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S T A N O V Y 
Č E S K É H O   K R A S O B R U S L A Ř S K É H O   S V A Z U, z.s. 

 

 

 

Část prvá 

Z Á K L A D N Í   U S T A N O V E N Í 

 

Článek I. 

Č i n n o s t ,   p o s l á n í   a   s í d l o 

 

1. Český krasobruslařský svaz, z.s. (dále jen ČKS) je samosprávný a dobrovolný svazek 

členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé právnické 

osoby a jejichž hlavní činností je provozování a organizování sportovního odvětví 

krasobruslení. Fyzické osoby se mohou stát členy ČKS prostřednictvím členských 

subjektů a za podmínek dle těchto Stanov. 

 

2. ČKS vystupuje jako představitel českého krasobruslení vůči Mezinárodní bruslařské unii 

(International Skating Union, dále jen ISU), Českému olympijskému výboru (dále jen 

ČOV), České unii sportu (dále jen ČUS) a ostatním státním, tělovýchovným a 

společenským orgánům. 

 

3. ČKS udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými členskými organizacemi ISU a 

napomáhá rozvoji sportu a tělovýchovy na světě. 

 

4. ČKS vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve prospěch krasobruslení a svých členů. V této 

činnosti spolupracuje se všemi sportovními subjekty. 

 

5. Sídlo ČKS je obec Praha.  

Identifikační číslo ČKS je 629 37 839 vedené u Městského soudu v Praze sp. zn. L 131. 

 

 

Článek II. 

H l a v n í   č i n n o s t  

 

1. V rámci své hlavní činnosti ČKS zejména: 

 

a) podporuje rozvoj krasobruslení na území České republiky 

b) podílí se na vytváření ekonomických podmínek pro činnost sdružených klubů 

c) zabezpečuje společné potřeby sdružených klubů, zejména na úseku sportovně - 

technickém a metodickém 

d) organizačně zajišťuje a finančně se podílí na zabezpečení reprezentace České republiky 

v závislosti na výši přidělených finančních dotací a ostatních příjmů 

e) zajišťuje pravidelně školení a další vzdělávání trenérů a rozhodčích v rámci kompetencí 

ČKS  

f) pro potřeby svých členů vydává informační a metodické publikace 

g) zabezpečuje tvorbu vlastních finančních prostředků a hospodářských zdrojů, zejména 

v rámci kapitálové účasti v právnických osobách 
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Část druhá 

Č L E N S T V Í 

 

1.  Členství v ČKS se rozlišuje na řádné členství – členství klubů s plnými právy – a 

individuální členství fyzických osob, které není spojeno s žádnými zvláštními právy. 

Každé členství zakládá povinnost dodržovat Stanovy ČKS a předpisy vydané s těmito 

Stanovami, usnesení valné hromady, rozhodnutí předsednictva ČKS a další vnitřní 

předpisy ČKS. 

 

2. ČKS vede seznam svých členů. Seznam je veden elektronicky. Bližší způsob provádění 

zápisů a výmazů a další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů evidovaných o 

členech, stanoví vnitřní předpis. 

 

3.  Údaje o členech ČKS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy 

a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 

příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. 

 

4. Každý zájemce o členství podáním žádosti souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené 

v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny, a současně potvrzuje, že 

s podmínkami vedení seznamu členů ČKS a s rozsahem evidovaných údajů seznámil svou 

členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně 

zpracování osobních údajů. 

 

 

 

Článek III. 

Č l e n s t v í   k l u b ů 

 

1. Řádnými členy ČKS se mohou stát kluby, které jsou ustanoveny v souladu s bodem 1. čl. 

I. těchto Stanov a postupují dle těchto Stanov a Registračního řádu ČKS. 

 

2. Žádost o přijetí za člena ČKS se podává v písemné formě na adresu ČKS společně 

s notářsky ověřenou kopií vlastních stanov, které jsou zaregistrovány u příslušné instituce 

České republiky. 

