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část prvá
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
článek I.
Právní postavení
1. Spolek s názvem Český svaz jachtingu (dále jen „ČSJ“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů,
kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé právnické osoby, mezi jejichž
hlavní činnost patří provozování a organizování sportovní činnosti v oblasti jachtingu a další
sportovní aktivity jak pro vlastní členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Tyto právnické osoby
jsou členskými subjekty ČSJ bez ohledu na druh svého členství. Fyzické osoby se mohou stát členy
ČSJ za podmínek dle těchto stanov prostřednictvím členských subjektů nebo se mohou stát členy
formou jednorázového členství fyzické osoby.
2. ČSJ je spolkem s vlastní právní osobností, zapsaným ve spolkovém rejstříku. ČSJ je spolkem
s celostátní působností.

článek II.
Sídlo, IČ a spisová značka
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha
61379387
L 593 vedená u Městského soudu v Praze

článek III.
Účel ČSJ
1. Základním účelem ČSJ je vytváření podmínek k provozování sportovní činnosti v oblasti jachtingu,
která se realizuje v jejích členských subjektech, a to sportovních oddílech, klubech, tělovýchovných
jednotách a dalších subjektech se sportovní činností mající souvislost s jachtingem.
2. ČSJ plní funkci organizace, která poskytuje služby svým členským subjektům, případně i dalším
organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí České republiky.
3. ČSJ respektuje principy olympismu a v rámci svého členství ve World Sailing, České unii sportu
a Českém olympijském výboru prosazuje zájmy svých členských subjektů.
4. ČSJ pomáhá zabezpečovat podporu sportovní a související činnosti svých členských subjektů na
všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních.
5. ČSJ ve svých členských subjektech pomáhá organizovat, podporovat a provozovat veškeré formy
sportovních aktivit v oblasti jachtingu.
6. K naplnění uvedeného účelu může ČSJ spolupracovat s jinými osobami.

článek IV.
Hlavní a vedlejší činnost ČSJ
1. V rámci své hlavní činnosti ČSJ zejména:
a. Ve svých členských subjektech pomáhá provozovat, realizovat a organizovat sportovní
činnost v oblasti jachtingu pro členskou základnu i ostatní zájemce, zabezpečuje jejich
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výchovu a vzdělávání.
b. Propaguje jachting jako sport směrem ke členské základně a mimo ni a usiluje propagací
o zvýšení povědomí o jachtingu jako sportu.
c. Usiluje o vytváření věcných, organizačních a dalších podmínek, které směřují k podpoře
a rozvoji sportovního prostředí u členských subjektů.
d. Spolupracuje s orgány veřejné správy a s územními samosprávnými celky České republiky.
e. Spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí.
f. Spravuje vlastní majetek a práva.
g. Vyhlašuje a spoluorganizuje programy rozvoje jachtingu, vzdělávání odborných pracovníků
ve sportu, pořádá nebo se podílí na pořádání sportovních a sportovně kulturních
a společenských akcí.
h. Poskytuje podle svých možností členským subjektům i další služby.
ČSJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro
plnění svého účelu. 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.
ČSJ jako vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání provozuje níže uvedené živnosti, ke
kterým má živnostenská oprávnění, nejméně v následujícím rozsahu:
a. Organizování sportovních soutěží.
b. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělovýchovy a sportu.
c. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Výkonný výbor ČSJ může rozhodnout o rozšíření živnostenských oprávnění.
ČSJ může k podpoře své hlavní činnosti zakládat obchodní korporace, případně nabývat
majetkových podílů v těchto korporacích.
Ke zkvalitnění a podpoře své hlavní činnosti může ČSJ dále zřizovat a provozovat výchovná,
vzdělávací, školská a obdobná zařízení ve všech možných právních formách.

část druhá
ČLENSTVÍ
článek V.
Druhy členství
1. Členství v ČSJ je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva
a povinnosti.
2. Členství se rozlišuje na:
a. základní členství,
b. speciální členství.
3. Základní členství přísluší za podmínek těchto stanov:
a. krajským svazům ČSJ s vlastní právní osobností nezávislou na ČSJ a krajským svazům ČSJ
založeným jako pobočné spolky ČSJ,
b. sportovním oddílům, klubům a tělovýchovným jednotám jakožto subjektům provozujícím
jachtařskou sportovní činnost a další sportovní aktivity především v místech svého sídla.
Pokud jsou tito současně členem krajského svazu ČSJ založeného jako pobočný spolek ČSJ,
vzniká těmto pouze jedno základní členství v ČSJ,
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c. národním asociacím lodních tříd a lodních skupin jakožto sportovním subjektům s celostátní
působností, které řídí a organizují činnost konkrétního sportovního odvětví, reprezentují ČR
v daném sportovním odvětví v mezinárodních organizacích.
4. Speciální členství přísluší za podmínek těchto stanov:
a. subjektům podnikajícím s vlastní právní osobností, které nejsou zřízeny jako sportovní oddíly,
kluby nebo tělovýchovné jednoty a jejichž hlavní náplní činnosti není sportovní činnost, ale
má návaznosti na hlavní nebo vedlejší činnosti ČSJ,
b. fyzickým osobám prostřednictvím členských subjektů,
c. fyzickým osobám formou jednorázového členství fyzické osoby.

