
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVY ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU 

Tento návrh byl schválen Valnou hromadou Českého svazu jachtingu dne 28. května 2022. 
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Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Oddíl I.1 PREAMBULE A POSTAVENÍ SPOLKU 

(a) Český svaz jachtingu (dále jen „ČSJ“) je dobrovolný a samosprávný svazek členů, kteří 

se sdružili v zájmu podporovat a rozvíjet olympijský sport jachting na vrcholové, 

výkonnostní a rekreační úrovni. 

(b) ČSJ je spolkem podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

(c) ČSJ je národní sportovní autoritou olympijského sportu jachting na území České 

republiky a vykonává pravomoc vyplývající z členství v příslušných národních 

a mezinárodních organizacích a spolcích.  

(d) ČSJ je členem národních (Česká unie sportu, Český olympijský výbor) a mezinárodních 

(World Sailing, EUROSAF) organizací a v záležitostech, které se dotýkají společných 

zájmů sdružených členů, jejich postavení a podmínek souvisejících s organizováním 

sportu, pak ČSJ sdružené členy organizačně zastupuje v těchto organizacích a dále při 

jednáních na úrovni dotyčných orgánů státní správy a dalších veřejných i soukromých 

institucí, které na tyto záležitosti mají vliv nebo o nich rozhodují.  

Oddíl I.2 NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

(a) Název spolku je Český svaz jachtingu, přičemž anglickým ekvivalentem názvu spolku je 

Czech Sailing Association. 

(b) Sídlem spolku je Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00, Praha.  

(c) Identifikačním číslem spolku je: 61379387 

Oddíl I.3 ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU 

(a) Účelem ČSJ je sdružování členů za účelem vytváření vhodných podmínek pro podporu 

sportovních a tělovýchovných aktivit v oblasti jachtingu, windsurfingu a kitesurfingu. 

(b) Pro dosažení účelu spolku vykonává ČSJ zejména tyto hlavní činnosti: 

(i) zabezpečuje podporu sportovní a související činnosti svých členských subjektů na všech 

výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních, a dále také prosazuje a chrání 

společné zájmy a práva sdružených členů, činí příslušná opatření a je sdruženým členům 

nápomocna v případech, kdy jsou práva sdružených členů omezována či porušována, a to 

i případnou právní konzultací nebo pomocí; 

(ii) soustřeďování veřejných, soukromých i vlastních finančních zdrojů, které jsou svou právní 

povahou určeny pro financování společných činností sdružených členů a dále zajišťuje 

rozdělování a také kontrolu jejich využití; 

(iii) zabezpečuje přípravu státní reprezentace; 

(iv) spolupracuje se státními orgány, Českou unií sportu, Českým olympijským výborem a dalšími 

organizacemi působícími v oblasti sportu a prosazuje podporu a pomoc pro realizaci 

společných zájmů sdružených členů; 

(v) pořádá významné sportovní akce; 

(vi) napomáhá sdruženým členům při spolupořádání závodů zejména pak Mistrovství České 

republiky v jachtingu, dále pak připravuje a vede Celostátní termínovou listinu; 

(vii) zajišťuje vzdělávání, výcvik a kvalifikace trenérů, rozhodčích, záchranářů a dalších osob;  
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(viii) vytváří metodické pokyny, odborně zajišťuje výcvik ve sportu; 

(ix) uskutečňuje další činnosti s cílem podporovat a rozvíjet oblast jachtingu, windsurfingu a 

kitesurfingu. 

(c) ČSJ může k podpoře a plnění svých úkolů provozovat jako vedlejší činnost svým jménem 

obchodní nebo obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto 

účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob. Zisk z činnosti lze 

použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku, účel vedlejší činnosti spočívá 

v podpoře hlavní činnosti a hospodárném využití spolkového majetku. 