 

3. O přijetí klubu do ČKS rozhoduje valná hromada ČKS na základě doporučení 

předsednictva ČKS. Předsednictvo ČKS přihlíží k tomu, zda náplň činnosti, stanovy a 

ostatní předpisy klubu odpovídají poslání a činnosti ČKS. Členství vzniká dnem přijetí 

klubu za člena valnou hromadou ČKS. 

 

4. Členství klubu v ČKS zaniká: 

a) dnem, kdy je na adresu ČKS doručeno písemné oznámení klubu o jeho vystoupení 

z ČKS 

b) vyloučením klubu z ČKS na základě rozhodnutí valné hromady ČKS 

c) zánikem klubu  

d) zánikem ČKS. 
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5. Činnost klubů sdružených v ČKS se řídí vlastními stanovami. 

 

6. Fyzické osoby / jednotlivci se stávají členy ČKS prostřednictvím mateřského klubu, který 

je řádným členem ČKS. Jejich práva a povinnosti jsou vykonávány prostřednictvím 

příslušného mateřského klubu. Členství fyzické osoby zaniká v okamžiku, kdy tato osoba 

přestane být členem mateřského klubu, nebo v okamžiku, kdy je ukončeno členství klubu, 

jehož prostřednictvím bylo členství fyzické osoby / jednotlivce založeno. 

 

7. Fyzická osoba / jednotlivec může být členem pouze jednoho klubu, který je řádným 

členem ČKS. 

 

 

 

Článek IV. 

 Další členství – Individuální členství fyzických osob 

 

1. Členem ČKS se může stát i fyzická osoba, která není členem klubu dle čl. I bod 1 těchto 

Stanov, a to pouze ve výjimečných odůvodněných případech. Takové členství se pak 

nazývá individuálním členstvím fyzické osoby, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní 

práva. 

 

2.  Individuální členství fyzických osob může vzniknout výhradně na základě písemné žádosti 

fyzické osoby, která obsahuje i odůvodnění žádosti o přijetí za člena ČKS. Přijetí za člena 

ČKS se podává na adresu ČKS. 

 

3. O přijetí fyzické osoby jako člena ČKS rozhoduje předsednictvo ČKS. Předsednictvo ČKS 

přihlíží k odůvodnění podané žádosti. Členství vzniká dnem schválení písemné žádosti 

fyzické osoby. 

Členství fyzické osoby zaniká v okamžiku, kdy je na adresu ČKS doručeno písemné 

oznámení o vystoupení z ČKS, vyloučením z ČKS na základě rozhodnutí předsednictva 

ČKS či smrtí. 

 

4. Individuálním členstvím nevzniká fyzické osobě právo volit či být volen na valné hromadě 

ČKS. 

 

 

Článek V. 

P r á v a   a   p o v i n n o s t i   č l e n a   Č K S 

 

1. Řádní členové ČKS mají tato práva: 

a) účastnit se vytváření orgánů ČKS, vysílat své delegáty na jednání valných hromad a 

navrhovat a volit kandidáty do volených orgánů ČKS 

b) podílet se na tvorbě a využívání společných zdrojů ČKS 

c) být informováni o činnosti ČKS 

d) vznášet dotazy a podávat předsednictvu ČKS a komisím ČKS podněty týkající se činnosti 

svazu 

e) nárokovat vypořádání závazků ze strany ČKS vůči řádným členům, pokud by došlo 

k zániku ČKS 
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f) navrhovat členy statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s kapitálovou účastí 

ČKS 

 

2. Řádní členové ČKS mají tyto povinnosti: 

a) svou činností přispívat k rozvoji krasobruslení v České republice, přispívat k zajištění 