článek VI.
Vznik členství
1. Základním členem ČSJ se může stát každý sportovní subjekt uvedený v čl. V. odst. 3, a to na základě
písemné přihlášky se současným předložením písemného platného znění vlastních stanov a výpisu
ze spolkového rejstříku ne staršího tří měsíců pokud tyto dokumenty nejsou dohledatelné na
www.justice.cz. Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností ČSJ.
2. Základním členem ČSJ se nemůže stát subjekt bez vlastní právní osobnosti, který není zapsán ve
spolkovém rejstříku.
3. Základní členství krajských svazů ČSJ s vlastní právní osobností, jejichž hlavní náplní činnosti je
vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti v oblasti jachtingu, která se
realizuje v jejích členských subjektech, a to sportovních oddílech, klubech, tělovýchovných
jednotách a dalších subjektech se sportovní činností mající souvislost s jachtingem v kraji, kde
krajský svaz ČSJ působí, v ČSJ vzniká rozhodnutím Výkonného výboru ČSJ o přijetí na základě
písemné přihlášky. Z přihlášky musí být patrno, že o vstupu do ČSJ rozhodl k tomu kompetentní
orgán subjektu. Základní členství krajských svazů ČSJ založených jako pobočné spolky vzniká
zápisem pobočného spolku do rejstříku spolků.
4. Základní členství sportovního oddílu, klubu nebo tělovýchovné jednoty v ČSJ vzniká rozhodnutím
Výkonného výboru ČSJ o přijetí na základě písemné přihlášky sportovního oddílu, klubu nebo
tělovýchovné jednoty. Z přihlášky musí být patrno, že o vstupu do ČSJ rozhodl k tomu kompetentní
orgán sportovního oddílu, klubu nebo tělovýchovné jednoty. Z tohoto rozhodnutí musí být současně
patrná vůle členů sportovního oddílu, klubu nebo tělovýchovné jednoty stát se speciálním členem
ČSJ dle těchto stanov.
5. Základní členství národní asociace lodní třídy nebo lodní skupiny v ČSJ vzniká rozhodnutím
Výkonného výboru ČSJ o přijetí na základě písemné přihlášky národní asociace lodní třídy nebo lodní
skupiny. Z přihlášky musí být patrno, že o vstupu do ČSJ rozhodl k tomu kompetentní orgán národní
asociace lodní třídy nebo lodní skupiny. Z tohoto rozhodnutí musí být současně patrná vůle členů
národní asociace lodní třídy nebo lodní skupiny stát se speciálním členem ČSJ dle těchto stanov.
6. Speciální členství subjektů podnikajících s vlastní právní osobností, které nejsou zřízeny jako
sportovní oddíl, klub nebo tělovýchovná jednota a jejichž hlavní náplní činnosti není sportovní
činnost, v ČSJ vzniká rozhodnutím Výkonného výboru ČSJ o přijetí na základě písemné přihlášky.
Z přihlášky musí být patrno, že o vstupu do ČSJ rozhodl k tomu kompetentní orgán subjektu.
7. Speciální členství fyzické osoby vzniká prostřednictvím jejího členství v členském subjektu
uvedeném v čl. V. odst. 3 písm. b) anebo c), a to v okamžiku, kdy se tyto subjekty stanou základním
členem ČSJ, respektive v okamžiku, kdy se fyzická osoba stane členem sportovního oddílu, klubu
nebo tělovýchovné jednoty anebo národní asociace lodní třídy nebo lodní skupiny, které již jsou
základním členem ČSJ. Pokud fyzická osoba se speciálním členstvím v ČSJ nesouhlasí, musí písemně
požádat ČSJ o vyškrtnutí ze seznamu speciálních členů ČSJ.
8. Speciální členství fyzické osoby formou jednorázového členství fyzické osoby v ČSJ vzniká na základě
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přijetí písemné přihlášky ČSJ a zaplacením příslušného členského příspěvku.
9. Podrobnější podmínky vzniku členství může rozhodnutím Výkonného výboru ČSJ upravit vnitřní
předpis ČSJ, který bude v souladu s těmito stanovami.
10. ČSJ vede seznam svých členů. Za řádné vedení seznamu členů odpovídá Generální sekretář ČSJ.
Seznam členů je veden elektronicky. Bližší způsob provádění zápisů a výmazů a další podmínky
vedení seznamu členů, včetně údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis ČSJ.
11. Údaje o členech ČSJ jsou zveřejněny na webových stránkách ČSJ a dále mohou zpřístupněny
v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti
se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
12. Každý zájemce o členství podáním přihlášky musí souhlasit s tím, aby údaje o něm vedené
v seznamu členů byly uvedeným způsobem zveřejněny, a současně potvrzuje, že s podmínkami
vedení seznamu členů ČSJ a s rozsahem evidovaných údajů seznámil svou členskou základnu
a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

