanovami, 

g. řídí a organizuje přípravu školení trenérů a rozhodčích, 

h. zabezpečuje propagaci kolečkového bruslení a rychlobruslení, 

i. rozvíjí mezinárodní sportovní styky s partnerskými organizacemi v jiných zemích, případně s nimi 
uzavírá dohody o spolupráci, 

j. zabezpečuje činnost státní reprezentace a jednotlivců s vysokou výkonností a přípravu talentované 
mládeže, 

k. ČSKB vyhlašuje, přiděluje a koordinuje pořádání celorepublikových mistrovství a pohárových soutěží v 
jednotlivých disciplínách kolečkového rychlobruslení dle soutěžního řádu ČSKB. (dále jen "Svazové 
závody"). 

 

III. Členství 
1. Členy ČSKB jsou nebo se jimi mohou stát:  

a. sportovní oddíly s právní subjektivitou, tj. spolky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. nebo právnické 
osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., pokud mají předmět činnosti související s posláním ČSKB 
(dále jen "Oddíl"), nebo 

b. fyzické osoby, které nejsou členy Oddílů (dále jen "Jednotlivec"). 



- 2 - 

2. Členem ČSKB se mohou stát Oddíly nebo Jednotlivci, kteří provozují kolečkové bruslení a zároveň souhlasí 
s platným zněním stanov. Ke členství se lze přihlásit doručením písemné přihlášky do sídla ČSKB. Členství 
vzniká okamžikem vydání souhlasného stanoviska předsednictva ČSKB. Zápis z jednání o přihlášce člena je 
předsednictvo ČSKB povinno odeslat žadateli bez zbytečného odkladu. V případě, že předsednictvo o 
členství nerozhodne do termínu konání nejbližší Valné hromady, rozhoduje o přijetí člena tato Valná 
hromada. 

3. Členství v ČSKB zaniká: 

a. vystoupením, 

b. vyloučením z členství předsednictvem pro závažné porušení povinnosti vyplývající z členství, pokud 
člen nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení 
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Vyloučený člen může do patnácti 
dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala 
členská schůze, 

c. právním zánikem či úmrtím člena, členství fyzické osoby jako Jednotlivce zaniká okamžikem, kdy 
nabude členství v Oddílu, 

d. pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v náhradní lhůtě 6 měsíců po původní lhůtě splatnosti určené 
spolkem, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Za upozornění na nezaplacení členského 
příspěvku včetně jeho následku se považuje informace o nezaplacení poskytnutá na webových 
stránkách  ČSKB.   

4. Členství v ČSKB je dobrovolné. Z ČSKB může každý člen svobodně vystoupit. 

5. ČSKB vede seznam členů, který je k dispozici na webových stránkách ČSKB. Za vedení a správnost 
seznamu členů odpovídá předseda předsednictva. Členové spolku jsou povinni bez zbytečného odkladu 
písemně či elektronicky sdělit ČSKB změnu jakýchkoliv údajů uvedených o nich v seznamu členů. Člen 
spolku dává společně se souhlasem znění stanov i souhlas s uvedením poskytnutých údajů do seznamu členů 
ČSKB a s jejich zpřístupněním orgánům ČSKB a ostatním členům ČSKB. 

IV. Práva a povinnosti členů 
1. Oddíl má právo: 

a. prostřednictvím svého zástupce hlasovat na ČS, 

b. aby se jeho členové (dále jen "Závodníci") účastnili Svazových závodů, 

c. podávat a uplatňovat své návrhy a názory na dění v ČSKB prostřednictvím sekretariátu ČSKB, 

d. obdržet veškeré požadované informace o činnosti a plnění poslání ČSKB, 

e. registrovat Závodníky podle příslušného registračního řádu. 

2. Jednotlivec má právo: 

a. účasti na Svazových závodech, 

b. podávat a uplatňovat své návrhy a názory na dění v ČSKB prostřednictvím sekretariátu ČSKB, 

c. obdržet veškeré požadované informace o činnosti i plnění poslání ČSKB, 

d. registrovat sám sebe podle příslušného registračního řádu, 

e. být volen do orgánů ČSKB, 

f. účastnit se ČS bez práva hlasovat. 

3. Člen ČSKB má povinnosti: 

a. podílet se na rozvoji bruslení na kolečkových bruslích, 

b. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy, pravidla a řády ČSKB, 

c. dodržovat zásady fair-play, 

d. plnit úkoly vyplývající ze stanov ČSKB a řídit se usneseními orgánů ČSKB, 

e. hospodařit s majetkem ČSKB a prostředky svěřenými na činnost výhradně podle účelu, ke kterému byly 
přiděleny. 