úspěšné reprezentace na mezinárodním poli a dodržovat zásady sportovní etiky a pravidla 

fair play 

b) dodržovat Stanovy ČKS, Usnesení valné hromady ČKS, usnesení a nařízení orgánů ČKS 

c) při zániku členství písemně informovat ČKS o této skutečnosti a vypořádat veškeré 

závazky existující vůči ČKS bez zbytečného odkladu 

d) pravidelně hlásit ČKS věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů (FO / 

jednotlivců), a to alespoň jedenkrát ročně, a to do 30. 6. příslušného roku, případně hlásit 

evidenci svých členů na výzvu předsednictva ČKS, resp. sekretariátu ČKS  

 

 

 

Část třetí 

O R G Á N Y   Č K S 
 

Orgány ČKS jsou: 

a) valná hromada ČKS jako nejvyšší orgán, 

b) předsednictvo ČKS jako statutární orgán, 

c) revizní komise ČKS jako kontrolní orgán, 

d) krajský orgán ČKS  

 

 

Článek VI. 

V a l n á   h r o m a d a  Č K S 

 

1. Nejvyšším orgánem ČKS je valná hromada (dále jako Valná hromada nebo valná 

hromada), na kterou vysílá každý klub jednoho zástupce s jedním hlasem rozhodujícím. 

Mezi zasedáními valné hromady řídí činnost ČKS jeho předsednictvo. 

 

2. Valnou hromadu svolává předsednictvo ČKS nejméně jednou ročně a je povinno ji svolat 

i tehdy, požádá-li kdykoliv o její svolání alespoň 1/3 (jedna třetina) klubů (členů) či 

revizní komise ČKS, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení žádosti. Předsednictvo 

ČKS je povinno vyrozumět do 15 (slovy: patnácti) dnů před konáním valné hromady 

všechny kluby o jejím konání a zaslat materiály určené k projednávání na valné hromadě.  

 

3. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční 

většina delegátů klubů s hlasem rozhodujícím. 

 

4. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí 

s hlavní činností ČKS, jeho majetkem a hospodařením, a má právo rozhodovat v těch 

otázkách, které nejsou ve Stanovách výslovně uvedeny nebo jsou svěřeny do působnosti 

předsednictva ČKS. 
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5. Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy alespoň tříčtvrtinovou 

většinou hlasů z přítomných členů v níže uvedených otázkách zásadního významu: 

 

a) schválení Stanov ČKS, Jednacího řádu valné hromady ČKS a Volebního řádu ČKS 

(valná hromada je jako jediná oprávněná provádět znění jejich úprav, změn a doplňků) 

b) schválení statutu revizní komise ČKS 

c) schválení rozpočtu ČKS 

d) stanovení kritérií pro rozdělení finančních zdrojů pro kluby 

e) rozhodnutí o zániku ČKS, jeho rozdělení nebo sloučení, včetně rozhodnutí o způsobu 

vypořádání jeho majetku a práv v těchto případech 

f) schválení Organizačního řádu ČKS 

g) schválení Registračního řádu ČKS 

h) odvolání členů předsednictva a členů revizní komise ČKS 

i) dispozice s majetkem, zejména nemovitým, nad 100.000 Kč 

j) zakládání, případně kapitálový vstup do právnických osob 

 

6. Valná hromada dále přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy alespoň nadpoloviční 

většinou přítomných hlasů (členských klubů) v otázkách procedurálních a dalších, 

zejména pak v těchto případech: 

 

a) schválení zprávy o činnosti předsednictva ČKS 

b) schválení výsledku hospodaření ČKS 

c) projednání a schválení zprávy o činnosti revizní komise ČKS 

d) další podněty a otázky podle rozhodnutí valné hromady 

 

7. Funkční období předsednictva, revizní komise i jejích členů, zvolených valnou hromadou, 

je čtyřleté, pokud valná hromada před volbou nerozhodne jinak. 

 

8. Odstoupí-li z různých vážných důvodů některý ze zvolených členů předsednictva ČKS 

nebo revizní komise ze své funkce v průběhu volebního období anebo je ze své funkce 

odvolán, bude danou funkci vykonávat další řádně zvolená osoba dle počtu získaných 

hlasů v prvním kole volby při posledních volbách. Případná kooptace musí být schválena 

na nejbližší valné hromadě. Pokud nedojde ke kooptaci nového člena, musí proběhnout na 

nejbližším zasedání valné hromady nová volba. 