článek VII.
Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a. podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích
pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných ČSJ,
b. za stanovených podmínek využívat zařízení ČSJ,
c. za stanovených podmínek využívat služeb ČSJ,
d. ukončit kdykoli své členství.
3. Členská práva, která přísluší jen základním členům:
a. vysílat (delegovat) své delegáty (zástupce) na zasedání Valné hromady ČSJ podle těchto
stanov,
b. předkládat příslušným orgánům ČSJ návrhy a podněty k činnosti ČSJ a k činnosti jejích orgánů,
c. navrhovat a volit kandidáty do orgánů ČSJ,
d. mít přístup k informacím o činnosti orgánů ČSJ a hospodaření ČSJ.
4. Členské povinnosti spojené s každým druhem členství:
a. dodržovat stanovy ČSJ usnesení Valné hromady ČSJ, usnesení Výkonného výboru ČSJ,
Směrnice ČSJ a vnitřní předpisy ČSJ,
b. sportovat vždy v duchu zásad olympismu a fair play a řídit se antidopingovou chartou
Mezinárodního olympijského výboru.
5. Členské povinnosti spojené jen se základním členstvím:
a. řádně a včas platit členské příspěvky,
b. vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom
ČSJ na vyzvání příslušná statistická šetření (výkazy),
c. poskytovat orgánům ČSJ pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických
a majetkových poměrech, pokud tyto údaje jsou vzaty za základ určení společných kritérií pro
rozdělování společných zdrojů ČSJ za účelem financování členských subjektů ČSJ.

článek VIII.
Zánik členství
1. Členství v ČSJ zaniká:
a. písemným oznámením členského subjektu o jeho vystoupení z ČSJ prokazatelně doručeným
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na sekretariát ČSJ; oznámení musí být učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu
subjektu, který je k takovému rozhodnutí oprávněn podle stanov vystupujícího subjektu;
vystupující sportovní subjekt je povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje
závazky vůči ČSJ, a to nejpozději ke konci běžného roku, ve kterém členství zaniklo,
b. vyškrtnutím základního člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to
pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou
lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude členský subjekt ve výzvě upozorněn,
c. právním zánikem členského subjektu v ČSJ, přičemž není dotčena povinnost zanikajícího
subjektu vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČSJ,
d. vyloučením členského subjektu na základě rozhodnutí Valné hromady ČSJ na návrh
Výkonného výboru ČSJ z důvodu závažného porušení stanov či usnesení orgánů ČSJ, nebo
z důvodu jiného jednání neslučitelného s členstvím v ČSJ; Krajský svaz ČSJ může být vyloučen
i z důvodu, že nespravuje řádně záležitosti ČSJ v daném kraji,
e. v případě členství fyzické osoby zaniká členství v okamžiku, kdy tato osoba přestane být
členem základního členského subjektu ČSJ nebo v okamžiku, kdy je ukončeno členství
základního členského subjektu v ČSJ, jehož prostřednictvím bylo členství fyzické osoby
založeno,
f. speciální členství fyzické osoby prostřednictvím jednorázového členství fyzické osoby v ČSJ
zaniká k 31. 12. roku, ve kterém toto členství vzniklo.
2. V případě vyloučení členského subjektu se rozhodnutí o vyloučení v písemné podobě zasílá
vyloučenému na adresu jeho sídla a v kopii na jeho elektronickou adresu, kterou ČSJ poskytl.
Členský subjekt může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí přezkoumala Kontrolní komise ČSJ. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá
vyloučený členský subjekt v písemné podobě Výkonnému výboru ČSJ, který je povinen návrh
předložit Kontrolní komisi ČSJ. Kontrolní komise ČSJ rozhodnutí o vyloučení buď potvrdí, nebo zruší.
Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami.

část třetí
ORGÁNY ČSJ
Orgány ČSJ jsou:
a. Valná hromada ČSJ jako orgán nejvyšší,
b. Statutární orgán ČSJ,
c. Výkonný výbor ČSJ jako orgán výkonný,
d. Kontrolní komise ČSJ jako orgán kontrolní.

