
''( u-ťft Í? ctq ? ?tl í)/ / -/<t

STANOVY
Z:ni::Í s!1)./ IZJ:J i)7 vjďcnÍ
c,e, *._/{:_{ : 1/_?p_ _

Českého svazu koIečkovéhó brus1én

Základní ustanovení:
1.Český svaz kolečkového bruslení(dále jen Čsrr) je

n1nn sdruŽením sportovních oddílů a klúbů 
"u "á"ňirepubliky.Síd1em svazu je Praha.

2.Postáním Čsxn je péče o rozvoj sportovního i rekreačníňřbruslení na kolečŘových brus1Í. -
3.q9Kq je sdruženÍm nezávislým na politických stranách ajiných hnutích.Je otevřený pro všechny,kteří =á "i'ta:ipodí1et na jeho pos1ánÍ.svoJi čínnost-vyvíjÍ na d'ámokra-tických principech.
Čínnost Českého svazu kolečkového bruslení:
4.Ke sp1nění svého poslání svaz před'evšín:

-pomáhá srrým-členům vytvářet máteriální,ekonomické a oxga_nizačnÍ podmínky pro rozšiřování jejich'činnosti -

-organj.zuje a řídí soutěŽe na úrovní České republikY a naniŽších úrovních,k tomu vydává sportovně teciriió[e řaava předpisy
-pod'poruje rekreaění sport organizovánírn jednoduchých bru-slařských závodů
-připravuje trenéry a rozhodčí v rámci své působnosti

5.Je členem cERs(Evropská konfederace koleěkového bruslení)a FIRS(MezinárodnÍ federace koleěkového bruslení)a spo-lupracuje s nimi.
6.Zabezpgqujg činnost reprezentaěních d.ružstev a vybranýchjednoElivců s vysokou výkonností,přihlašuje brusiaře kúčasti na MS,ME seniorů i juniorů-a na aaiší rýznarnné svě_tové a evropské soutěŽe.

Členství ve svazu:
7.Členy Čsxa mohou být sportovní oddí1y,zájmové organj.zace

nebo_.skupiny i jednotlivci,kteří provozují brusrění na
kolečkorr'ých brus1ích a majÍ zjevný zájem-pomáhat jeho
rozvoji a výkonnostnímu růstu bruslařů.

8.Ke č1enství ve svazu se oddí1y i ostatní př1h1ašují.Při-
hlášku,ve které se oddíl(nebo ostatní)zavázujá piíi.t po-vinnosti pod1e stanov svazu podepj.suje předsěaa- a aaršíčlen výboru.

na kolečkových brus1Ích
základny a výkonnostní

úrovně svých č1enů
-orqanizovat svou činnost v suladu s potřebami české re-prezentace
-podílet se na organizačním zajištění svazodch soutěží_hospodařit s majetkem svazu a svěřen1rni proštředxy
na činnost výhradně podle úče1u,ke ktérérnú by1y priacleny
-získávat prostředky na zabezpečení své činnósti- nezávisiena svazu

10.Členové mají právo
_na účast slr'ých členů na soutěžích organizovaných Svazem

Práva a povinností č1enů:
9.Členové se dobrovolně zavazuji

-podílet se na tozvoji bruslění
pod1e místni'ch podmínek,členské
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pod1e příslušných sportovně technických předpisů_na podí1 finančních prostředků,které svázu óoarzi zspolečenských zdrojů
-na podíl na demokr.atíckém Ít'zení svazu
-na informace o plnění pos1ání svazu

orqánv Českého svazu kolečkového bruslení:
11.Nejryšším orgánem je va1ná hromada zástupců oddílů,kteráse schází alespoň lx ročně nebo dle potřény.v ooaobí mezi

valn1foni hromadamí řídí činnost svazu předsádnictvo svazu.
12.SloženÍ va1né hromady a způsob vo1by delegátů oddílů určípředchozí va1ná hromada.
13.Mimořádnou vaInóu hromadu svolává předsednictvo na Žádost

1tejméně jedné třetíny oddíIů sdružených ve svazu nejpozd,ě-ji do 1 měsíce od podání jejich žáaošti.
14.Va1ná hromada

- lx za dva roky volí předsednictvo a revizní komisi svazu- podle potřeby provádí dop1ňovací vo1by- schvaluje stanovy,jejich úpravu a symboliku svazu_ 
5gz}_toduje o případném rozpuštění a zániku svazu a o vlpo_řádání jeho majetku

- Projednává zprávu o ěinnosti předsednictva svazu- projednává zprávu revizní komj.se svazu_ schvaluje strukturu sportovních soutěŽí řízených svazem- ,zÍizuje výkonné,odborné a iniciatívní orgány švazu
15.Valná hromada je schopná usnášení,pokud je přítomna nad-polovíční většina pozvaných eástupcůrusnásení se příjma-jí'hlasuje-li pro ně většina přítornných
16.Předsed'nj.ctvo svazu se schází zpravidla lx za'd'va měsíce.

Zastupuje svaz ve vztahu k jiným:organizacím a orgánům
mežinárodnÍch federací.oe oprávněno rozhodovat o řšecn
věcech ,které výslovně nepřísIuší valné hromadě.

17.Předsedníctvo jmenuje sekretáře svazu,určuje sloŽení pro_
fesiálního aparátu svazu a příjmá jeho pracovníky.

18.Předsednictvo si pro svou činnost zřizuje komj.se,jejichž
působnost stanoví zvláštním předpisem.

19.S1oženÍ revj.zní komj.se svazu a počet jejích č1enů stanoví
va1ná hromada.Revizní komise provádí především kontrolu'hospodařerrí' předsednictva Svazu a jeho komisí.

Právní subiektivita:
20.ČsKB je samostatným právním subjektem.Jeho jménem jedná

předsednictvo svazu,které na venek zastupuje předséda
svazu nebo sekretář svazu.

Hospodaření svazu:
.2I.Zdrojem hospodaření svazu jsou dotace od státu a orqaniza_Cí, zisky z vlastního podnikání,dary,přÍspěvky atd.
22.Svaz může do svého vIastnictví nabývat majetek se kterým

sám hospodaří.V případě zániku svazu rozhoduje o majetŘu
závěrečná valná hromada.

23.Hospodaření svazu se uskutečňuje dle rozpočtového plánu
schváleného předsednictvem svazu.

Závěreéné ustanovení:
24.Česý svaz kolečkového bnrslení vzniká dngr, registrace stanov na fiVČn.
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