 

9. Valná hromada je veřejná, právo diskuse však mají pouze delegáti s hlasem rozhodujícím 

a pozvaní hosté. 

 

 

Článek VII. 

P ř e d s e d n i c t v o   Č K S 

 

1. Předsednictvo řídí činnost ČKS a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny 

jinému orgánu ČKS. Předsednictvo ČKS je odpovědné za svou činnost a hospodaření 

valné hromadě ČKS. 

 

2. Předsednictvo má 5 členů volených přímo do jednotlivých funkcí: 
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- předsedu / předsedkyni svazu 

- ekonoma / ekonomku svazu 

- předsedu / předsedkyni komise rozhodčích 

- předsedu / předsedkyni sportovně technické komise 

- předsedu / předsedkyni trenérsko-metodické komise 

 

Předsedové / předsedkyně komisí si vybírají z řad členů klubů optimální počet členů 

komise a odpovídají za složení a práci komise. 

Funkci místopředsedy / místopředsedkyně svazu vykonává jeden ze 4 zbývajících členů 

předsednictva zvolený valnou hromadou. 

Členem předsednictva ČKS může být zvolena pouze fyzická osoba / jednotlivec, která / 

který je členkou / členem ČKS prostřednictvím svého mateřského oddílu. 

 

Předsednictvo je schopno jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

Předsednictvo je schopno usnášení, jsou-li přítomni alespoň 3 jeho členi. V mimořádných 

případech může předsednictvo ČKS rozhodovat i jiným průkazným způsobem při 

zachování počtu alespoň 3 členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda / 

předsedkyně ČKS. O průběhu jednání je předsednictvo ČKS povinno pořídit zápis. 

Všechny osoby přítomné na jednání jsou povinny zachovávat mlčenlivost o průběhu 

jednání. 

 

3. Předsednictvo rozhoduje o všech zásadních otázkách, pokud nejsou vyhrazeny valné 

hromadě ČKS, zejména: 

a) zastupuje ČKS vůči ISU 

b) schvaluje sportovní reprezentaci České republiky, nominace sportovců, rozhodčích a 

dalších činovníků na soutěže ISU a mezinárodní soutěže na návrh odborných komisí 

c) provádí úpravy v rámci rozpočtu ČKS dle konkrétních podmínek mezi jednotlivými 

položkami 

d) pověřuje výkonem funkce generálního sekretáře ČKS 

e) jmenuje delegáty na kongres ISU a konference nadřízených orgánů 

f) vykonává působnost jediného společníka či společníka právnické osoby s účastí ČKS 

g) vykonává funkci valné hromady obchodní společnosti, ve které má ČKS 100% 

majetkovou účast a má povinnost předkládat valné hromadě ČKS účetní uzávěrku 

obchodní společnosti nejméně 1x ročně 

 

4. Pro řízení činnosti ČKS vydává předsednictvo řídící pokyny a směrnice: 

 

a) Pravidla krasobruslení 

b) Přestupní řád 

c) Soutěžní řád 

d) Organizační směrnice pohárových soutěží 

e) Ekonomické směrnice 

f) Organizační směrnice pro plnění Testů výkonnosti 

 

5. K zajištění činnosti sekretariátu ČKS uzavírá předsednictvo ČKS pracovní poměr s 

fyzickými osobami v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

Dále má předsednictvo ČKS právo uzavírat smlouvy s fyzickými i právnickými osobami, 
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které zajišťují činnost ČKS. Vztahy mezi pracovníky a jejich pracovní náplň upravuje 

Organizační řád ČKS. 

 

6. Předsednictvo ČKS vypracovává Organizační řád ČKS, Registrační řád ČKS a předkládá 

je ke schválení valné hromadě ČKS. 
 

 

 

Článek VIII. 