4. Členové nesmí svým jednáním a vystupováním poškozovat zájmy a práva ostatních členů a poškozovat 
dobré jméno ČSKB. 
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V. Orgány ČSKB 
1. Členové ČSKB vytvářejí za účelem plnění čl. II. těchto stanov tyto orgány: 

a. členská schůze (dále jen ČS), 

b. předsednictvo, 

c. kontrolní komise (dále jen KK). 

2. Nejvyšším orgánem ČSKB je členská schůze. 

a. Řádná ČS se koná minimálně jednou za kalendářní rok a je svolána předsednictvem. 

b. Mimořádná ČS může být svolána z iniciativy předsednictva ČSKB. 

c. Mimořádná ČS musí být svolána do 60 dnů předsednictvem, požádá-li o to nejméně 1/3 členů spolku 
nebo kontrolní komise. 

d. ČS je svolávána nejméně 21 dnů před jejím konáním písemnou formou nebo elektronickým způsobem, 
přitom musí být z pozvánky zřejmé místo, čas a pořad jednání ČS. Pozvánka musí být současně 
umístěna na webových stránkách ČSKB. O záležitosti, která nebyla zařazena v programu při jeho 
ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem většiny přítomných Oddílů. 

e. ČS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina Oddílů, 

f. Každý Oddíl má na ČS 1 hlas. 

g. V případě neúčasti nadpoloviční většiny Oddílů 30 minut po stanoveném začátku ten, kdo zasedání 
zahájí, prohlásí ČS za usnášení neschopnou a určí termín náhradní ČS. 

h. Náhradní ČS se musí konat nejpozději do 30 dnů od termínu řádné ČS a je usnášení schopná bez ohledu 
na počet přítomných Oddílů. 

i. Každý Oddíl deleguje max. 2 zástupce, kteří budou Oddíl na ČS zastupovat. 

j. Předsednictvo ČSKB může pozvat hosty jako účastníky ČS bez práva hlasovat. 

3. Do působnosti ČS patří zejména: 

a. schvalování, úpravy, změny a doplňky stanov,  

b. projednání a schvalování rozpočtu na příští období,  

c. volba a odvolávání členů předsednictva a kontrolní komise,  

d. stanovení výše členských příspěvků a termínu jejich splatnosti, 

e. rozhodování o vstupu do národních a mezinárodních organizací a o vystoupení z nich, 

f. přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena ČSKB, 

g. schvaluje vznik komisí mimo kontrolní komisi a způsob volby jejich členů, 

h. projednává zprávy o hospodaření ČSKB a schvaluje jejich výsledek hospodaření a roční účetní závěrku 
za období od poslední řádné ČS. 

4. ČS projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí v následujících záležitostech vždy alespoň 3/5 většinou hlasů 
přítomných Oddílů: 

a. úpravy, změny a doplňky Stanov ČSKB, 

b. nakládání s majetkem ČSKB v hodnotě nad 100 000,-Kč, 

c. zakládání právních subjektů nebo podílení se na zakládání jiných právních subjektů, 

d. finanční operace jako jsou úvěry, půjčky, leasing a další dlouhodobé závazkové vztahy, které by do 
budoucna podobným způsobem zavazovaly ČSKB. 

5. V případech neuvedených v čl. V. odst. 4 postačí k přijetí usnesení ČS alespoň nadpoloviční většina hlasů 
přítomných Oddílů. 

6. Statutárním orgánem ČSKB je předsednictvo.  

a. Předsednictvo má 5 členů volených z členů ČSKB na ČS. Za každý jednotlivý Oddíl může být členem 
předsednictva vždy pouze jeden zástupce. 

b. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu ČSKB.  

c. Funkční období členů předsednictva jsou čtyři roky. Členové předsednictva jsou voleni ČS v tajné 
volbě. 

d. Členy předsednictva se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů členů s hlasovacím právem 
přítomných na ČS (v pořadí podle počtu hlasů až do naplnění stanoveného počtu členů předsednictva), 
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pokud je zároveň splněna podmínka, že při volbě získali nadpoloviční většinu hlasů členů s hlasovacím 
právem přítomných na ČS. V případě nezvolení plného počtu členů předsednictva nebo rovnosti hlasů 
rozhoduje další kolo volby, ve kterém se rozhoduje pouze mezi neúspěšnými kandidáty z předchozího 
kola, v případě rovnosti hlasů pak pro danou funkci pouze mezi kandidáty se stejným počtem hlasů. 

e. Předsednictvo řídí činnost ČSKB mezi dvěma ČS. 

f. Předsednictvo se svolává minimálně 4 x za rok a ze schůze je pořízen zápis, který je zveřejněn na 
webových stránkách svazu. 

g. V případě zániku funkce části členů předsednictva může dojít ke kooptaci. Podmínkou je, že 
kooptovaný musí být členem, přičemž počet kooptovaných členů předsednictva nesmí přesáhnout 1/3 
počtu členů předsednictva a kooptace podléhá schválení nejbližší ČS. 