Článek II. Členství 

Oddíl II.1 Druhy členství 

(a) V rámci spolku se rozlišují tyto druhy členství: 

(i) základní; 

(ii) speciální; 

(b) Základní členství podle čl. II, oddílu II.1, písm. a, odst. i., Stanov vzniká: 

(i) sportovním klubům, oddílům, a tělovýchovným jednotám jakožto spolkům provozujícím 

jachtařskou sportovní činnost a další sportovní aktivity především v místech svého sídla; 

(ii) spolkům národních asociací lodních tříd, které reprezentují lodní třídy a lodní skupiny, pro které 

na území České republiky mají pravomoc národní třídové asociace; 

(iii) právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není provozování jachtařské 

sportovní činnosti, ale jejichž činnost má návaznost a je ku prospěchu hlavním činnostem ČSJ. 

(c) Speciální členství podle čl. II, oddílu II.1, písm. a, odst. ii., Stanov vzniká: 

(i) fyzickým osobám prostřednictvím členů se základním členstvím podle čl. II, oddílu II.1, písm. b, 

odst. i., ii., Stanov; 

(ii) fyzickým osobám formou jednorázového členství fyzické osoby. 

Oddíl II.2 Vznik členství 

(a) Základním členem ČSJ se může stát pouze subjekt s právní osobností, zapsaný ve 

veřejném rejstříku, který podal přihlášku do ČSJ a v ní vyslovil souhlas s těmito 

Stanovami. 

(b) Základním členem se stává subjekt přijetím Výkonným výborem ČSJ. 

(c) Speciální členství podle čl. II, oddílu II.1, písm. c, odst. i., Stanov vzniká fyzické osobě 

prostřednictvím jejího členství v subjektu se základním členstvím podle čl. II, oddílu II.1, 

písm. b, odst. i. a ii. Stanov. Pokud fyzická osoba se speciálním členstvím v ČSJ 

nesouhlasí, musí požádat subjekt jejímž prostřednictvím členství vzniklo, o vyškrtnutí 

ze seznamu speciálních členů a tento subjekt ji nejpozději do 15 dnů vyškrtne. 

V případě, že fyzická osoba je členem více subjektů se základním členstvím podle čl. II, 

oddílu II.1, písm. b, odst. i. a ii., Stanov, pak speciální členství fyzické osoby vzniká 

prostřednictvím toho subjektu, který tuto fyzickou osobu uvedl dříve v Seznamu členů 

vedeného podle čl. II, oddílu II.5, písm. b, Stanov.  
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(d) Speciální členství podle čl. II, oddílu II.1, písm. c, odst. ii., Stanov vzniká podpisem 

zvláštního registračního formuláře vydaného pro tyto účely sekretariátem ČSJ 

a odevzdáním tohoto formuláře základnímu členovi spolu s členským poplatkem, který 

pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada. 

Oddíl II.3 Práva a povinnosti členů 

(a) Všichni členové ČSJ mají tato práva: 

(i) podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností podílet se a účastnit se akcí 

pořádaných ČSJ nebo jejími členy; 

(ii) užívat majetek ČSJ při splnění podmínek pro užívání tohoto majetku. 

(b) Všichni členové ČSJ mají tyto povinnosti: 

(i) řádně a včas plnit příspěvkovou povinnost podle usnesení Valné hromady ČSJ; 

(ii) dodržovat ustanovení Stanov a vnitřních předpisů ČSJ a rozhodnutí orgánů ČSJ; 

(iii) dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů v souladu s definicí 

pravidlo uvedené v Závodních pravidlech jachtingu; 

(iv) podrobit se disciplinární pravomoci a rozhodnutím ČSJ, World Sailing, Antidopingového výboru 

ČR a Českého olympijského výboru; 

(v) vykonávat sportovní činnost a soutěžení v duchu zásad fair play, olympismu a dobrých mravů; 

(vi) spolupracovat s orgány ČSJ nebo pověřenými osobami na propagaci jachtingu, windsurfingu, 

kitesurfingu a ČSJ, aby tak mohlo být dosaženo účelu ČSJ v souladu s těmito Stanovami; 

(vii) řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo přidělenými finančními 

prostředky v rámci ČSJ a dále také šetřit, chránit a zvelebovat svěřený nebo vypůjčený majetek 

ČSJ. 

