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Na základě zmocnění v ustanovení 7.3.3 stanov svazu, vydává Rada svazu organizační řád, kterým se 

blíže upravují ustanovení stanov o svazovém členství, svazové evidenci, způsobu placení členských 

příspěvků a působnosti územních organizačních článků svazu. 
 

1 ŘÁDNÉ SVAZOVÉ ČLENSTVÍ 

1.1 Řádné svazové členství, dále jen řádné členství nabyde spolek, případně pobočný spolek, zapsaný 

ve veřejném rejstříku spolků, zápisem do svazové evidence; podmínkou je, že o členství požádá, 

osvědčí, že jeho účelem je sportovní činnost, pokud to již nevyplývá ze zápisu ve veřejném rejstříku 

a zaplatí členský příspěvek, dále též jen nohejbalový spolek.  

 

1.2 Pro nabytí řádného členství se nohejbalový spolek nejprve přihlásí na svazovém webu 

www.registry.nohejbal.org uživatelským jménem a heslem (na stránce vlevo dole), po získání 

přístupových práv si z webu stáhne formulář evidenční karty nohejbalového spolku, který podle 

předtisku vyplní. Povinnými údaji jsou název, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení 

statutárního orgánu, které musejí odpovídat údajům veřejného rejstříku a jméno a příjmení člena, 

případně členů, kteří jsou oprávněni nohejbalový spolek zastupovat. Vyplněný a statutárním 

orgánem nohejbalového spolku podepsaný formulář evidenční karty zašle žadatel správci 

centrálního registru.  

 

1.3 Členský příspěvek pro nabytí řádného svazového členství činí 500,- Kč; je splatný na bankovní 

účet svazu do tří pracovních dnů ode dne, kdy žadatel odešle podepsaný formulář evidenční karty.  

 

1.4 O zápisu žadatele do svazové evidence rozhoduje výkonný výbor. Proti rozhodnutí, kterým byla 

žádost žadatele o nabytí řádného svazového členství zamítnuta, je přípustné odvolání. O odvolání 

rozhoduje Rada svazu. 

 

1.5 Členský příspěvek pro zachování řádného členství pro příslušný kalendářní rok, dále jen roční 

členský příspěvek, činí 100,- Kč a je splatný do konce listopadu předcházejícího kalendářního roku. 

Pokud je nohejbalový spolek v prodlení s placením ročního členského příspěvku, výkonný výbor jej 

vyzve, aby tak učinil v dodatečné době, která nesmí být kratší jednoho měsíce. 

 

1.6 Roční členský příspěvek pro roky 2019 a 2020 je splatný do konce června 2020. Pokud 

nohejbalový spolek zaplatil či zaplatí startovné za některé své družstvo v dlouhodobé soutěži, má se 

za to, že zaplatil i roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok.  

 

1.7 Pokud fyzické osoby, které smlouvou utvořily společnost bez právní osobnosti ve smyslu 

ustanovení § 2716 a následujících občanského zákoníku, případně které v minulosti utvořily 

sdružení osob ve smyslu ustanovení § 829 a následujících zrušeného zákona 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, dále jen nohejbalová společnost a jsou vedeny ve svazové evidenci nebo se v roce 2019 

účastnily soutěží, řízených nižším územním organizačním článkem, založí nohejbalový spolek, 

který vznikne nejpozději 30. června 2020, nebo ve stejné lhůtě se stanou členy spolku, který požádá 

o řádné členství ve svazu, pak tento spolek je povinen zaplatit pouze roční členský příspěvek ve 

výši 100,- Kč. 

 

1.8 Nohejbalový spolek je oprávněn užívat při svazové činnosti doplňky svého názvu, pod kterým je 

zapsán ve veřejném rejstříku, nikoliv však klamavě. 

 

http://www.registry.nohejbal.org/
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1.9 Uvedenými ustanoveními se řídí i krajské výbory, pokud v přenesené působnosti provádějí úkony 

svazové evidence a k tomu odpovídající hospodářské úkony, pokud výkonný výbor v odůvodněném 

případu neurčí jinak. 

 

1.10 Uvedené osoby na formuláři dle ustanovení 1.2 tohoto organizačního řádu svými podpisy 

potvrzují svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro potřeby činnosti svazu.  

 

2 PŘIDRUŽENÉ SVAZOVÉ ČLENSTVÍ 

2.1 Přidružené svazové členství, nabyde fyzická osoba, hráč, případně jiný člen nohejbalového 

spolku, zápisem do svazové evidence, pokud o členství požádá, osvědčí, že je členem 

nohejbalového spolku a zaplatí členský příspěvek, dále jen soutěžní členství.  