R e v i z n í   k o m i s e   Č K S 

 

1. Revizní komise je tříčlenná a volí ji valná hromada ČKS, která schvaluje její Statut. 

Předsedu revizní komise volí valná hromada ČKS. Funkční období je čtyřleté. Předseda 

revizní komise má právo zúčastnit se zasedání předsednictva ČKS či určit svého 

odpovědného zástupce. Zástupce revizní komise se zúčastní jednání předsednictva ČKS 

bez hlasovacího práva s hlasem poradním. 

 

2.  Revizní komise je povinna ve své činnosti postupovat podle schváleného Statutu, Stanov 

ČKS a ve smyslu obecně platných a účinných právních předpisů. 

 

3.  Revizní komise je povinna s výsledky svých kontrolních závěrů písemně seznámit 

oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a dát mu možnost vyjádřit se ke zjištěným 

výsledkům nebo zaujmout své stanovisko. Konečné závěry svých kontrol s návrhy 

nápravných opatření předává revizní komise vždy předsednictvu ČKS, které je povinno 

přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování. Revizní komise je 

oprávněna a povinna předkládat valné hromadě ČKS zprávu o své činnosti a svých 

zjištěních. 

 

 

 

Článek IX. 

K r a j s k ý   o r g á n   Č K S 

 

1. Krajské komise krasobruslení (KKK) jsou krajským orgánem ČKS, který zajišťuje jeho 

činnost v jednotlivých krajích České republiky. 

 

2. Předsedu a členy krajského orgánu volí delegáti klubů provozující svou činnost 

v příslušném kraji. Složení krajského orgánu bere na vědomí valná hromada ČKS. 

Funkční období krajského orgánu je čtyřleté. 

 

3. Jednání krajského orgánu se svolává nejméně jednou ročně a řídí se svým jednacím 

řádem. Jednací řád je předložen ČKS spolu se složením krajského orgánu. 

 

4. Krajský orgán zajišťuje požadavky svěřené jim předsednictvem ČKS nebo valnou 

hromadou ČKS za účelem podpory a zajištění činnosti ČKS na krajské úrovni. 
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Část čtvrtá 

O S T A T N Í   U S T A N O V E N Í 

 

Článek X. 

P r á v n í   osobnost 

 

1. ČKS je právnickou osobou charakteru spolku, a to na základě registrace svých stanov 

podle §214 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

 

2. Statutárním orgánem ČKS je předsednictvo ČKS (dále jen P ČKS). Statutární orgán 

zastupuje předseda/předsedkyně, místopředseda/místopředsedkyně či ekonom/ekonomka 

ČKS samostatně nebo z pověření P ČKS jiný člen předsednictva nebo zástupce ČKS na 

základě plné moci. V případě, kdy právní řád ukládá pro platnost právní jednání písemnou 

formou a závazek ČKS převyšuje částku 100.000 Kč, musí být právní jednání uskutečněno 

prostřednictvím dvou oprávněných zástupců ČKS, z nichž alespoň jeden musí být vždy 

předseda/předsedkyně nebo místopředseda/místopředsedkyně. 

 

 

 

Článek XI. 

M a j e t e k   a   h o s p o d a ř e n í 

 

1.    Majetek ČKS tvoří zejména movité a nemovité věci, pohledávky, finanční majetek, práva 

z cenných papírů, podílových listů a jiná majetková práva.  

 

2.  Zdrojem majetku ČKS jsou účelové příspěvky od státních orgánů, ČUS, ISU, příjmy 

z členských příspěvků, příjmy z kapitálové účasti ČKS v právnických osobách, jiné 

příjmy a dary. 

 

3. Majetek ČKS slouží k účelům, které jsou v souladu s činností a posláním ČKS a v zájmu 

sdružených klubů. 

 

 

 

Článek XII. 

Z á v ě r e č n é   u s t a n o v e n í 

 

1. Tyto Stanovy ČKS nabývají platnosti a účinnosti okamžikem schválení valnou hromadou 

ČKS dne 16. května 2015. 