článek IX.
Valná hromada ČSJ
1. Nejvyšším orgánem ČSJ je Valná hromada ČSJ, kterou tvoří delegáti členů ČSJ se statutem
základního členství.
2. Jednání Valné hromady ČSJ se řídí těmito stanovami a dále jednacím a volebním řádem, které
schvaluje Valná hromada ČSJ.
3. Maximálně jeden delegát může být jmenován za každého člena se statutem základního členství.
Mandát pro delegáty Valné hromady ČSJ určují příslušné členské subjekty, a to podle svých vlastních
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stanov. Dále může být jmenován maximálně jeden delegát za každý krajský svaz ČSJ, který je
organizační složkou ČSJ.
Každý delegát má jeden hlas.
Valnou hromadu ČSJ svolává Výkonný výbor ČSJ nejméně jednou v kalendářním roce. Výkonný
výbor ČSJ je povinen svolat valnou hromadu elektronickou pozvánkou zaslanou členským
subjektům na elektronickou adresu registrovanou subjektem u ČSJ, nejpozději 60 dní před jejím
konáním. Pozvánka musí vždy obsahovat údaje o termínu, čase, místu a navrženém programu Valné
hromady ČSJ.
Výkonný výbor ČSJ je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu v případě, požádá-li o její svolání
alespoň 2/3 členských národních asociací lodních tříd a lodních skupin anebo 1/2 členských
sportovních oddílů, klubů a tělovýchovných jednot, kterým k tomuto udělí mandát jejich valná
hromada. Mimořádnou valnou hromadu je Výkonný výbor ČSJ povinen svolat v termínu do 90 dnů
od prokazatelného doručení řádné žádosti o svolání mimořádné Valné hromady ČSJ. Žádost
o svolání mimořádné Valné hromady ČSJ musí být písemná a musí vždy obsahovat konkrétní návrh
programu jednání. Ostatní pravidla pro mimořádné Valné hromady ČSJ platí stejně jako pravidla
pro řádné Valné hromady ČSJ.
Valná hromada ČSJ je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
ze všech oprávněných delegátů. V případě, že k časovému termínu zahájení Valné hromady ČSJ není
přítomna nadpoloviční většina ze všech oprávněných delegátů, posouvá se začátek jednání
o 15 minut. Po uplynutí této lhůty je Valná hromada ČSJ usnášení schopná.
Valná hromada ČSJ projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí v následujících záležitostech, a to
vždy alespoň 2/3 většinou hlasů z maximálního počtu hlasů přítomných delegátů:
a. stanovení kritérií pro určení užití společných bilančních zdrojů ČSJ a jejich rozdělení,
b. zásady hospodaření společných výdajů ČSJ k zajištění zájmů a potřeb svých členů,
c. zásady hospodaření Výkonného výboru ČSJ, včetně Kontrolní komise ČSJ,
d. zcizení nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví
nebo spoluvlastnictví ČSJ,
e. změny stanov ČSJ; v případě změny stanov spočívající pouze ve vymezení předmětu
podnikání, které je upraveno v čl. IV., případně ve vymezení předmětu podnikání pobočných
spolků, přísluší rozhodnutí o takové změně stanov Výkonnému výboru ČSJ,
f. statutu Kontrolní komise ČSJ,
g. rozhodnutí o zrušení ČSJ s likvidací nebo o její přeměně, v těchto případech současně
rozhoduje o způsobu vypořádání jejího majetku a práv dle podmínek upravených těmito
stanovami.
Valná hromada ČSJ projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů
z maximálního počtu hlasů přítomných delegátů v následujících záležitostech:
a. schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. předcházejícího roku a schválení
výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ,
a s rozpočtem společných výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic,
b. projednání a schválení zprávy o činnosti Výkonného výboru ČSJ,
c. projednání zprávy o činnosti Kontrolní komise ČSJ,
d. projednání a stanovení výhledových programů činnosti,
e. schvalovat výši a splatnost členských příspěvků,
f. založení a zrušení pobočného spolku,
g. schvalování jednacího a volebního řádu, volby a odvolání předsedy ČSJ a dalších členů
Výkonného výboru ČSJ, jakož i volby a odvolání členů Kontrolní komise ČSJ a jmenování
a odvolání Generálního sekretáře ČSJ,
h. změny prováděcích předpisů ke stanovám ČSJ, jejichž přijetí je v kompetenci Valné hromady
ČSJ a jejichž přijetí si Valná hromada ČSJ vymínila,
i. v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí Valné hromady ČSJ.
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10. Funkční období orgánů ČSJ a jejich členů zvolených Valnou hromadou ČSJ je čtyřleté.
11. Odstoupí-li nebo zemře některý ze zvolených členů orgánu ČSJ ze své funkce v průběhu volebního
období, pak Výkonný výbor ČSJ provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání
dodatečnou volbu. Funkční období člena Výkonného výboru ČSJ, resp. orgánu ČSJ zvoleného
dodatečnou volbou, končí společně s funkčním obdobím zvoleného Výkonného výboru ČSJ, resp.
orgánu ČSJ nebo neschválením této volby nejbližší Valnou hromadou ČSJ.
12. Valná hromada ČSJ dále rozhoduje o tom, zda předseda či další členové Výkonného výboru ČSJ
mohou vykonávat svou funkci úplatně na základě smlouvy o výkonu funkce. V tomto případě Valná
hromada ČSJ tuto smlouvu schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.
13. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout
o ní pouze v případě, že s jednáním o této záležitosti souhlasí alespoň 2/3 většina hlasů
z maximálního počtu hlasů přítomných delegátů. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro jednání
a rozhodování o zrušení ČSJ a o změně stanov ČSJ.
14. Zasedání Valné hromady ČSJ řídí až do zvolení předsedajícího Valné hromady ČSJ předseda ČSJ nebo
pověřený člen Výkonného výboru ČSJ, případně generální sekretář ČSJ.
15. Ze zasedání Valné hromady ČSJ je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Valné hromady ČSJ byly zvoleny
a jaká byla přijata usnesení. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách ČSJ, a to nejpozději do
14 kalendářních dnů po skončení zasedání.
16. Každý řádný člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout
soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se stanovami nebo
zákonem, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Právo dovolat se neplatnosti
rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dověděl nebo mohl
dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