 

2.2 Žádost o nabytí soutěžního členství podává žadatel obdobným způsobem, jak je uvedeno 

v ustanovení 1.2 a 3.6 tohoto organizačního řádu. 

 

2.3 O zápisu žadatele do svazové evidence rozhoduje správce centrálního registru. Proti rozhodnutí, 

kterým je žádost žadatele o nabytí soutěžního členství zamítnuta, je přípustné odvolání. O odvolání 

rozhoduje výkonný výbor. 

 

2.4 Členský příspěvek pro nabytí soutěžního členství činí 100,- Kč, a je splatný na bankovní účet 

svazu do tří pracovních dnů ode dne, kdy se žadatel dozví své registrační číslo. 

 

2.5 Soutěžní členství nabyde obdobně i hráč, případně jiná fyzická osoba, která není členem 

nohejbalového spolku, ale osvědčí, že je na základě smlouvy, uzavřené nejméně se dvěma dalšími 

fyzickými osobami sdružena do společnosti bez právní osobnosti podle ustanovení § 2716 a 

následujících občanského zákoníku, dále též jen nohejbalová společnost. Pokud o soutěžní členství 

požádají nejméně tři fyzické osoby, které osvědčí, že jsou členové právnické osoby, která není 

nohejbalovým spolkem, nabydou soutěžní členství jako členové nohejbalové společnosti obdobně. 

 

2.6 Členský příspěvek pro zachování soutěžního členství pro příslušný kalendářní rok, dále jen roční 

členský příspěvek, činí 20,- Kč a je splatný do konce listopadu předcházejícího kalendářního roku. 

Pokud je hráč či jiný soutěžní člen v prodlení s jeho placením, výkonný výbor jej vyzve, aby tak 

učinil dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než jeden měsíc s upozorněním, že v případě 

nezaplacení zanikne jeho soutěžní členství marným uplynutím dodatečné lhůty. 

 

2.7 Členský příspěvek pro zachování soutěžního členství pro roky 2019 a 2020 je splatný do 30. 

června 2020. Pokud hráč či jiný člen nohejbalového spolku či nohejbalové společnosti zaplatil či 

zaplatí licenční poplatek za zapsání na soupisku družstva v dlouhodobé soutěži, má se za to, že 

zaplatil roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok. 

 

2.8 Uvedenými ustanoveními se řídí i krajské výbory, pokud na ně byly přeneseny úkony svazové 

evidence a k tomu odpovídající hospodářské úkony, pokud výkonný výbor nerozhodne jinak.  

 

2.9 Členové nohejbalové společnosti při nabývání soutěžního členství postupují podle ustanovení 1.2, 

3.2 a 3.6 tohoto organizačního řádu obdobně pokud výkonný výbor neurčí jinak.  
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2.10 Přidružené svazové členství nabyde i fyzická osoba, která získá svazem stanoveným způsobem 

kvalifikaci trenéra či rozhodčího nebo zvolením či jmenováním členem orgánu svazu, dále jen 

přidružené členství. 

 

2.11 Pokud nohejbalový spolek nebo nohejbalová společnost provede úkon evidence soutěžního 

členství hráče či jiného soutěžního člena, zároveň potvrzuje, že podle vnitřního řádu nohejbalového 

spolku či na základě jiného právního jednání jsou oprávněny poskytnout jejich osobní údaje pro 

potřebu svazové činnosti.  

 

   

3 SVAZOVÁ EVIDENCE 

3.1 Svaz vede evidenci nohejbalových spolků, jako řádných členů, evidenci hráčů a dalších členů 

nohejbalových spolků a členů nohejbalových společností, jako soutěžních členů a evidenci trenérů, 

rozhodčích a činovníků jako přidružených členů v centrálního registru, přístupném na internetovém 

portálu svazu. 

 

3.2 V centrálním registru pod položkou „Evidenční karty spolků“ vede správce pro každého řádného 

člena evidenční kartu s nezaměnitelnými registračními znaky. 

 

3.3 Elektronická evidence řádných členů svazu je vedena podle názvu nohejbalového spolku nebo 

podle registračního jména, které bylo pro každý nohejbalový spolek vytvořeno ve tvaru XdddZZZZ 

podle metodiky: X = úroveň řídícího orgánu (C-republiková, K-krajská), ddd = číslo krajského 

sdružení, ZZZZ = zkratka názvu spolku. 

 

3.4 Symbol „zámek“ u nohejbalového spolku je údaj o dokončení registrace řádného svazového 

členství.  

