Stanovy Českého nohejbalového svazu
1 Základní ustanovení
1.1 Základní údaje
1.1.1 Název spolku je „Český nohejbalový svaz, zapsaný spolek“, zkráceně „Český
nohejbalový svaz, z.s.“ nebo „ČNS, z.s.“, dále jen svaz.
1.1.2 Sídlem svazu je Praha.
1.1.3 Svaz tvoří sportovní spolky se zájmem o nohejbal.
1.1.4 Svaz vznikl dne 6. června 1990 jako občanské sdružení.
1.1.5 Svaz je přímým a jediným pokračovatelem činnosti svazu nohejbalu působícího v rámci
Československého svazu tělesné výchovy od roku 1971 a jeho regionálních předchůdců.
1.2 Účel Svazu
1.2.1 Rozvíjet nohejbal ve všech jeho formách v České republice i v zahraničí.
1.2.2 Řídit provozování nohejbalu na celém území České republiky.
1.2.3 Zastupovat sdružené členy ve styku s orgány státní správy a samosprávy, sportovními a
jinými korporacemi na všech vyšších úrovních.
1.2.4 Pečovat o výchovu hráčů, trenérů, rozhodčích, činovníků a všech, kteří se aktivně
podílejí na provozování nohejbalu.
1.2.5 Organizovat a řídit nohejbalové soutěže pro všechny kategorie a vydávat k tomu
potřebné vnitřní předpisy.
1.2.6 Spravovat vlastní a svěřený majetek.
1.2.7 Rozvíjet sportovní styky s partnerskými korporacemi v České republice i v zahraničí,
případně s nimi uzavírat dohody o spolupráci nebo se s nimi sdružovat v národních či
nadnárodních korporacích.

1.2.8 Svaz může vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné hospodářské činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti svazu
nebo hospodárném využití majetku svazu.
2 Svazové členství
2.1 Svazové členství právnických osob
2.1.1 Členem svazu je nohejbalový klub či jiný sportovní spolek, zapsaný ve veřejném
rejstříku České republiky, vedený v seznamu členů svazu, dále jen klub. Za klub se považuje i
pobočný spolek, zapsaný ve veřejném rejstříku.
2.1.2 Klub se stane členem svazu přijetím přihlášky, dále též jen svazové členství. O přijetí
přihlášky rozhoduje výkonný výbor. Proti rozhodnutí, kterým se přijetí přihlášky zamítá, je
přípustné odvolání.
2.1.3 Je-li to vhodné z hlediska rozvoje nohejbalu, může výkonný výbor přijmout za člena
svazu i jinou veřejně prospěšnou právnickou osobu i se sídlem v zahraničí.
2.1.4 Klub má zejména povinnost
a) vůči svazu chovat se čestně a zachovávat vnitřní řád svazu,
b) platit členské příspěvky.
2.1.5 Klub má zejména právo:
a) podílet se na činnosti svazu, zejména účastí svých členů ve svazových soutěžích,
b) umožnit svým členům získání nebo zvýšení kvalifikace trenéra nebo rozhodčího,
c) jako člen krajského sdružení účastnit se zasedání krajského shromáždění,
d) navrhovat krajskému shromáždění delegáty valné hromady, ve stanovených případech je
přímo vyslat,
e) navrhovat členy orgánů svazu,
f) ve stanovených případech zvolit členy orgánu svazu přímo,
g) předkládat orgánům svazu návrhy a podněty, včetně návrhů na změny základních předpisů
svazu,
h) požadovat od orgánů svazu informace o činnosti a hospodaření svazu,
i) užívat při svazové činnosti doplňky názvu, pod kterým je zapsán ve veřejném rejstříku,
nikoliv však klamavě.
2.1.6 Klubu svazové členství zanikne:
a) vystoupením,
b) nezaplacením členského příspěvku,
c) vyloučením,
d) splynutím, sloučením nebo rozdělením klubů,
e) převodem vnitřní organizační jednotky klubu, dále jen oddíl nohejbalu, do jiného klubu,
f) zrušením klubu s likvidací.
2.1.7 Pokud klub ze svazu vystoupí, jeho svazové členství zanikne ke dni doručení oznámení
o vystoupení výkonnému výboru, pokud klub v oznámení o vystoupení neurčí den pozdější.

2.1.8 Pokud klub nezaplatil členský příspěvek i přesto, že byl výkonným výborem písemně
vyzván, aby tak učinil v dodatečné lhůtě, zanikne jeho svazové členství posledním dnem
uplynutí dodatečné lhůty.
2.1.9 Výkonný výbor může vyloučit klub, který závažně porušil povinnosti vyplývající ze
svazového členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě výkonného výboru.
Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li svazu zvlášť
závažnou újmu. Proti rozhodnutí o vyloučení je přípustné odvolání.
2.1.10 Pokud je klub účastníkem smlouvy o sloučení, splynutí nebo rozdělení klubů jako
zanikající spolek, jeho svazové členství zanikne výmazem z veřejného rejstříku,
2.1.11 Pokud klub ustavil vedle oddílu nohejbalu i oddíly jiných sportů jako vnitřní
organizační jednotky a rozhodl, že oddíl nohejbalu zruší, může k tomu uzavřít s jiným klubem
smlouvu o převodu všech práv a povinností, které s činností oddílu nohejbalu souvisejí
včetně soutěžního svazového členství členů rušeného oddílu nohejbalu, dále jen smlouva o
převodu oddílu nohejbalu a výkonný výbor s uzavřenou smlouvou vyslovil souhlas, zanikne
převodci svazové členství dnem schválení smlouvy o převodu oddílu nohejbalu výkonným
výborem, případně ke dni ve smlouvě uvedenému.
2.1.12 Pokud se klub zrušuje s likvidací, jeho svazové členství zanikne dnem, který je ve
veřejném rejstříku zapsán jako vstup do likvidace.
2.1.13 Ve vnitrosvazových jednáních klub zastupují vedle statutárního orgánu zástupci,
zapsaní v seznamu členů svazu nebo jinak prokázaní orgánům svazu.
2.2 Svazové členství fyzických osob
2.2.1 Svazové členství fyzických osob je soutěžní nebo činovnické.
2.3 Soutěžní svazové členství
2.3.1 Členem svazu se soutěžním svazovým členstvím je hráč, trenér, činovník či jiný člen
klubu, vedený v seznamu členů svazu, dále jen soutěžní členství. Člen klubu se stane členem
svazu zápisem do seznamu členů svazu.
2.3.2 Členem svazu se soutěžním členstvím, je i hráč, trenér, činovník či jiná fyzická osoba,
která není členem klubu, ale je na základě smlouvy s nejméně dvěma dalšími fyzickými
osobami sdružena za účelem provozování nohejbalu do společnosti podle ustanovení § 2716
a násl. občanského zákoníku, dále jen nohejbalová společnost. Za členy nohejbalové
společnosti se považují i nejméně tři fyzické osoby, v členském, zaměstnaneckém či
služebním poměru k právnické osobě, která není klubem.
2.3.3 Členem svazu se člen nohejbalové společnosti stane přijetím přihlášky, doložené
čestným prohlášením o tom, že je sdružen ve společnosti podle ustanovení § 2716 a násl.
občanského zákoníku nebo osvědčením právnické osoby, která není klubem, o zájmu
provozovat nohejbal. O přijetí přihlášky rozhoduje výkonný výbor. Proti rozhodnutí, kterým
se přijetí přihlášky zamítá, není přípustné odvolání.