h. Předsednictvo schvaluje vnitřní předpisy, pravidla a řády, navrhuje výši členských příspěvků a 
předkládá ke schválení ČS. Předsednictvo je oprávněno rozhodovat ve věcech, které výslovně nepřísluší 
ČS nebo které si ČS svým usnesením nevyhradí a které výslovně nepřísluší KK. 

i. Na jednání předsednictva musí být pozvána KK. Zástupci KK mají při jednání předsednictva poradní 
hlas. 

j. Předsednictvo předkládá řádné ČS zprávu o hospodaření za období od poslední řádné ČS. 

k. Předsednictvo zajišťuje vedení řádného účetnictví a předkládá ČS ke schválení účetní závěrku.  

7. Předseda ČSKB: 

a. je volen předsednictvem ČSKB,  

b. svolává a řídí jednání předsednictva ČSKB. 

8. K zabezpečení činnosti zřizuje Předsednictvo nezbytný administrativní aparát - sekretariát. Předsednictvo 
stanovuje složení a rozsah sekretariátu. Sekretariát vede generální sekretář, který zejména: 

a. vede evidenci členské základny ČSKB, 

b. vede evidenci vnitřních předpisů, pravidel a řádů a zveřejňuje tyto informace prostřednictvím webových 
stránek ČSKB, 

c. vede evidenci zápisů ČS, jednání předsednictva, kontrolní komise a ostatních komisí vzniklých dle čl. 5, 
bod 3, písm. g) a zveřejňuje tyto informace prostřednictvím webových stránek ČSKB,   

d. předává bez odkladů členům informace z dění v organizacích dle odstavce II.4.e. 

e. spravuje webové stránky ČSKB. 

f. Generální sekretář nesmí být členem předsednictva ČSKB či KK. 

9. Kontrolní komise má minimálně 3 členy. Je volena z Oddílů, které nemají své zástupce v předsednictvu nebo 
Jednotlivců, kteří nejsou v předsednictvu. Funkční období členů KK jsou čtyři roky. Členem KK může být 
vždy pouze jeden zástupce za každý jednotlivý Oddíl nebo Jednotlivec. 

a. KK kontroluje správnost hospodaření ČSKB a rozdělení finančních prostředků a dotací prostřednictvím 
schváleného klíče resp. jejich rozpočtového určení. 

b. KK dohlíží na dodržování stanov ČSKB, je nezávislým orgánem a za svoji činnost odpovídá ČS, kterou 
byla zvolena. 

c. KK má právo kontroly veškerých účetních a jiných dokladů týkajících se činnosti ČSKB. 

d. KK přezkoumává roční účetní závěrku 

e. Členové KK se mohou účastnit zasedání orgánů ČSKB s poradním hlasem. 
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VI. Právní subjektivita 
1. ČSKB je spolkem s právní subjektivitou. 

2. Za spolek ČSKB jedná předsednictvo ČSKB. Za předsednictvo ČSKB vystupuje vůči třetím osobám 
předseda ČSKB. Tuto pravomoc může na základě písemného zmocnění delegovat na jiné členy 
předsednictva, popř. na generálního sekretáře. 

VII. Hospodaření ČSKB 
1. Majetek ČSKB tvoří věci movité i nemovité, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva. 

2. Majetek vzniká z členských či jiných příspěvků, z výtěžků poskytovaných služeb a akcí pořádaných ČSKB, z 
hospodářské činnosti, z darů, dotací a jiných příjmů. 

3. K plnění úkolů a podpoře činnosti může ČSKB jako vedlejší činnost provozovat obchodní nebo 
podnikatelskou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat právní subjekty nebo 
se podílet na zakládání jiných právních subjektů. 

4. Majetek členů není majetkem ČSKB. 

5. ČSKB je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových a fotografických a 
jakýchkoliv jiných práv vztahujících se ke všem soutěžím a akcím pořádaných svazem. 

 

VIII. Zrušení ČSKB 
1. ČSKB lze zrušit s likvidací jednomyslným rozhodnutím ČS.  

2. ČSKB lze zrušit z jiných důvodů stanovených zákonem.  

IX. Závěrečné ustanovení 
1. Návrhy na změny stanov mohou členové ČSKB předkládat předsednictvu. Navržené změny stanov projedná 

a schvaluje ČS. 

2. Tyto nové stanovy, které jsou v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, 
byly schváleny valnou hromadou ČSKB dne 11.4.2015. 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění v rejstříku spolků vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl L, vložka 6159. Stejným dnem pozbývají platnosti stanovy občanského sdružení Český svaz 
kolečkového bruslení, ze dne 21.2.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………….. 

          podpis předsedy předsednictva 

 