 

3.5 Nohejbalové spolky a nohejbalové společnosti jsou povinny dbát na to, aby v centrálním registru 

vedené údaje o nich a jejich hráčích a jiných členech byly pravdivé a úplné. V případě pochybností 

je správce centrálního registru oprávněn vyzvat nohejbalový spolek, případně hráče či jiného 

soutěžního člena, aby v určené lhůtě nejméně patnácti dnů údaje opravil, doplnil nebo osvědčil 

jejich pravdivost.  

 

3.6 V centrálním registru pod položkou „Evidenční karty hráčů“ vede správce pro každého hráče a 

dalšího člena nohejbalového spolku či nohejbalové společnosti jako soutěžního člena svazu 

evidenční kartu s nezaměnitelnými registračními znaky. 

 

3.7 Elektronická evidence hráčů a dalších soutěžních členů je vedena jako propojená s evidencí 

nohejbalových spolků a nohejbalových společností. Hráče a jiné soutěžní členy je možné zapsat do 

svazové evidence pouze přes přihlašovací údaje, pod kterými je vedena evidenční karta 

nohejbalového spolku nebo nohejbalové společnosti. V elektronické evidenci soutěžních členů 

podle jména, příjmení a rodného čísla nebo podle registračního čísla. 

 

3.8 Symbol „zámek“ u hráče a jiného soutěžního člena je údaj o dokončení jeho registrace.  

 

3.9 Členové nohejbalové společnosti při žádosti o zapsání do centrálního registru neuvádějí jako 

povinný údaj identifikační číslo a členství v jiné sportovní organizace, jsou však povinni připojit 
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k žádosti buď smlouvu o zřízení nohejbalové společnosti, nebo čestné prohlášení o tom, že 

nohejbalovou společnost zřídili, nebo jsou členy právnické osoby, která není řádným členem, ve 

všech případech s podpisy všech členů.  

 

3.10 Centrální registr spravuje výkonný výbor svazu. Výkonný výbor svazu může pověřit správou 

centrálního registru, nebo jeho částí, nižší orgán svazu nebo třetí osobu. Pokud úkony evidence 

nohejbalových společností vykonává krajský výbor, může vést příslušnou část centrálního registru 

zjednodušeně v papírové formě, povinnými údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo hráče a jméno, 

příjmení, bydliště a rodné číslo činovníka, který je oprávněn jménem sdružených hráčů jednat a 

název nohejbalové společnosti. Údaje takto vedené části centrálního registru je povinen předat ve 

vhodné formě správci centrálního registru za kalendářní rok vždy do 31. října příslušného roku.  

 

3.11 Centrální registr může obsahovat i další údaje či jejich soubory, např. soupisky hráčů, jejich 

fluktuaci, hostování a podobně. 

 

3.12 Stávající svazová evidence se ode dne účinnosti tohoto organizačního řádu považuje za centrální 

registr. 

4 KRAJSKÉ NOHEJBALOVÉ SDRUŽENÍ 

4.1 Krajské nohejbalové sdružení je územní organizační článek svazu pro plnění účelu svazu 

v příslušném samosprávném kraji České republiky, dále též jen krajské sdružení. 

 

4.2 V působnosti krajského sdružení je volba svých orgánů, volba stanoveného počtu členů rady 

svazu, organizování a řízení krajských soutěží ve všech kategoriích, vytváření podmínek pro 

rozšiřování členské základy svazu v příslušném kraji, metodická podpora vzniku a činnosti 

nohejbalových spolků a vzniku a činnosti okresních nohejbalových sdružení, řízení okresních 

soutěží ve všech kategoriích, pokud není ustaveno okresní nohejbalové sdružení, vyhledávání 

vhodných osob pro kvalifikaci trenéra a rozhodčího a pro volbu nebo jmenování do funkce člena 

orgánu svazu. 

 

4.3 K zajištění činnosti ve své působnosti krajské sdružení hospodaří se svěřenými prostředky a to 

členskými příspěvky sdružených členů, svazem poskytnutými účelovými dotacemi, poplatky, 

platbami a pokutami přijatými od účastníků krajských, případně okresních soutěží a přijatými dary 

od osob, které nejsou členy svazu. 

 

4.4 Výkonný výbor svazu je oprávněn působnost krajského sdružení rozšířit, stejně tak i posílit zdroje 

k hospodářskému zajištění jeho činnosti. 

 

4.5 Nejvyšším orgánem krajského sdružení je krajské shromáždění zástupců sdružených 

nohejbalových spolků, dále též jen krajské shromáždění, které se koná nejméně jednou ročně a 

rozhoduje záležitosti v působnosti krajského sdružení.  