2.3.4 Člen svazu se soutěžním svazovým členstvím má zejména povinnost
a) vůči svazu chovat se čestně a zachovávat vnitřní řád svazu,
b) platit členské příspěvky.
2.3.5 Člen svazu se soutěžním členstvím může být členem pouze jednoho klubu nebo
nohejbalové společnosti.
2.3.6 Člen svazu se soutěžním členstvím má zejména právo účastnit se svazových soutěží
podle svého pohlaví, věku a výkonnosti.
2.3.7 Členu svazu soutěžní členství zanikne:
a) vystoupením či vyloučením z klubu nebo z nohejbalové společnosti,
b) zrušením nohejbalového klubu s likvidací nebo rozpuštěním nohejbalové společnosti,
c) vystoupením nohejbalového klubu ze svazu,
d) vyloučením nohejbalového klubu ze svazu,
e) nezaplacením členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok,
f) vyloučením ze svazu.
2.3.8 Přestupem člena do jiného klubu, sloučením či splynutím klubů, rozdělením klubu nebo
převodem oddílu nohejbalu do jiného klubu soutěžní členství členu nezaniká.
2.3.9 Pokud členu svazu soutěžní členství zaniklo, nové mu může vzniknout:
a) okamžitě, pokud k zániku došlo podle ustanovení stanov 2.3.7 b), c), d),
b) po uplynutí doby dvanácti měsíců, pokud k zániku došlo podle ustanovení stanov 2.3.7 e)
c) po uplynutí doby osmnácti měsíců, pokud k zániku došlo podle ustanovení stanov 2.3.7 a)
d) po uplynutí doby dvaceti čtyř měsíců, pokud k zániku došlo podle ustanovení stanov 2.3.7 f).
2.3.10 Výkonný výbor může vyloučit člena svazu se soutěžním členstvím, který závažně
porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě
výkonného výboru. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobiloli svazu zvlášť závažnou újmu. Proti rozhodnutí o vyloučení je přípustné odvolání.
2.4 Činovnické svazové členství
2.4.1 Členem svazu s činovnickým svazovým členstvím je fyzická osoba po dobu výkonu
funkce člena orgánu svazu nebo výkonu funkce rozhodčího svazových nohejbalových soutěží,
dále jen činovnické členství.
2.4.2 Člen svazu s činovnickým členstvím má zejména povinnost vůči svazu chovat se čestně
a zachovávat vnitřní řád svazu. Ostatní jeho práva a povinnosti vyplývají z působnosti a
pravomoci orgánu svazu, jehož je členem a povahy výkonu funkce rozhodčího svazových
nohejbalových soutěží.
2.4.3 Pokud je fyzická osoba členem svazu se soutěžním členstvím, nabytím činovnického
členství mu soutěžní členství nezaniká.

2.3 Čestné svazové členství
2.3.1 Zvláštním druhem svazového členství fyzických a právnických osob, které se významně
podílely na rozvoji nohejbalu, je čestné členství.
2.3.2 Člena svazu s čestným členstvím jmenuje rada na návrh výkonného výboru.
2.3.3 Člen svazu s čestným členstvím má právo účastnit se zasedání valné hromady a rady
bez práva hlasovat, účastnit se bezplatně jako divák utkání nohejbalových soutěží v České
republice a to i mezinárodních, pokud je organizuje orgán svazu.
2.4 Seznam členů svazu
2.4.1 Seznam členů svazu je elektronicky vedený soubor povinných a jiných údajů o členu
svazu, nezbytných pro hlavní činnost svazu, dále jen seznam členů.
2.4.2 Povinnými údaji o klubu jsou název, pod kterým je zapsán ve veřejném rejstříku,
identifikační číslo, jméno, příjmení, telefon a emailová adresa zástupců klubu pro styk se
členy a orgány svazu, den vzniku a zániku svazového členství a přidělený svazový
identifikátor člena.
2.4.3 Povinnými údaji o členu svazu se soutěžním členstvím jsou jméno, příjmení, rodné
číslo, den vzniku a zániku soutěžního členství a přidělený svazový identifikátor člena.
2.4.4 Povinnými údaji o členu svazu s činovnickým členstvím jsou jméno, příjmení, rodné
číslo, adresa bydliště, telefon a emailová adresa, den vzniku a zániku svazového členství.
2.4.5 Klub a člen svazu s činovnickým členstvím se ze seznamu členů vymaže bez dalšího do
jednoho měsíce po zániku svazového členství, člen svazu se soutěžním členstvím pak do
jednoho měsíce po uplynutí lhůty, stanovené k vzniku nového soutěžního členství po jeho
zániku, jak jsou uvedeny v ustanovení 2.3.8 stanov.
2.4.6 Údaje o členech jsou v seznam členů členům svazu přístupné pouze určenému zástupci
klubu a určeným členům orgánů svazu a to částečně a rozdílně; tyto údaje nemohou být
zveřejněny.
2.4.7 Seznam členů vede jako správce výkonný výbor. Výkonný výbor může pověřit
administrací seznamu členů nebo jeho části jiný orgán svazu nebo jinou osobu. Způsob
vedení seznamu členů blíže upraví výkonný výbor směrnicí.
3. Územní články svazu
3.1 Krajské nohejbalové sdružení
3.1.1 K zajištění činnosti svazu na území samosprávného kraje a na území hlavního města
Prahy jsou
ustaveny jako organizační články svazu:
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Středočeského kraje,

ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Jihočeského kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Plzeňského kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Karlovarského kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Ústeckého kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Libereckého kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Královéhradeckého kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Pardubického kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Kraje Vysočina,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Jihomoravského kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Olomouckého kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Zlínského kraje,
ČNS z.s. Nohejbalové sdružení Moravskoslezského kraje,
ČNS z.s. Pražské nohejbalové sdružení,
dále jen krajské sdružení.
3.1.2 Krajské sdružení sdružuje kluby se sídlem na území kraje. Výkonný výbor má právo
umožnit na žádost klubu členství v sousedním krajském sdružení.
3.1.3 Krajské sdružení nemá právní osobnost, má pouze tu působnost, kterou na něj svaz
přenesl vnitřními předpisy nebo statutem. Krajské sdružení může používat ve svém názvu
zkratku „KNS“ příslušného kraje, pokud výkonný výbor ve statutu neurčil jinak.
3.1.4 Do působnosti krajského sdružení zejména náleží:
a) organizovat a řídit činnost svazu na území kraje, zejména organizovat a řídit soutěže na
krajské a okresní úrovni,
b) svoji působnost vykonávat svými krajskými orgány,
c) navrhovat, případně i povolávat své zástupce do celosvazových orgánů,
d) ustavit či zrušit okresní nohejbalové sdružení,
e) předkládat celosvazovým orgánům své návrhy a podněty včetně návrhů na změny
základních předpisů svazu
3.1.5 Krajské sdružení hospodaří ve své působnosti s prostředky, které mu byly svazem
svěřeny, zejména svazovými účelovými příspěvky, podílem na členských příspěvcích,
poplatky a pokutami účastníků krajských soutěží, dary, příjmy ze vstupného a ze své jiné
činnosti.
3.1.6 Je-li krajské sdružení nečinné, zejména nezasedají-li řádně jeho orgány, opakovaně
nejsou usnášení schopné, nebo hrubě nebo opakovaně porušují vnitřní řád svazu, převezme
na přechodnou dobu působnost krajského sdružení a jeho orgánů svým rozhodnutím
výkonný výbor. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání.
3.2 Krajský nohejbalový svaz, pobočný spolek
3.2.1 Pokud krajské nohejbalové sdružení dlouhodobě sdružuje větší počet klubů,
dlouhodobě organizuje a řídí větší počet soutěží mládeže a dospělých a k zajištění své
činnosti má potřebný počet činovníků může mu výkonný výbor přiznat statut pobočného
spolku, dále jen krajský nohejbalový svaz.

3.2.2 Název krajského nohejbalového svazu, jeho působnost, jeho orgány, další náležitosti
jeho činnosti a způsob jeho zrušení, blíže vymezí výkonný výbor ve statutu.
3.2.3 Krajský nohejbalový svaz jako pobočný spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku.
3.3. Okresní nohejbalové sdružení
3.3.1 K zajištění činnosti svazu na území okresu, případně více okresů, může krajské sdružení
se souhlasem výkonného výboru ustavit okresní nohejbalové sdružení, dále jen okresní
sdružení. Stejné platí pro jeho zrušení.
3.3.2 Pro určení názvu, působnosti, orgánů a dalších náležitostí statutem se použijí
ustanovení článku 3.1 stanov obdobně.
4 Orgány svazu
4.1 Obecná ustanovení
4.1.1 Orgány svazu jsou
a) s celosvazovou působností,
b) s územní působností.
4.1.2 Orgány svazu mají obvykle tři a více členů.
4.1.3 Členem orgánu může být pouze fyzická osoba.
4.1.4 Fyzická osoba, která je členem orgánu svazu a která je do funkce volena, jmenována či
jinak povolána, dále jen povolána, musí být plně svéprávná, dále jen činovník.
4.1.5 Činovník vykonává svou funkci osobně, nemůže se nechat zastoupit, pokud stanovy
neurčí jinak.
4.1.6 Činovník může ze své funkce odstoupit písemným oznámením. Výkon jeho funkce
skončí ke dni, uvedeném v oznámení, není-li uveden, pak k poslednímu dni kalendářního
měsíce, v němž oznámení o odstoupení z funkce doručil orgánu svazu, který ho do funkce
povolal.
4.1.7 Činovník může být ze své funkce před uplynutím funkčního období odvolán orgánem
svazu, který ho do funkce povolal. Výkon jeho funkce skončí ke dni, který je uveden
v písemném oznámení o odvolání, není-li uveden, pak dnem, ve kterém mu bylo oznámení o
odvolání doručeno.
4.1.8 Činovník vykonává funkci člena orgánu, do které byl povolán, po dobu, která je
vnitřním řádem svazu nebo orgánem svazu stanovena. Výkon jeho funkce však neskončí dřív,
než bude povolán do stejné funkce nový činovník, nestanoví-li orgán, který je oprávněn člena
orgánu povolat jinak.

4.1.9 Delegátem valné hromady a delegátem krajského shromáždění může být jen fyzická,
plně svéprávná osoba, nemusí však být členem svazu. Delegát vykoná mandát osobně,
nemůže se nechat zastoupit.
4.1.10 Orgány svazu rozhodují záležitosti svazu zpravidla na zasedání a to usnesením. Jsou
schopny usnášet se za účasti většiny svých členů a rozhodují většinou hlasů přítomných
členů, pokud stanovy neurčí jinak. Hlasování je veřejné, pokud orgán před hlasováním
nerozhodne, že bude tajné či pokud stanovy neurčí jinak.
4.1.11 Připouští se, aby orgán svazu rozhodl určitou záležitost mimo zasedání,
korespondenčně nebo s využitím technických prostředků, pokud stanovy neurčí jinak. Kdo je
oprávněn svolat orgán k zasedání, dále též jen svolavatel, zašle všem členům orgánu svazu
návrh usnesení. Návrh usnesení obsahuje text navrhovaného usnesení, jeho
odůvodnění, podklady potřebné pro přijetí a lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu.
Lhůta nesmí být kratší než deset dní, pokud stanovy neurčí jinak. Nedoručí-li člen orgánu
svolavateli v určené lhůtě své vyjádření, platí, že se zdržel hlasování.
4.2 Orgány svazu s celosvazovou působností
4.2.1 Orgány svazu s celosvazovou působností jsou:
a) valná hromada
b) rada
c) výkonný výbor
d) prezident
e) viceprezident
f) kontrolní komise
g) odborné komise
4.3 Valná hromada
4.3.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu.
4.3.2 Valnou hromadu tvoří delegáti krajských sdružení a delegáti klubů určité soutěžní
úrovně.
4.3.3 Počet delegátů krajského sdružení je dán počtem v něm sdružených klubů. Na každou
započatou pětadvacetinu všech klubů svazu má krajské sdružení právo vyslat na zasedání
valné hromady jednoho delegáta. Rozhodující je stav v seznamu členů tři měsíce před
zveřejněním oznámení o svolání valné hromady.
4.3.4 Určení klubů a počet jejich delegátů je dán umístěním jejich družstev v republikových
soutěžích. Za každé umístění družstva klubu mezi prvními osmnácti v soutěžích mužů,
prvními dvěma v soutěžích žen a prvními pěti v soutěžích dorostenců, má klub právo vyslat
na zasedání valné hromady jednoho delegáta. Rozhodující je konečné umístění družstev
v soutěžích, skončených v posledním hracím roce před zveřejněním oznámení o svolání valné
hromady.
4.3.5 Z jednoho klubu mohou být vysláni nejvýše tři delegáti.