(c) Základní členové podle čl. II, oddílu II.1, písm. b, Stanov mají tato práva: 

(i) vysílat své zástupce na Valnou hromadu ČSJ. Toto právo však nepřísluší základním členům 

podle čl. II, oddílu II.1, písm. b, odst. iii., Stanov; 

(ii) navrhovat kandidáty do orgánů ČSJ; 

(iii) předkládat Výkonnému výboru ČSJ prostřednictvím sekretariátu ČSJ odůvodněné podněty 

k činnosti ČSJ a žádosti v konkrétní věci formou konkrétního návrhu usnesení; 

(iv) vyžadovat od Výkonného výboru ČSJ prostřednictvím sekretariátu ČSJ informace o činnosti 

a hospodaření ČSJ, přičemž Výkonný výbor ČSJ je povinen tyto informace zpřístupnit bez 

zbytečného odkladu. Výkonný výbor ČSJ může rozhodnout o odepření zpřístupnění těchto 

informací v případech, kdy je vylučují předpisy o ochraně duševního nebo obchodního 

tajemství, a v případech kdy žádost byla formulována nesrozumitelně nebo příliš obecně. Dále 

je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud se týká dosud nezpracovaných nebo 

nevyhodnocených údajů nebo žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici. 

(d) Základní členové podle čl. II, oddílu II.1, písm. b, Stanov mají tyto povinnosti: 

(i) vést řádnou evidenci členů a předkládat úplný výkaz členské základny; 

(ii) poskytovat orgánům ČSJ pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických 

a majetkových poměrech, pokud tyto údaje slouží jako základ ke stanovení pravidel pro 

rozdělování společných zdrojů ČSJ za účelem financování subjektů sdružených v ČSJ nebo slouží 

pro zpracování žádostí ČSJ o granty, dotace, pořadatelství mezinárodních akcí apod.; 

(iii) řádně vést seznam členů a pravidelně aktualizovat své kontaktní údaje v Informačním systému 

ČSJ;   
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(iv) spolupracovat s orgány ČSJ při výchově mládeže a rozvoji jachtingu jako celku. 

Oddíl II.4 Zánik členství 

(a) Základní členství zaniká: 

(i) písemným oznámením člena o ukončení členství v ČSJ, které musí být doručeno na sekretariát 

ČSJ. K tomuto písemnému oznámení musí být přiloženo rozhodnutí orgánu, který o tomto 

ukončení členství byl oprávněn rozhodnout; 

(ii) právním zánikem člena; 

(iii) vyloučením člena na základě rozhodnutí Valné hromady nebo Disciplinární komise. Rozhodnutí 

o vyloučení přezkoumává Kontrolní komise ČSJ. 

(b) Speciální členství podle čl. II, oddílu II.1, písm. c, odst. i., Stanov, zaniká: 

(i) zánikem členství v ČSJ základního člena, prostřednictvím něhož mu vzniklo speciální členství 

v ČSJ; 

(ii) zánikem členství speciálního člena v subjektu se základním členstvím prostřednictvím něhož 

mu vzniklo speciální členství v ČSJ;  

(iii) písemným oznámením člena o ukončení členství v ČSJ, které musí být doručeno na sekretariát 

ČSJ prostřednictvím základního člena jehož je vystupující speciální člen členem; 

(iv) vyloučením člena na základě rozhodnutí Valné hromady nebo Disciplinární komise ČSJ pro 

závažné porušení povinností vyplývajících z členství v ČSJ. 

(c) Speciální členství podle čl. II, oddílu II.1, písm. c, odst. ii., Stanov, zaniká k 31.12. roku, 

ve kterém toto členství vzniklo.  

(d) Člen, který byl vyloučen nebo před tím, než své členství v ČSJ ukončí, musí vypořádat 

veškeré své závazky vůči ČSJ. Písemné oznámení člena o ukončení členství nenabude 

účinnosti, dokud není uzavřena dohoda o vypořádání závazků vůči ČSJ. 

Oddíl II.5 Seznam členů 

(a) ČSJ vede seznam základních členů. 