článek X.
Výkonný výbor ČSJ
1. Výkonný výbor ČSJ je výkonným orgánem ČSJ. Výkonný výbor ČSJ tvoří předseda ČSJ, místopředseda
ČSJ a sedm dalších členů Výkonného výboru ČSJ. Předseda ČSJ, místopředseda ČSJ a ostatní členové
Výkonného výboru ČSJ jsou voleni Valnou hromadou ČSJ. Volby se řídí Volebním řádem schváleným
Valnou hromadou ČSJ.
2. Výkonný výbor ČSJ zajišťuje plnění úkolů ČSJ v období mezi Valnými hromadami ČSJ. Rozhoduje ve
všech záležitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných orgánů ČSJ.
3. Činnost Výkonného výboru ČSJ řídí předseda ČSJ.
4. Výkonný výbor ČSJ je schopen usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů.
5. Výkonný výbor ČSJ jedná na svých pravidelných zasedáních, v odůvodněných případech může
jednat elektronicky a hlasovat per rollam.
6. Výkonný výbor ČSJ rozhoduje většinou všech hlasů členů výkonného výboru ČSJ. Na zasedání
Výkonného výboru ČSJ má právo účasti generální sekretář ČSJ a předseda Kontrolní komise ČSJ nebo
její pověřený člen.
7. Výkonný výbor ČSJ je mimo jiné oprávněn:
a. přijímat rozhodnutí a opatření, sjednávat práva a závazky podle usnesení Valné hromady ČSJ,
a dále pak v případě zajišťování hlavních úkolů ČSJ podle znění čl. IV. těchto stanov,
b. schvalovat a vydávat vnitřní předpisy ČSJ (zejména Směrnice ČSJ), pokud jejich schválení není
výlučně svěřeno do kompetence Valné hromady ČSJ,
c. vykonávat funkci Valné hromady ČSJ obchodních korporací, kde je jediným společníkem ČSJ,
d. v obchodních korporacích, kde má ČSJ majetkovou účast, vykonávat práva a povinnosti
společníka či akcionáře, včetně podávání návrhů na volbu a odvolání členů řídících
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a kontrolních orgánů v těchto obchodních korporacích,
e. zřizovat rady, komise a poradní sbory ČSJ, jmenovat jejich předsedy a členy, a určovat rozsah
a podmínky jejich činnosti,
f. zřizovat odborná pracoviště ČSJ, a to jak na centrální úrovni, tak na úrovni kraje; Výkonný
výbor ČSJ přímo řídí činnost těchto odborných pracovišť s tím, že bližší podmínky jejich
činnosti, včetně rozsahu této činnosti a způsob finančního zabezpečení, upravuje vnitřní
předpis schvalovaný Výkonným výborem ČSJ či jeho usnesení,
g. rozhodovat o změně stanov ČSJ, která spočívá pouze v jiném vymezení předmětu podnikání,
které je upraveno v čl. IV., případně ve vymezení předmětu podnikání pobočných spolků.
8. Výkonný výbor ČSJ rozhoduje na základě svěřených úkolů a kompetencí podle těchto stanov a podle
rozhodnutí Valné hromady ČSJ o složení a rozsahu sekretariátu ČSJ. Výkonný výbor ČSJ vymezuje
organizačním řádem strukturu, kompetence a obsah řízení sekretariátu ČSJ. Výkonný výbor ČSJ
poskytuje v rámci sekretariátu odpovídající administrativní a odborné zázemí pro činnost Kontrolní
komise ČSJ.

článek XI.
Statutární orgán ČSJ
1. Statutárním orgánem ČSJ jsou předseda ČSJ, místopředseda ČSJ a generální sekretář ČSJ. Každý
jeden z těchto uvedených je oprávněn zastupovat ČSJ samostatně ve všech záležitostech, a to
v souladu s rozhodnutím Valné hromady ČSJ a Výkonného výboru ČSJ.
2. K zastupování ČSJ v dílčích věcech může být statutárním orgánem zmocněna další osoba. Plná moc
musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění
a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
3. Osoby oprávněné zastupovat ČSJ podepisují za ČSJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
ČSJ připojí svůj podpis.

článek XII.
Generální sekretář ČSJ
1. Generální sekretář ČSJ je vedoucím zaměstnancem sekretariátu ČSJ a řídí veškerou činnost
sekretariátu ČSJ. Generální sekretář se účastní jednání Výkonného výboru ČSJ a vypracovává zápis
z jeho jednání.
2. Předpokladem pro vznik pracovně právního vztahu generálního sekretáře je jeho jmenování Valnou
hromadou ČSJ.