4.3.6 Pokud nejsou delegáty, mohou se zasedání valné hromady účastnit členové výkonného
výboru a kontrolní komise, předseda odborné komise a předseda krajského výboru.
4.3.7 Valná hromada zasedá řádně každý čtvrtý kalendářní rok.
4.3.8 Zasedání valné hromady svolává výkonný výbor tak, aby se konalo v březnu. Nesvolá-li
výkonný výbor zasedání včas, může tak učinit bez zbytečného odkladu každý jeho člen,
neučiní-li tak, pak zasedání valné hromady svolá kontrolní komise.
4.3.9 Výkonný výbor svolá mimořádné zasedání valné hromady ze svého podnětu nebo z
podnětu alespoň sedmi krajských sdružení. Nesvolá-li výkonný výbor mimořádné zasedání do
patnácti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět jménem krajských sdružení podal
svolat zasedání valné hromady na náklady svazu sám.
4.3.10 Svolavatel nejpozději deset týdnů před zasedáním zveřejní na webu svazu oznámení o
svolání valné hromady, v níž uvede místo, čas a pořad zasedání a lhůtu, v níž mohou kluby,
krajské výbory, kontrolní komise a odborné komise navrhnout doplnění pořadu zasedání o
rozhodnutí další záležitosti v působnosti valné hromady nebo navrhnout změnu základního
předpisu svazu a navrhnout kandidáty do výkonného výboru a kontrolní komise, dále též jen
navrhovatel. Svolavatel současně zašle oznámení krajským sdružením a klubům, které mají
právo vyslat na zasedání delegáty.
4.3.11 Navrhovatel návrh s odůvodněním zašle sekretariátu svazu nejpozději osm týdnů před
zasedáním.
4.3.12 Výkonný výbor ke každému ze zaslaných návrhů vyhotoví stanovisko a nejpozději šest
týdnů před zasedáním jej zveřejní na webu svazu.
4.3.13 Navrhovatel může svůj návrh upravit a upravený zaslat sekretariátu svazu nejpozději
čtyři týdny před zasedáním.
4.3.14 Výkonný výbor zašle písemné podklady k jednotlivým záležitostem pořadu zasedání,
včetně návrhů, případně upravených návrhů na doplnění pořadu zasedání, na změnu
základních vnitřních předpisů a kandidátů do orgánů svazu krajským sdružením a klubům,
které mají právo vyslat na zasedání delegáty a orgánům svazu, jejichž členové mají právo
účasti, nejpozději dva týdny před zasedáním.
4.3.15 Návrhy nedoručené sekretariátu řádně a včas valná hromada na zasedání neprojedná.
Pokud by však z důvodu nedostatku navržených kandidátů nebo nezvolení navržených
kandidátů nebyl zvolen stanovený počet členů voleného orgánu svazu, může každý
z delegátů valné hromady navrhnout kandidáta přímo na zasedání.
4.3.16 Valná hromada je schopna usnášet se za přítomnosti nejméně poloviny všech
delegátů. Pokud v oznámeném čase zasedání není valná hromada schopna se usnášet, ten
kdo zasedání zahájil, zasedání přeruší na třicet minut. Je-li po uplynutí této lhůty přítomna
alespoň třetina všech delegátů, je valná hromada schopna se usnášet. Není-li, ten kdo
zasedání zahájil, jej také ukončí.

4.3.17 Usnesení valná hromada přijímá souhlasem nadpoloviční většiny přítomných
delegátů, nejméně však patnácti hlasy. Každý delegát má jeden hlas.
4.3.18 S usnesením o zrušení svazu s likvidací nebo o jeho přeměně musí souhlasit alespoň
dvě třetiny všech delegátů.
4.3.19 S usnesením o vzniku nebo zániku účasti svazu v jiné právnické osobě musí souhlasit
alespoň většina všech delegátů.
4.3.20 Prezidenta, členy výkonného výboru a členy kontrolní komise volí delegáti tajným
hlasováním.
4.3.21 Zasedání zahájí prezident nebo ten, koho zahájením zasedání svolavatel pověří. Kdo
zasedání zahájí, ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Poté zajistí schválení
jednacího řádu valné hromady a volbu předsedy zasedání. Předseda vede zasedání podle
jednacího řádu tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na
předčasném ukončení zasedání.
4.3.22 Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může původní svolavatel
svolat novým oznámením ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu k
náhradnímu zasedání. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti
týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.
4.3.23 Při náhradním zasedání může valná hromada rozhodnout jen záležitosti zařazené na
pořad předchozího zasedání. Je schopna se usnášet za přítomnosti nejméně patnácti
delegátů a usnesení přijímá souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů, nejméně
však patnácti hlasy.
4.3.24 Do působnosti valné hromady náleží:
a) schválit svůj jednací řád,
b) zvolit předsedu zasedání a další činovníky dle jednacího řádu,
c) rozhodnout o fúzi nebo rozdělení svazu,
d) rozhodnout o zrušení svazu s likvidací a jmenování likvidátora,
e) schválit symboliku svazu,
f) rozhodnout o účasti svazu v právnické osobě,
g) zvolit a odvolat prezidenta,
h) zvolit na návrh prezidenta členy výkonného výboru a odvolat je,
i) zvolit a odvolat členy kontrolní komise,
j) schválit stanovy a jejich změny,
k) schválit pravidla nohejbalu a jejich změny
l) schválit soutěžní řád a jeho změny,
m) schválit disciplinární řád a jeho změny,
n) projednat zprávu výkonného výboru o činnosti svazu za uplynulé období,
o) projednat zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti v uplynulém období,
p) projednat program rozvoje svazu v budoucím období,
r) rozhodnout záležitosti v působnosti rady,
s) rozhodnout další záležitosti, které si vyhradí.