(b) Subjekty se základním členstvím podle čl. II, oddílu II.1, písm. b, Stanov vedou seznam 

speciálních členů ČSJ podle čl. II, oddílu II.1, písm. c, Stanov prostřednictvím 

Informačního systému ČSJ.  

(c) Způsob vedení seznamu ČSJ upravuje Registrační řád, který schvaluje Výkonný výbor.  

(d) ČSJ zpracovává osobní údaje svých členů pouze pro evidenční účely a pro účely žádostí 

o dotace. Všichni členové ČSJ vstupem do ČSJ souhlasí se zpracováním osobních údajů 

v Informačním systému ČSJ. Základní členové podle čl. II, oddílu II.1, písm. b, Stanov 

jsou povinni informovat své členy o zpracovávaných osobních údajích při vzniku jejich 

členství a dále o tom jaké údaje předávají ČSJ.  

Oddíl II.6 Členské příspěvky 

(a) Výši a splatnost členských příspěvků stanoví Valná hromada.  

(b) Prodlením se zaplacením členského příspěvku se členovi pozastavuje členství. Až do 

uhrazení nedoplatku není oprávněn vykonávat práva člena, v případě, že jsou 

s členstvím stanovami, vnitřními předpisy nebo jinými pravidly spojovány důsledky 

a prodlení trvá k rozhodnému okamžiku. 
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Článek III. Orgány ČSJ 

Oddíl III.1 Druhy orgánů 

(a) Orgány ČSJ jsou: 

(i) Valná hromada ČSJ (dále také jako VH ČSJ) jako orgán nejvyšší; 

(ii) Výkonný výbor ČSJ (dále také jako VV ČSJ) jako orgán statutární; 

(iii) Kontrolní komise ČSJ (dále také jako KK ČSJ) jako orgán kontrolní; 

(iv) Disciplinární komise ČSJ jako orgán disciplinární; 

(v) Odborné komise ČSJ a pracovní skupiny ČSJ jako poradní orgány Výkonného výboru ČSJ; 

(b) Výkonnou a exekutivní činnost Orgánů ČSJ zajišťují následující vykonavatelé:  

(i) Generální sekretář ČSJ; 

(ii) Ředitelé úseků;  

(c) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu a noví členové voleného orgánu 

dosud nebyli zvoleni, pak se funkční období členů tohoto voleného orgánu prodlouží do 

doby, než příslušný orgán zvolí nové členy, nejdéle však o 12 měsíců. Nesouhlasí-li člen 

voleného orgánu s prodloužením funkčního období, doručí svůj nesouhlas před 

uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období 

člena voleného orgánu neprodlužuje. 

Oddíl III.2 Jednání za ČSJ 

(a) Při právních jednáních s hodnotou do 50 tis. Kč, vyjma zcizování a zatěžování 

nemovitostí, jedná kterýkoliv člen VV ČSJ samostatně. Při všech ostatních právních 

jednáních jedná předseda VV ČSJ samostatně nebo místopředsedové VV ČSJ společně.  

(b) Osoby oprávněné zastupovat ČSJ podepisují za ČSJ tak, že k vytištěnému nebo 

napsanému názvu ČSJ připojí svůj podpis. 

Oddíl III.3 Valná hromada 

(a) Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSJ. 

(b) Valná hromada schvaluje svůj Jednací řád a v případě, že je předmětem volby do 

některého z orgánů ČSJ, pak i svůj Volební řád. 

(c) Valnou hromadu svolává VV ČSJ nejméně jednou v kalendářním roce. VV ČSJ svolává 

valnou hromadu, tak že zašle všem členům se základním členstvím pozvánku na 

emailovou adresu uvedenou v seznamu členů nejpozději 30 dnů před konáním Valné 

hromady. Pozvánka na Valnou hromadu obsahuje datum a čas zasedání, místo konání 

a navržený program jednání Valné hromady. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad 

zasedání při jejím ohlášení lze na Valné hromadě ČSJ projednat a rozhodnout v případě, 

že s ní vyjádří souhlas zástupci členů s hlasy rozhodujícími, kteří reprezentují alespoň 

1/2 všech hlasů (přítomných i nepřítomných). 