článek XIII.
Kontrolní komise ČSJ
1. Kontrolní komise ČSJ je nezávislým kontrolním orgánem ČSJ a má lichý počet členů, minimálně tři.
2. Členství v Kontrolní komisi ČSJ není slučitelné s výkonem funkce člena statutárního orgánu, člena
Výkonného výboru ČSJ ani s výkonem funkce likvidátora. Členem Kontrolní komise ČSJ dále
nemůže být osoba v pracovně právním či obdobném vztahu k ČSJ.
3. Kontrolní komisi ČSJ volí Valná hromada ČSJ. Funkční období je čtyřleté. Kontrolní komise ČSJ volí
ze svého středu předsedu. Činnost Kontrolní komise ČSJ probíhá na základě jejího plánu činnosti,
žádostí o stanoviska od Výkonného výboru ČSJ a podnětů podaných od členů nebo zaměstnanců
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ČSJ.
4. Kontrolní komise ČSJ provádí kontrolu hospodaření ČSJ, Výkonného výboru ČSJ, jeho sekretariátu
a pobočných spolků ČSJ. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny. Zjistí-li
Kontrolní komise ČSJ nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a Výkonný výbor ČSJ. Dále je
oprávněna provádět kontrolu hospodaření a nakládání se státními příspěvky u členských subjektů
(čl. V. odst. 3 a 4), pokud jsou jim poskytovány prostřednictvím ČSJ, a také kontrolu správnosti
statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou členové povinni podle stanov ČSJ
poskytovat.
5. Kontrolní komise ČSJ provádí kontrolu dodržování právních předpisů, Stanov ČSJ, závazných
směrnic a pokynů ČSJ, a to všemi členy ČSJ.
6. Způsob činnosti a jednání Kontrolní komise ČSJ upravuje její jednací řád.

článek XIV.
Krajské svazy ČSJ
1. Krajské svazy ČSJ mohou být v rámci struktur ČSJ založeny jako samostatné spolky s vlastní právní
osobností zcela nezávislou na ČSJ, jako pobočné spolky ČSJ nebo mohou být pouze organizační
složkou ČSJ.
2. Strukturu a územní působnost Krajských svazů ČSJ stanovuje Výkonný výbor ČSJ. Případné spory
o příslušnost ke Krajskému svazu ČSJ rozhoduje Výkonný výbor ČSJ.
3. Krajské svazy ČSJ plní zejména tyto úkoly:
a. organizují a řídí krajské soutěže a podílí se na organizaci a řízení soutěží celorepublikových;
b. organizují a řídí výchovu a vzdělávání trenérů, rozhodčích, členů Hladinové záchranné služby
Českého svazu jachtingu, popř. i jiných odborností v rámci kraje a spolupůsobí při zajišťování
těchto činností v rámci celorepublikovém;
c. koordinují činnost základních organizačních článků příslušného kraje a prosazují jejich
společné zájmy při jednání vyšších orgánů ČSJ;
d. jmenují delegáty za krajské svazy ČSJ na Valnou hromadu ČSJ;
e. jmenují kandidáty na funkce sekretářů krajských svazů ČSJ, pověřených zejména
zajišťováním průběžného styku krajských svazů ČSJ s výkonným výborem ČSJ;
f. hospodaří s prostředky, vyčleněnými ČSJ na činnost krajských svazů ČSJ;
g. řídí se při své činnosti stanovami, závaznými směrnicemi, pokyny a rozhodnutími výkonného
výboru ČSJ.
4. Výkonné orgány Krajských svazů ČSJ, které jsou pouze organizační složkou ČSJ bez vlastní právní
osobnosti, jsou voleny Valnou hromadou Krajského svazu ČSJ, kterou tvoří delegáti všech
základních organizačních článků příslušného kraje; každý základní organizační článek je na Valné
hromadě Krajského svazu ČSJ zastupován jedním delegátem. Určení počtu členů výkonného
orgánu takového Krajského svazu ČSJ, způsobu jeho volby a délky funkčního období je
v kompetenci Valné hromady Krajského svazu ČSJ. Jednání Valné hromady tohoto Krajského svazu
ČSJ se řídí jednacím a volebním řádem, které Valná hromada Krajského svazu ČSJ schválí na
počátku svého jednání.