4.3.25 Valná hromada nemůže žádnou záležitost ve své působnosti rozhodnout mimo
zasedání.
4.4 Rada
4.4.1 Rada je nejvyšším orgánem svazu v období mezi řádným zasedáním valné hromady
4.4.2 Radu tvoří viceprezident a členové, volení krajskými sdruženími a členové, volení kluby
určité soutěžní úrovně na čtyři roky.
4.4.3 Počet členů volených krajskými sdruženími je dán počtem v něm sdružených klubů
takto:
a) každé krajské sdružení má právo zvolit jednoho člena rady,
b) každé krajské sdružení, sdružující alespoň patnáct klubů má právo zvolit dva členy rady,
c) každé krajské sdružení, sdružující alespoň třicet klubů, má právo zvolit tři členy rady.
4.4.4 Určení klubů a počet jimi volených členů rady je dán umístěním jejich družstev
v republikových soutěžích. Za každé umístění družstva klubu mezi prvními desíti v soutěžích
mužů, prvními dvěma v soutěžích žen a prvními třemi v soutěžích dorostenců, má klub právo
zvolit do rady jednoho člena. Rozhodující je konečné umístění družstev v soutěžích,
skončených v posledním hracím roce před uplynutím funkčního období členů rady.
4.4.5 Z jednoho klubu mohou být nejvýše dva členové rady.
4.4.6 Radu svolává k zasedání výkonný výbor alespoň jednou ročně, vždy však tak, aby se
konalo v březnu. Neučiní-li tak, svolá radu bez zbytečného odkladu samostatně
viceprezident, případně kontrolní komise.
4.4.7 Výkonný výbor svolá zasedání rady i z podnětu alespoň patnácti členů rady nebo
kontrolní komise. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání rady do patnácti dnů od doručení
podnětu, mohou ti, kdo podnět podali svolat zasedání rady na náklady svazu sami.
4.4.8 Svolavatel nejpozději deset týdnů před zasedáním zveřejní na webu svazu oznámení o
svolání rady, v níž uvede místo, čas a pořad zasedání a lhůtu, v níž mohou členové rady,
kontrolní a odborné komise navrhnout doplnění pořadu zasedání o rozhodnutí další
záležitosti v působnosti rady a navrhnout změnu základního vnitřního předpisu svazu.
Svolavatel současně zašle oznámení o svolání rady k zasedání všem jejím členům, kontrolní
komisi, odborným komisím a krajským výborům.
4.4.9 Pro předkládání návrhů podle ustanovení 4.4.5 stanov se použijí pravidla podle
ustanovení 4.3.11 až 4.3.15 stanov obdobně.
4.4.10 Svolává-li svolavatel zasedání rady k rozhodnutí záležitostí, která nejsou změnou
základního předpisu svazu, postačí, když oznámení o svolání zveřejní na webu svazu čtyři
týdny před zasedáním. Lhůta pro doplnění pořadu zasedání o rozhodnutí další náležitosti
v působnosti rady činí deset dnů.

Svolavatel zašle písemné podklady k jednotlivým záležitostem pořadu zasedání členům rady
nejpozději dva týdny před zasedáním. Jinak se stanovení 4.4.5 a 4.4.6 použijí obdobně
4.4.11 Rada je schopná se usnášet za přítomnosti nejméně poloviny svých členů.
4.4.12 Usnesení rada přijímá souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů, nejméně
však patnácti hlasy. Každý člen rady má jeden hlas.
4.4.13 Hlasování je veřejné, pokud rada nerozhodne, že o určité záležitosti pořadu bude
tajné. Prezident na zbývající část funkčního období se volí tajným hlasováním.
4.4.14 Zasedání rady zahájí svolavatel nebo ten, koho svolavatel zahájením pověří. Kdo
zasedání zahájí, ověří, zda je rada schopna se usnášet. Poté zajistí schválení jednacího řádu
rady a volbu předsedy zasedání. Předseda vede zasedání podle jednacího řádu tak, jak byl
jeho pořad ohlášen, ledaže se rada usnese na předčasném ukončení zasedání.
4.4.15 Pokud nejsou členy rady, mohou se zasedání rady účastnit členové výkonného výboru,
předseda nebo pověřený člen kontrolní komise a předsedové odborných komisí.
4.4.16 O změně základního předpisu nemůže rada rozhodnout mimo zasedání.
4.4.17 Pokud rada rozhoduje záležitost ve své působnosti mimo zasedání, může člen rady
nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení návrhu usnesení zaslat svolavateli vyjádření,
že nesouhlasí s tím, aby záležitost byla rozhodnuta mimo zasedání. Pokud se takto vyjádří
alespoň patnáct členů rady, rozhodování se přerušuje do zasedání rady, pokud svolavatel
nevezme svůj návrh usnesení zpět.
4.4.18 Pokud rada rozhoduje mimo zasedání o odvolání proti rozhodnutí, lhůta do které se
člen rady musí vyjádřit činí pět pracovních dnů.
4.4.19 Do působnosti rady náleží:
a) schvalovat svůj jednací řád,
b) zvolit předsedu zasedání a další činovníky dle jednacího řádu,
c) projednat zprávu prezidenta o činnosti a hospodaření svazu v uplynulém roce,
d) projednat zprávu kontrolní komise o kontrole činnosti a hospodaření svazu v uplynulém
roce,
e) schvalovat roční účetní závěrku svazu,
f) schvalovat plán činnosti a rozpočet svazu pro příslušný rok,
g) schvalovat soutěžní řád a jeho změny,
h) schvalovat disciplinární řád a jeho změny,
i) schvalovat výši členských příspěvků,
j) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí výkonného výboru a odborných komisí,
k) pokud prezidentu zanikne výkon funkce, zvolit do funkce prezidenta pro zbývající část
funkčního období jinou osobu z členů výkonného výboru, zvolených valnou hromadou,
l) projednávat a rozhodovat další záležitosti, které si vyhradí, pokud nenáležejí do výhradní
působnosti valné hromady.

4.5 Výkonný výbor
4.5.1 Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem svazu.
4.5.2 Výkonný výbor tvoří prezident a dalších šest členů, volených valnou hromadou na
období mezi řádnými zasedáními valné hromady.
4.5.3 Výkonný výbor svolává k zasedání prezident, zpravidla jednou měsíčně, oznámením
s uvedením místa, času a pořadu zasedání, doručenou každému členu výkonného výboru a
předsedovi kontrolní komise alespoň sedm dnů před zasedáním.
4.5.4 Zasedání se účastni předseda nebo pověřený člen kontrolní komise a na výzvu
prezidenta nebo na žádost odborné komise její předseda nebo jím pověřený člen.
4.5.5 Usnesení přijímá výkonný výbor souhlasem alespoň čtyř svých členů.
4.5.6 Zasedání řídí prezident, případně viceprezident, případně nejstarší člen a to podle
oznámeného pořadu a jednacího řádu, který výkonný výbor přijme na počátku prvního
zasedání po svém zvolení.
4.5.7 Do působnosti výkonného výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy svazu,
zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří valné hromadě, radě nebo kontrolní
komisi, zejména:
a) vést seznam členů,
b) rozhodovat o přijetí klubu a osob, sdružených do nohejbalové společnosti za člena svazu a
další záležitosti svazového členství,
c) svolávat zasedání valné hromady a rady a navrhovat rozhodnutí v záležitostech
náležejících do jejich působnosti,
d) blíže upravit působnost jednotlivých odborných komisí v jejich statutech,
e) blíže upravit působnost jednotlivých krajských sdružení v jejich statutech,
f) navrhovat změny základních předpisů svazu a vyjadřovat se k návrhům, předloženým
kluby, krajskými sdruženími a odbornými komisemi,
g) organizovat a řídit republikové soutěže,
h) rozhodovat o složení sekretariátu,
i) rozhodovat o účasti reprezentačních výběrů v mezinárodních soutěžích a jejich složení,
j) plnit povinnosti účetní jednotky z právních předpisů o účetnictví,
k) plnit povinnosti zaměstnavatele z pracovněprávních předpisů,
l) k zajištění činnosti svazu vydávat směrnice a jiné vnitřní předpisy,
m) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí krajského výboru,
n) převzít působnost krajského výboru v případech jeho nečinnosti.
4.6 Prezident
4.6.1 Prezident je v čele svazu.
4.6.2 Prezidenta volí a odvolává z členů svazu valná hromada na období mezi řádnými
zasedáním valné hromady. Prezident je zároveň členem výkonného výboru. Funkce
prezidenta není slučitelná s členstvím v jiném orgánu svazu.