(d) VV ČSJ svolá Mimořádnou valnou hromadu v případě, požádá-li o to alespoň 

nadpoloviční většina členů se základním členstvím, nejpozději do 90 dnů od doručení 

žádosti o svolání mimořádné valné hromady jejíž nedílnou součástí je návrh programu 

jednání mimořádné valné hromady. 
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(e) Každý člen se základním členstvím je oprávněn vyslat na jednání Valné hromady 

jednoho zástupce s hlasy rozhodujícími. Zástupce může na jednání Valné hromady 

zastupovat pouze jednoho člena se základním členstvím. Tento zástupce má 1 hlas za 

každých započatých 10 členů (dle čl. II, oddílu II.2, písm. c, Stanov), které má v seznamu 

speciálních členů v Informačním systému ČSJ k 31. 12. kalendářního roku 

předcházejícího konání Valné hromady. Pobočné spolky mají právo vyslat na Valnou 

hromadu jednoho zástupce bez hlasovacího práva. Jeden základní člen však nemůže 

mít více než 15 % hlasů z celkového počtu hlasů všech přítomných členů na Valné 

hromadě.   

(f) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina 

zástupců členů se základním členstvím. V případě, že Valná hromada není v době 

zahájení zasedání usnášeníschopná, koná se za 30 minut na témže místě s týmž 

programem náhradní Valná hromada a tato je usnášení schopná bez ohledu na počet 

přítomných zástupců. 

(g) Valnou hromadu řídí předseda VV ČSJ nebo jím pověřená osoba.  

(h) Valná hromada přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době usnášení. 

(i) Valná hromada přijímá usnesení alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných v době 

usnášení v těchto záležitostech: 

(i) změna stanov ČSJ; 

(ii) rozhodnutí o zrušení ČSJ s likvidací nebo o její přeměně. 

(j) Z Valné hromady se pořizuje zápis, který je zveřejněn na webových stránkách ČSJ 

nejpozději do 14 dnů od konání Valné hromady.  

(k) Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání, a to písemně nebo s využitím 

technických prostředků. Ustanovení čl. III., oddílu III.3, Stanov se pro rozhodování podle 

tohoto ustanovení použijí přiměřeně.  

Oddíl III.4 Výkonný výbor ČSJ 

(a) Výkonný výbor je statutárním orgánem ČSJ.  

(b) Výkonný výbor má 7 členů. 

(c) Výkonný výbor tvoří předseda VV ČSJ, místopředseda VV ČSJ odpovědný za sportovní 

úsek, místopředseda VV ČSJ odpovědný za administrativně-technický úsek a 4 členové. 

Volby výkonného výboru ČSJ se řídí Volebním řádem, který schvaluje Valná hromada.  

(d) Funkční období členů výkonného výboru jsou 4 roky. Odstoupí-li nebo zemře některý 

ze zvolených členů VV ČSJ v průběhu volebního období, pak VV ČSJ provede na 

uvolněné místo na svém nejbližším zasedání kooptaci. Funkční období člena 

kooptovaného člena, končí společně s funkčním obdobím zvoleného VV ČSJ, nebo 

nepotvrzením této volby nejbližší Valnou hromadou. 

(e) Činnost VV ČSJ řídí předseda VV ČSJ. 

(f) Výkonný výbor rozhoduje a usnáší se o věcech, které nejsou stanovami výslovně 

vyhrazeny do kompetence Valné hromady, nebo které byly Valnou hromadou VV ČSJ 

svěřeny, uloženy nebo na VV ČSJ delegovány. 
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(g) Výkonný výbor jedná na pravidelných zasedáních, jejichž rozvrh schvaluje VV ČSJ pro 

každý kalendářní rok Harmonogramem práce. Výkonný výbor může rozhodovat i mimo 

zasedání, a to písemně nebo s využitím elektronických komunikačních prostředků. 

(h) Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

Zasedání VV ČSJ mají právo účastnit se generální sekretář ČSJ, ředitelé úseků a člen 

Kontrolní komise.  