 

4.6 Každý nohejbalový spolek, sdružený v krajském sdružení, má právo účastnit se krajského 

shromáždění jedním zástupcem s oprávněním rozhodovat; pokud se jeho družstva zúčastnila kromě 

krajské soutěže v příslušné kategorii i dlouhodobých republikových, pak za každou takovou účast 

jedním dalších zástupcem s oprávněním rozhodovat; nohejbalový spolek může v krajském 

shromáždění rozhodovat nejvýše třemi zástupci. 

 



Organizační řád 

1 

Strana 7 (celkem 8) 

4.7 Krajské shromáždění je schopné rozhodovat, je-li ve stanovený začátek přítomna více jak třetina 

zástupců oprávněných rozhodovat. Po uplynutí třiceti minut je krajské shromáždění schopné 

rozhodovat, je-li přítomna více jak pětina zástupců oprávněných rozhodovat. 

 

4.8 Krajské shromáždění svolává krajský výbor. Svolavatel krajské shromáždění svolá s dostatečným 

předstihem písemnou pozvánkou, adresovanou všem k účasti oprávněným nohejbalovým spolkům a 

její uveřejněním na webu svazu a webu příslušného krajského sdružení, je-li provozován. 

V pozvánce svolavatel stanoví místo, dobu konání a pořad jednání krajského shromáždění.  

 

4.9 Jednání krajského shromáždění řídí krajský předseda, případně ten, kterého pověří krajský výbor. 

Pořad jednání je možné měnit rozhodnutím krajského shromáždění. Ke schválení usnesení je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců oprávněných rozhodovat. Rozhoduje se 

veřejným hlasováním, pokud krajské shromáždění nerozhodne, že se o určité záležitosti rozhodne 

tajným hlasováním.  

 

4.10 Kontrolním orgánem Krajského nohejbalového sdružení je krajský revizor. Do jeho působnosti 

náleží kontrola činnosti výkonných orgánů krajského sdružení a kontrola jejich hospodaření.  

 

4.11 Není-li krajský revizor ustaven, nebo je nečinný, pak přejímá jeho působnost dozorčí rada svazu 

 

4.12 Výkonný výbor svazu zřídí každému krajskému sdružení bankovní účet, na němž jsou výkonné 

orgány krajského sdružení povinny soustřeďovat všechny peněžní prostředky, s kterými jsou 

oprávněny nakládat.   

 

4.13 Výkonným orgánem krajského sdružení je zpravidla tříčlenný krajský výbor. Krajský výbor jedná 

vždy jménem svazu, jeho písemně vyhotovená rozhodnutí podepisují zpravidla dva z jeho členů. 

Zavázat svaz v jedné záležitosti může krajský výbor pouze do výše 10 000,- Kč.  

 

4.14 Krajský výbor může stanovit, aby krajské shromáždění rozhodlo záležitost, která náleží do 

působnosti krajského shromáždění bez jeho svolání elektronickým hlasováním „per rollam“, 

v takovém případě zašle krajský výbor návrh usnesení nebo jméno, příjmení a další údaje 

kandidujícího činovníka, na emailovou adresu zástupce, případně statutárního orgánu dle údaje ve 

svazové evidenci spolu se všemi podklady k předmětné záležitosti či volbě a určením termínu, do 

kterého je nohejbalový spolek povinen krajskému výboru sdělit zda s návrhem usnesení či volbou 

souhlasí, nebo nesouhlasí, či se hlasování zdržel.   

 

4.15 Krajský výbor je povinen přizpůsobit rozpisy soutěží ve své působnosti ustanovením rozpisům 

soutěží v působnosti výkonného výboru tak, aby mohly být odehrány zejména kvalifikace o postup 

do republikových soutěží. 

5 OKRESNÍ NOHEJBALOVÉ SDRUŽENÍ 

5.1 Okresní nohejbalové sdružení je územní organizační článek svazu zřízený pro plnění účelu svazu 

v územním obvodu příslušného správního okresu. 

 

5.2 Pro okresní nohejbalová sdružení platí ustanovení tohoto organizačního řádu obdobně, pokud 

výkonný výbor svazu nerozhodne v odůvodněném případu jinak. 
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6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Zrušuje se Směrnice výkonného výboru, kterým se vydává prozatímní organizační řád ve znění 

pozdějších změn. 

 

6.2 Zrušuje se Směrnice výkonného výboru č. 32016 , účinná ode dne 17.5.2016 a k tomu vydané 

postupy, kterými se blíže upravují vedení centrálního registru.  

 

6.3 Tento organizační řád je účinný ode dne 1. března 2020. 

 

 

V Praze dne 1.3.2020 

 

 

          Kamil Kleník, v.r. 

          Prezident ČNS 

 