4.7 Viceprezident
4.7.1 Viceprezidenta jmenuje a odvolává z členů výkonného výboru prezident.
4.7.1 V době nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje viceprezident. Skončí-li prezidentu
výkon funkce, následující den převezme výkon funkce prezidenta viceprezident a to po dobu,
než valná hromada, případně rada zvolí do funkce prezidenta jinou osobu.
4.6.4 Nerozhodne-li výkonný výbor, že svolá mimořádné zasedání valné hromady, je
viceprezident povinen do dvou týdnů od převzetí funkce prezidenta svolat zasedání rady
k volbě prezidenta z členů výkonného výboru. Právo navrhnout kandidáty do funkce
prezidenta mají členové rady a výkonného výboru. Lhůta pro zaslání návrhů kandidátů činí
deset dnů.
4.7 Kontrolní komise
4.7.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazu.
4.7.2 Kontrolní komisi tvoří tři členové, volení a odvolávaní valnou hromadou na období mezi
řádnými zasedáními valné hromady. V čele kontrolní komise je předseda, volený a
odvolávaný jejími členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v jiném orgánu
svazu.
4.7.3 Zasedání kontrolní komise svolává podle potřeby její předseda oznámením, s uvedením
místa, času a pořadem zasedání, doručenou členům kontrolní komise alespoň týden před
zasedáním.
4.7.4 Kontrolní komise je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň dvou svých členů.
Usnesení přijímá souhlasem alespoň dvou svých členů.
4.7.5 Do působnosti kontrolní komise náleží
a) dohlížet, jsou-li záležitosti svazu řádně vedeny a vykonává-li svaz činnost v souladu se
stanovami, dalšími předpisy svazu a právními předpisy,
b) na zjištěné nedostatky upozornit výkonný výbor,
c) zpracovat zprávu o kontrole činnosti a hospodaření svazu v uplynulém roce jako podklad
pro rozhodování rady o schválení roční účetní závěrky a doručit ji svolavateli tři týdny před
zasedáním rady,
d) zpracovat hodnotící zprávu jako podklad pro projednání hodnocení činnosti svazu
v uplynulém období a doručit ji svolavateli tři týdny před zasedáním valné hromady,
e) ve stanovách určených případech svolat zasedání valné hromady a rady,
f) účastnit se svým pověřeným členem zasedání orgánů svazu.
4.7.6 V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů
svazu a požadovat od členů dalších orgánů svazu nebo od zaměstnanců svazu vysvětlení
k jednotlivým záležitostem. Nahlížet do dokladů svazu lze v sídle svazu, nedohodne-li se
pověřený člen kontrolní komise s odpovědným členem orgánu svazu nebo zaměstnancem
jinak. Lhůta k oznámení zamýšlené kontroly musí být oznámena alespoň tři týdny předem.

4.8 Odborné komise
4.8.1 K zajištění činnosti svazu na určitém úseku se zřizují odborné komise.
4.8.2 Výkonný výbor zřizuje odborné komise zejména za účelem:
a) organizování a řízení hospodaření svazu,
b) organizování a řízení svazových soutěží,
c) práce s rozhodčími,
d) práce s mládeží,
e) práce s trenéry,
f) práce s reprezentačními výběry,
dále jen odborná komise.
4.8.3 Odborná komise má nejméně tři členy, které jmenuje na dobu neurčitou a odvolává
prezident se souhlasem výkonného výboru.
4.8.4 Pro postihování porušování vnitřního řádu svazu se jako odborná komise zřizuje
disciplinární komise. Členství v disciplinární komisi není slučitelné s členstvím ve výkonném
výboru a kontrolní komisi.
4.8.5 Působnost odborné komise blíže stanoví výkonný výbor ve statutu.
4.9. Sekretariát
4.9.1 Sekretariát je administrativním pracovištěm svazu, které zajišťuje a podporuje činnost
svazu, jeho územních článků a orgánů svazu.
4.9.2 Sekretariát tvoří generální sekretář, hospodář a další pracovníci, jejichž počet stanoví
výkonný výbor.
4.9.3 Práva a povinnosti určí pracovníkům sekretariátu výkonný výbor v pracovní či jiné
smlouvě.
4.10 Orgány svazu s územní působností
4.10.1 Orgány svazu s územní působností jsou
a) krajské shromáždění,
b) krajský výbor
c) krajské odborné komise
d) okresní shromáždění
e) okresní výbor
4.11 Krajské shromáždění
4.11.1 Krajské shromáždění je nejvyšším orgánem krajského sdružení, které se koná nejméně
jednou ročně a zpravidla rozhoduje záležitosti, které svaz na krajské sdružení přenesl.

4.11.2 Krajské shromáždění tvoří delegáti klubů, sdružených v krajském sdružení.
4.11.3 Každý klub má právo vyslat na zasedání krajského shromáždění jednoho delegáta.
4.11.4 Zasedání krajského shromáždění se může účastnit bez práva hlasovat člen krajského
výboru a krajské odborné komise, pokud již není klubem vyslán jako delegát.
4.11.5 Krajské shromáždění svolává k zasedání krajský výbor alespoň jednou ročně
oznámením zveřejněným na webu svazu a současně zaslaným sdruženým klubům.
V oznámení uvede místo, čas a pořad zasedání a počet delegátů jednotlivých klubů.
4.11.6 Krajské shromáždění je schopno se usnášet za přítomnosti nejméně poloviny všech
delegátů. Pokud v oznámeném čase zasedání není krajské shromáždění schopno se usnášet,
ten kdo zasedání zahájil, je přeruší na třicet minut. Je-li po uplynutí této lhůty přítomna
alespoň pětina všech delegátů, je krajské shromáždění schopno se usnášet. Není-li, ten, kdo
zasedání zahájil, jej také ukončí.
4.11.7 Usnesení krajské shromáždění přijímá souhlasem většiny přítomných delegátů. Každý
delegát má jeden hlas.
4.11.8 Zasedání zahájí a řídí předseda, případně pověřený člen krajského výboru podle
oznámeného pořadu; ten lze změnit nebo doplnit pouze usnesením krajského shromáždění.
4.11.9 Do působnosti krajského shromáždění náleží
a) volit a odvolávat členy krajského výboru,
b) volit a odvolávat členy rady za své krajské sdružení,
c) rozhodnutí dalších záležitostí v působnosti krajského sdružení, pokud si je k rozhodnutí na
zasedání usnesením vyhradí nebo je k rozhodnutí zařadí na pořad zasedání krajský výbor.
4.12. Krajský výbor
4.12.1 V působnosti krajského výboru jsou všechny záležitosti, které svaz přenesl na krajské
sdružení, pokud nenáleží do výhradní působnosti krajského shromáždění.
4.12.2 Krajský výbor je nejméně tříčlenný, volený krajským shromážděním na čtyři roky.
Krajský výbor ze svých členů volí a odvolává předsedu.
4.12.4 Zasedání výkonného výboru svolává jeho předseda dle potřeby, který obvykle i
zasedání řídí. Zavázat svaz v jedné záležitosti může krajský výbor pouze do hodnoty
předmětu plnění 20 000,- Kč.
4.13 Krajské odborné komise
4.13.1 K zajištění činnosti krajského sdružení na určitém úseku činnosti může krajský výbor
zřídit podle potřeby jednu či více krajských odborných komisí.
4.13.2 Členy krajské odborné komise jmenuje a odvolává krajský výbor.