článek XV.
Krajské svazy ČSJ založené jako pobočné spolky ČSJ
1. Články XV., XV./A, XV./B a XV./C se týkají pouze Krajských svazů ČSJ, které jsou založeny jako
pobočné spolky ČSJ.
2. Sídla Krajských svazů ČSJ určí Valné hromady Krajských svazů ČSJ.
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3. ČSJ neručí za závazky a dluhy Krajských svazů ČSJ.
4. O založení a zrušení Krajského svazu ČSJ rozhoduje Valná hromada ČSJ. O zrušení Krajského svazu
ČSJ rozhoduje Valná hromada ČSJ na návrh Výkonného výboru ČSJ, který může být odůvodněn
nečinností Krajského svazu ČSJ, porušováním stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů ČSJ ze
strany Krajského svazu ČSJ, případně jiným závažným důvodem. V případě zrušení Krajského svazu
ČSJ proběhne její likvidace. Likvidátora jmenuje Valná hromada ČSJ. Likvidační zůstatek po
provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům, tj. může být nabídnut
právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Krajského svazu ČSJ s tím, že
přednostně bude nabídnut ČSJ. Jestliže Krajský svaz ČSJ obdržel účelově vázané plnění ze státního
či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního
zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
5. Název Krajského svazu ČSJ musí obsahovat text „Krajský svaz ČSJ – “ a dále název kraje, ve kterém
Krajský svaz ČSJ působí na základě územního členění ČR.
6. Bližší vymezení činnosti a rozsah kompetencí Krajského svazu ČSJ nad rámec těchto stanov může
upravit samostatný předpis schvalovaný Valnou hromadou ČSJ.
7. Tam, kde není Krajský svaz ČSJ založen v souladu s těmito stanovami, výkon činností Krajského
svazu ČSJ přebírá Výkonný výbor ČSJ.

článek XV./A
Účel hlavní a vedlejší činnosti Krajského svazu ČSJ
1. Účelem Krajského svazu ČSJ je v rámci její územní působnosti:
a. plnit servisní funkce a poskytovat služby především svým členům a ostatním zájemcům z řad
sportovních organizací a sportovní veřejnosti,
b. vykonávat správu záležitostí ČSJ a ostatních zájemců z řad sportovních organizací a sportovní
veřejnosti v daném místě působnosti, a to ve prospěch členů a ostatních zájemců z řad
sportovních organizací a sportovní veřejnosti,
c. pomáhat tvořit podmínky směřující k zajištění finančních prostředků pro sportovní činnost,
a to především ve vztahu k veřejným finančním zdrojům a také zdrojům komerčním nebo
vlastním,
d. hájit společné zájmy členů, a ostatních zájemců z řad sportovních organizací a sportovní
veřejnosti.
2. V rámci své hlavní činnosti Krajský svaz ČSJ zejména:
a. usiluje o vytváření vhodných ekonomických, materiálních a legislativních podmínek, které
směřují k podpoře a rozvoji sportovního prostředí a členů i ostatních zájemců z řad
sportovních organizací a sportovní veřejnosti v daném kraji,
b. spolupracuje se samosprávnými a správními orgány kraje, především v oblasti sportu,
c. prosazuje a chrání společné zájmy a práva členů i ostatních zájemců z řad sportovních
organizací a sportovní veřejnosti,
d. spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v dané oblasti,
e. spravuje vlastní majetek a práva,
f. vyhlašuje a spoluorganizuje dlouhodobé sportovní programy a spolupracuje při vzdělávání
odborných pracovníků ve sportu,
g. pomáhá zabezpečovat podmínky pro činnost členů a ostatních zájemců z řad sportovních
organizací a sportovní veřejnosti především poskytováním služeb ekonomického,
organizačně-administrativního či legislativně-právního charakteru.
3. Krajský svaz ČSJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu
pro plnění svého účelu.
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článek XV./B
Členství v Krajském svazu ČSJ
1. Členem Krajského svazu ČSJ se mohou stát za podmínek dle těchto stanov:
a. sportovní oddíly, kluby a tělovýchovné jednoty jakožto subjekty provozující sportovní činnost
a další sportovní aktivity především v místech svého sídla a se sídlem na území Krajského
svazu ČSJ
2. Členem Krajského svazu ČSJ se sportovní oddíl, klub nebo tělovýchovná jednota stane přijetím
sportovního oddílu, klubu nebo tělovýchovné jednoty do ČSJ rozhodnutím Výkonného výboru ČSJ
a o členství požádá. Členem Krajského svazu ČSJ je sportovní oddíl, klub nebo tělovýchovná jednota
po dobu členství sportovního oddílu, klubu nebo tělovýchovné jednoty v ČSJ, ukončením členství
sportovního oddílu, klubu nebo tělovýchovné jednoty v ČSJ je současně ukončeno členství
sportovního oddílu, klubu nebo tělovýchovné jednoty v Krajském svazu ČSJ.