(i) Jednání VV ČSJ se řídí Jednacím řádem VV ČSJ, který schvaluje VV ČSJ.  

(j) Výkonný výbor schvaluje Organizační řád, který vymezuje působnost a pravomoc 

jednotlivých odborných komisí a pracovních skupin, sekretariátu ČSJ a ředitelů úseků. 

(k) Výkonný výbor na svém prvním zasedání po zvolení rozdělí působnost jednotlivých 

členů VV ČSJ v souladu s Organizačním řádem. 

(l) K provedení rozhodnutí Valné hromady, vnitřních předpisů ČSJ schválených Valnou 

hromadou a obecně závazných právních předpisů a dále pokud je to třeba k zajištění 

řádného plnění úkolů ČSJ vydává VV ČSJ interní směrnice. 

Oddíl III.5 Kontrolní komise ČSJ  

(a) Kontrolní komise má minimálně tři členy a vždy lichý počet členů. Kontrolní komise si 

volí ze svého středu předsedu. 

(b) Volby kontrolní komise ČSJ se řídí Volebním řádem, který schvaluje Valná hromada. 

(c) Funkční období členů kontrolní komise jsou 4 roky. Odstoupí-li nebo zemře některý ze 

zvolených členů KK ČSJ v průběhu volebního období, pak KK ČSJ provede na uvolněné 

místo na svém nejbližším zasedání kooptaci. Funkční období člena kooptovaného člena, 

končí společně s funkčním obdobím zvolené KK ČSJ, nebo nepotvrzením této volby 

nejbližší Valnou hromadou. 

(d) Kontrolní komise má pravomoc kontrolovat hospodaření základních členů v rozsahu 

jakém hospodaří s prostředky, které jim byly poskytnuty ČSJ. 

(e) Činnost KK ČSJ řídí předseda KK ČSJ. 

(f) Jednání KK ČSJ se řídí Jednacím řádem KK ČSJ, který schvaluje KK ČSJ. 

Oddíl III.6 Disciplinární komise 

(a) Disciplinární komise ČSJ projednává přestupky proti Disciplinárnímu řádu ČSJ, který 

schvaluje Valná hromada.  

(b) Disciplinární komise má minimálně pět členů a vždy lichý počet členů. Disciplinární 

komise si volí ze svého středu předsedu. 

(c) Volby Disciplinární komise se řídí Volebním řádem, který schvaluje Valná hromada. 

(d) Funkční období členů disciplinární komise jsou 4 roky. Odstoupí-li nebo zemře některý 

ze zvolených členů Disciplinární komise v průběhu volebního období, pak Disciplinární 

komise provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání kooptaci. Funkční 

období člena kooptovaného člena, končí společně s funkčním obdobím zvolené 

Disciplinární komise ČSJ, nebo nepotvrzením této volby nejbližší Valnou hromadou. 

(e) Členství v disciplinární komisi není slučitelné s členstvím ve Výkonném výboru. 
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Oddíl III.7 Odborné komise a pracovní skupiny 

(a) Výkonný výbor ČSJ zřizuje odborné komise a pracovní skupiny jako poradní orgány VV 

ČSJ. Působnost odborných komisí a pracovních skupin je vymezena v Organizačním 

řádu ČSJ. 

(b) Předsedy a členy odborných komisí a pracovních skupin jmenuje člen VV ČSJ, v jehož 

působnosti je daná odborná komise nebo pracovní skupina. Odborné komise a pracovní 

skupiny mají minimálně tři členy. 

(c) Funkční období členů odborných komisí a pracovních skupin je shodné s funkčním 

obdobím členů VV ČSJ. 

(d) Činnost odborné komise nebo pracovní skupiny řídí jejich předsedové.  

(e) Jednání odborných komisí nebo pracovních skupin se řídí Jednacím řádem odborných 

komisí a pracovních skupin, který schvaluje VV ČSJ.  

Oddíl III.8 Generální sekretář ČSJ 

(a) Generální sekretář ČSJ je vedoucím zaměstnancem sekretariátu ČSJ a řídí veškerou 

činnost sekretariátu podle instrukcí a pokynů VV ČSJ. 