4.13.3 V ostatním platí ustanovení článku 4.8 stanov obdobně, pokud krajský výbor ve
statutu odborné komise neurčí jinak.
4.14 Okresní shromáždění
4.14.1 Pro okresní shromáždění platí ustanovení článku 4.11 stanov obdobně, pokud
zřizovatel ve statutu okresního sdružení neurčí jinak.
4.15 Okresní výbor
4.15.1 Pro okresní výbor platí ustanovení článku 4.12 stanov podobně, pokud zřizovatel ve
statutu okresního sdružení neurčí jinak.
5. Hospodaření svazu
5.1 Příjmy
5.1.1 Příjmy svazu zejména jsou:
a) členské příspěvky,
b) dotace ze státního rozpočtu,
c) dotace z rozpočtu krajů,
d) dotace z rozpočtu obcí,
e) sponzorské dary,
f) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti,
g) poplatky, pokuty, vstupné a obdobné platby v soutěžích.
5.2 Členské příspěvky
5.2.1 Členský příspěvek platí člen svazu každý kalendářní rok.
5.2.2 Výši členského příspěvku stanoví rada nejpozději do konce října předcházejícího
kalendářního roku.
5.2.3 Klub, jehož se žádné družstvo nebo žádný jeho člen, pokud nehostuje v jiném klubu,
neúčastní v příslušném kalendářním roce svazových soutěží, platí základní členský příspěvek,
pokud se účastní, platí zvýšený členský příspěvek podle úrovně soutěže.
5.2.4 Člen svazu se soutěžním členstvím platí členský příspěvek podle věkové kategorie.
5.2.5 Klub i člen svazu se soutěžním členstvím jsou povinni zaplatit členský příspěvek pro
příslušný kalendářní rok nejpozději do řídícím orgánem soutěže stanovené lhůty pro podání
přihlášky do soutěže, jako podmínku účasti v ní.
5.2.6 Pokud člen svazu nezaplatí členský příspěvek do konce října příslušného kalendářního
roku, výkonný výbor jej vyzve, aby členský příspěvek zaplatil v dodatečné lhůtě do konce
listopadu příslušného kalendářního roku s upozorněním, že nezaplatí-li členský příspěvek ani
v této dodatečné lhůtě jeho členství zanikne k poslednímu dni dodatečné lhůty.

5.2.7 Členové s činovnickým svazovým členstvím a čestným svazovým členstvím jsou od
placení členského příspěvku osvobozeni.
5.2.8 Způsob placení členských příspěvků blíže stanoví výkonný výbor směrnicí.
5.3 Pravidla hospodaření
5.3.1 Svaz hospodaří podle rozpočtu pro kalendářní rok.
5.3.2 Rozpočet sestavuje výkonný výbor a předkládá ho ke schválení radě. Do doby schválení
rozpočtu pro kalendářní rok svaz hospodaří podle schváleného rozpočtu pro předcházející
rok s tím, že výdaje v kalendářním měsíci nepřesáhnou jeho jednu dvanáctinu.
5.3.3 Základem pro sestavení rozpočtu jsou příjmy svazu. Výdaje svazu nemohou být vyšší
než jeho příjmy, pokud rada ze závažného důvodu neschválí jinak.
5.3.4 Sníží-li se nebo zvýší-li se příjmy svazu o více než deset procent, výkonný výbor navrhne
změnu rozpočtu ke schválení radě, ledaže rada v usnesení o schválení rozpočtu nestanovila
pro takový případ pravidla pro změnu rozpočtu.
5.3.5 Výdaje jsou v rozpočtu sestaveny do kapitol a podkapitol podle účelu výdaje a podle
orgánu svazu, s jehož působností výdaje souvisejí.
5.3.6 Za výdaje rozpočtu podle kapitol a podkapitol odpovídá výkonný výbor. Výkonný výbor
je oprávněn provést změnu výdajové kapitoly rozpočtu do třiceti procent její výše, jinou
změnu je povinen předložit ke schválení radě.
5.3.7 Pokud se v rámci výdajové podkapitoly uzavírá smlouva nebo činí jiné právní jednání,
které zavazuje svaz k jednotlivému plnění vyššímu než dvě stě padesát tisíc korun českých,
obsah smlouvy předem projedná výkonný výbor s tím, že určí, který další člen výkonného
výboru spolu s prezidentem nebo kteří jiní dva členové výkonného výboru písemnou formu
právního jednání podepíší. To platí i o právním jednání, které zavazuje svaz k opakovanému
plnění, které by v kalendářním roce přesáhlo uvedenou částku.
5.3.8 Výkonný výbor je povinen projednat, počínaje březnem, vždy po účetním uzavření
příslušného kalendářního měsíce, zprávu hospodáře o plnění rozpočtu.
5.3.9 Svaz je jedinou účetní jednotkou.
5.3.10 Bankovní účty zřizuje pouze výkonný výbor. Orgány svazu jsou povinny zásadně
provádět platby přes bankovní účty svazu.
5.3.11 Strukturu rozpočtu, jeho sestavování a čerpání, výši poplatků, pokut a dalších plateb
klubů a ostatních členů svazu ve prospěch svazu, plateb k zajištění činnosti územních článků
svazu a další pravidla hospodaření svazu blíže určí výkonný výbor směrnicí.

6. Jednání za svaz
6.1 Svaz zastupují navenek ve všech záležitostech prezident nebo viceprezident, každý
samostatně.
6.2 Za svaz podepisuje prezident samostatně nebo dva členové výkonného výboru společně.
6.3 Svaz zastupují předsedové kontrolní komise, odborných komisí, krajských výborů,
krajských odborných komisí a okresních výborů v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich funkci
a za svaz přitom podepisují samostatně.
7. Doručování a zveřejňování písemností
7.1 Písemnosti se doručují
a) poštou na adresu sídla nebo bydliště adresáta, zapsanou v seznamu členů či předem
sdělené adresátem,
b) elektronickou poštou na emailovou adresu předem sdělenou adresátem,
c) do datové schránky,
d) osobně, kdekoliv je adresát zastižen.
7.2 Je-li adresátem klub, doručují se písemnosti na adresu jeho sídla nebo na emailovou
adresu jeho zástupce, uvedeného v seznamu členů nebo předem orgánu svazu sděleného,
osobně kdekoliv je tento zástupce zastižen.
7.3 Je-li adresátem člen se soutěžním svazovým členstvím, doručují se písemnosti na
emailovou adresu zástupce klubu, jehož je členem, uvedenou v seznamu členů.
7.4 Je-li adresátem orgán svazu, doručují se písemnosti do sídla sekretariátu svazu, na
emailovou adresu sekretariátu, do datové schránky svazu, osobně v sídle sekretariátu svazu
v předem zveřejněné době přítomnosti člena sekretariátu, případně člena statutárního
orgánu.
7.5 Orgány svazu si mohou doručovat písemnosti na emailové adresy svých předsedů,
případně členů, nevyplývá-li z povahy písemnosti nebo ze stanov jiný způsob doručení.
7.6 Pokud je pro doručení písemnosti vnitřním řádem svazu stanovena lhůta, je písemnost
řádně doručena nejpozději poslední den lhůty. Důkazní břemeno doručení nese odesilatel.
7.7 Zveřejněním se rozumí umístění písemnosti na hlavní stránku webu svazu, pokud stanovy
neurčí jinak.
8. Vnitřní řád svazu
8.1 Vnitřní řád svazu tvoří základní předpisy, směrnice, ostatní předpisy a rozhodnutí orgánů
svazu.
8.2 Základní předpisy jsou předpisy s celosvazovou dlouhodobou působností a to stanovy,
pravidla nohejbalu, soutěžní řád a disciplinární řád. Všechny základní předpisy může vydat a

změnit valná hromada, soutěžní řád a disciplinární řád též rada, a to pouze na svých
zasedáních.
8.3 Oprávnění navrhovatelé navrhnou změny základního předpisu v tvaru, v němž uvedou
své jméno, příjmení a funkci, název předpisu, stávající text té části předpisu, která s návrhem
změny souvisí, navrhovaný nový text části předpisu, odůvodnění a datum vyhotovení.
8.4 Změny základního předpisu jsou účinné jejich přijetím, pokud valná hromada nebo rada
nestanoví pozdější den jejich účinnosti.
8.5 Výkonný výbor bez zbytečného odkladu základní předpis ve změněném znění zveřejní na
samostatné stránce webu svazu. Výkonný výbor je oprávněn před zveřejněním základního
předpisu sjednotit jeho názvosloví, odstranit zjevné gramatické, strukturní a stylistické
chyby, pokud to nebylo možné při přijímání změn s ohledem na stanovená pravidla
předkládání jejich návrhů, nesmí však zasáhnout do jejich smyslu a obsahu. Takový zásah je
neúčinný.
8.6 Směrnice je předpis s celosvazovou dlouhodobou působností, který může vydat a změnit
výkonný výbor na základě výslovného zmocnění v základním předpisu. Změny směrnice jsou
účinné jejich přijetím, pokud výkonný výbor nestanoví pozdější den jejich účinnosti. Výkonný
výbor bez zbytečného odkladu směrnici ve změněném znění zveřejní na samostatné stránce
webu svazu.
8.7 Ostatní předpisy jsou předpisy působící k organizaci a řízení činnosti svazu na určitém
úseku. Vydat je mohou orgány svazu na základě zmocnění v základních předpisech svazu, ve
směrnici nebo zmocnění ve svém statutu.
8.8 Rozhodnutí je právní jednání základními předpisy stanoveného orgánu svazu, kterým
zasahuje do práv a povinností členů svazu. Musí mít písemnou formu a obsahovat výrok,
odůvodnění a poučení o odvolání, je-li vnitřním řádem svazu připuštěno.
8.9 Lhůta k podání odvolání činí patnáct dnů ode dne doručení rozhodnutí, podacím místem
je sekretariát svazu. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud vnitřní předpis nebo vlastní
rozhodnutí neurčí jinak. O odvolání musí odvolací orgán rozhodnout bez zbytečného
odkladu.
9. Přechodná ustanovení
9.1 Stávající centrální registr (svazová evidence) se považuje za seznam členů podle těchto
stanov. Výkonný výbor do konce října 2021 směrnicí blíže upraví způsob vedení seznamu
členů.
9.2 Nohejbalové spolky, vedené ve svazové evidenci se považují za kluby, tedy členy svazu se
svazovým členstvím podle těchto stanov. Kluby do konce listopadu 2021 aktualizují své údaje
a údaje o svých členech, kteří jsou členy se soutěžním členstvím v seznamu členů. Pokud tak
neučiní ani po výzvě v dodatečné lhůtě, svazové členství, nebo soutěžní členství takovému
členu svazu zanikne k poslednímu dni měsíce prosince 2021. Pro členy svazu sdružené
v nohejbalových společnostech platí uvedené obdobně.

9.3 Stávající krajská nohejbalová sdružení se považují za krajská sdružení podle těchto
stanov. Výkonný výbor do konce října 2021 ve statutu blíže upraví práva a povinnosti, které
na ně svaz přenesl.
9.4 Stávající okresní nohejbalová sdružení se považují za okresní sdružení podle těchto
stanov. Krajské výbory, v dohodě s výkonným výborem, vydají do konce října 2021 statut
okresního sdružení, ve kterém blíže upraví práva a povinnosti, které na něj byly přeneseny.
Marným uplynutím této lhůty se považuje okresní sdružení za zrušené.
9.5 Členové orgánů svazu, vykonávající funkci ke dni účinnosti těchto stanov, jsou členové
orgánů svazu podle těchto stanov.
9.6 Centrální registr jako stávající svazová evidence se považuje za seznam členů.
9.7 Pokud klub zaplatil v příslušném kalendářním roce startovné v dlouhodobé soutěži za
některé své družstvo, má se zato, že zaplatil členský příspěvek pro tento rok. Pokud člen
svazu se soutěžním členstvím zaplatil sám, nebo prostřednictvím klubu licenční poplatek pro
příslušný kalendářní rok, má se zato, že zaplatil členský příspěvek pro tento rok. Nezaplacené
členské příspěvky za rok 2019 a 2020 a členské příspěvky pro rok 2021 jsou splatné do konce
listopadu 2021.
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Stanovy ve znění ze dne 3.3.2019 se zrušují.
10.2 Organizační řád ve znění ze dne 1.3.2020 se zrušuje.
10.3 Tyto stanovy nabyly účinnosti okamžikem schválení valnou hromadou dne 20.6.2021.