(b) Generálního sekretáře ČSJ jmenuje a odvolává Výkonný výbor ČSJ. 

Oddíl III.9 Ředitelé úseků 

(a) Výkonný výbor ČSJ může rozhodnout, že pověří řízením sportovního nebo 

administrativně-technického úseku, ředitele úseku. 

(b) Ředitele úseku jmenuje a odvolává Výkonný výbor ČSJ.  

(c) Výkon funkce Ředitele úseku je neslučitelný s jakoukoliv volenou funkcí v rámci ČSJ.  

(d) Ředitel úseku řídí činnost úseku, včetně zaměstnanců a jiných osob zařazených pro 

práci na daném úseku, po odborné stránce a zajišťuje výkonnou a exekutivní činnost 

daného úseku. 

(e) Ředitele úseku řídí a koncepčně vymezuje jeho činnost příslušný místopředseda VV ČSJ.  

(f) Příslušný místopředseda VV ČSJ předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti daného 

úseku.  

Článek IV. Regionální organizace ČSJ 
(a) Regionální organizace ČSJ jsou pobočné spolky ČSJ založené na základě rozhodnutí VV 

ČSJ. 

(b) Účel Regionálních organizací ČSJ je zejména následující: 

(i) zabezpečují, cíleně vyhledávají a jsou nápomocny Základním členům ČSJ, jejichž sídlo je v místě 

územní působnosti Regionální organizace ČSJ, s podáváním žádostí o dotační programy, 

zejména u vyšších územně samosprávných celků; 

(ii) organizují a řídí regionální soutěže a přebory; 

(iii) organizují a zabezpečují vzdělávání, školení a rozvoj trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů 

na regionální úrovni; 

(iv) plní úkoly, kterými byly pověřeny VV ČSJ 
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(c) Územní působnost Regionální organizace ČSJ vymezuje VV ČSJ v Organizačním řádu ČSJ. 

(d) Název a sídlo Regionální organizace ČSJ určí VV ČSJ. 

(e) Členy Regionální organizace ČSJ se můžou stát pouze základní členové ČSJ podle čl. II, 

oddílu II.1, písm. b, odst. i., Stanov, jejichž sídlo se nachází na území vymezené územní 

působnosti Regionální organizace ČSJ. Členství v Regionální organizaci ČSJ vzniká na 

základě rozhodnutí Rady o přijetí. 

(f) Orgány Regionální organizace ČSJ jsou následující: 

(i) Sněm Regionální organizace ČSJ (dále také jako Sněm) jako orgán nejvyšší; 

(ii) Rada Regionální organizace ČSJ (dále také jako Rada) jako orgán statutární; 

(g) Sněm je svoláván Radou nejméně jednou v kalendářním roce. Každý člen Regionální 

organizace může na Sněm vyslat svého zástupce, který má na Sněmu jeden hlas. 

V případě, že zástupce byl zmocněn více členy k zastupování na Sněmu, pak má vždy 

tolik hlasů, kolika členy byl zmocněn. 

(h) Ustanovení oddílu III., čl. III.3, Stanov se pro jednání Sněmu použijí přiměřeně. 

(i) Rada má 3 členy, které volí Sněm na období 4 let. Rada ze svého středu volí předsedu 

Regionální organizace ČSJ, který zastupuje Regionální organizaci ČSJ ve všech věcech 

samostatně. 

(j) Regionální organizace ČSJ může být zrušena na základě rozhodnutí VV ČSJ. 

Článek V. Závěrečná a přechodná ustanovení 
(a) Tyto Stanovy jsou platné od 28. 5. 2022, přičemž účinnosti nabydou dnem, ve kterém 

se bude konat první Valná hromada v roce 2023, přičemž tato Valná hromada bude 

svolána podle ustanovení těchto Stanov.  

(b) Všechny vnitřní předpisy ČSJ platné ke dni účinnosti těchto Stanov zůstávají v platnosti. 

(c) Členství všech základních členů podle čl. II, oddílu II.1, písm. b, Stanov je zachováno. 