článek XV./C
Orgány Krajského svazu ČSJ
1. Orgány Krajského svazu ČSJ jsou:
a. valná hromada Krajského svazu ČSJ jako orgán nejvyšší,
b. předseda Krajského svazu ČSJ jako orgán statutární,
c. výkonný výbor Krajského svazu ČSJ jako orgán výkonný.
2. Valná hromada Krajského svazu ČSJ je nejvyšším orgánem Krajského svazu ČSJ a schází se nejméně
jednou v kalendářním roce.
3. Valnou hromadu Krajského svazu ČSJ svolává Výkonný výbor Krajského svazu ČSJ nejméně jednou
v kalendářním roce. Výkonný výbor Krajského svazu ČSJ je povinen svolat valnou hromadu
elektronickou pozvánkou zaslanou členským subjektům na elektronickou adresu registrovanou
subjektem u ČSJ, nejpozději 60 dní před jejím konáním. Pozvánka musí vždy obsahovat údaje
o termínu, čase, místu a navrženém programu Valné hromady Krajského svazu ČSJ.
4. Výkonný výbor Krajského svazu ČSJ je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu v případě,
požádá-li o její svolání alespoň 1/2 členských sportovních oddílů, klubů a tělovýchovných jednot,
kterým k tomuto udělí mandát jejich valná hromada. Mimořádnou valnou hromadu je Výkonný
výbor Krajského svazu ČSJ povinen svolat v termínu do 90 dnů od prokazatelného doručení řádné
žádosti o svolání mimořádné Valné hromady Krajského svazu ČSJ. Žádost o svolání mimořádné Valné
hromady Krajského svazu ČSJ musí být písemná a musí vždy obsahovat konkrétní návrh programu
jednání. Pravidla pro svolání mimořádné Valné hromady Krajského svazu ČSJ platí obdobně jako při
svolání řádné Valné hromady Krajského svazu ČSJ.
5. Valná hromada Krajského svazu ČSJ je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň
nadpoloviční většina z oprávněných delegátů (zástupců). V případě, že k termínu zahájení
konference není přítomna nadpoloviční většina ze všech oprávněných delegátů, posouvá se začátek
jednání o 15 minut. Po uplynutí této lhůty je Valná hromada Krajského svazu ČSJ usnášeníschopná.
6. Za každý místně příslušný sportovní oddíl, klub nebo tělovýchovnou jednotu může být jmenován
maximálně jeden delegát. Mandát pro delegáty Valné hromady Krajského svazu ČSJ určují
příslušné členské subjekty, a to podle svých vlastních stanov.
7. Každý delegát má jeden hlas.
8. Valná hromada Krajského svazu ČSJ projednává a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů
z maximálního počtu hlasů přítomných delegátů následující záležitosti:
a. schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. předcházejícího roku a rozpočet
strana 13 z 15

STANOVY

Český svaz jachtingu
Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha
IČ 613 79 387
spisová značka L 593 vedená u Městského soudu v Praze

a výsledky hospodaření Krajského svazu ČSJ,
b. zpráva o činnosti Výkonného výboru Krajského svazu ČSJ,
c. jednací a volební řád, volba a odvolání předsedy Krajského svazu ČSJ a dalších členů
Výkonného výboru Krajského svazu ČSJ,
d. v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí Valné hromady Krajského svazu ČSJ.
9. Valná hromada Krajského svazu ČSJ volí na období 4 let:
a. předsedu Krajského svazu ČSJ, který je volen všemi přítomnými delegáty Valné hromady
Krajského svazu ČSJ. Předseda Krajského svazu ČSJ je zvolen, pokud jej zvolila nadpoloviční
většina všech přítomných delegátů,
b. členy Výkonného výboru Krajského svazu ČSJ v počtu nejméně 2 členové. Konkrétní počet
členů Výkonného výboru Krajského svazu ČSJ stanoví Valná hromada Krajského svazu ČSJ
s přihlédnutím k velikosti a rozsahu činnosti Výkonného výboru Krajského svazu ČSJ v rámci
území kraje,
10. Místopředseda Krajského svazu ČSJ je volen Výkonným výborem Krajského svazu ČSJ ze zvolených
členů Výkonného výboru Krajského svazu ČSJ a to tak, že návrh na místopředsedu předloží zvolený
předseda Krajského svazu ČSJ. Volby se účastní všichni přítomní členové Výkonného výboru
Krajského svazu ČSJ, včetně předsedy Krajského svazu ČSJ.
11. Způsob a bližší úpravu voleb na Valné hromadě Krajského svazu ČSJ může stanovit volební řád,
schvalovaný Valnou hromadou Krajského svazu ČSJ.
12. Výkonný výbor Krajského svazu ČSJ je výkonným orgánem Krajského svazu ČSJ. Zajišťuje plnění
úkolů Krajského svazu ČSJ v období mezi valnými hromadami Krajského svazu ČSJ. Rozhoduje ve
všech záležitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných orgánů Krajského svazu ČSJ.
K zabezpečení úkolů Krajského svazu ČSJ může Výkonný výbor Krajského svazu ČSJ zřídit sekretariát.
13. Statutárním orgánem Krajského svazu ČSJ je předseda Krajského svazu ČSJ.
14. Osoby oprávněné zastupovat Krajský svaz ČSJ podepisují za Krajský svaz ČSJ tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu Krajského svazu ČSJ připojí svůj podpis.
15. Kontrolní komise ČSJ je orgánem kontrolním pro Krajský svaz ČSJ.

část čtvrtá
článek XVI.
Majetek a hospodaření
1. Majetek ČSJ tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky, práva z cenných papírů,
podílových listů a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku ČSJ jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z členských příspěvků, z vedlejší
hospodářské činnosti, z podílu na zisku obchodních korporací a dalších právnických osob zřízených
ČSJ či těch, v nichž má ČSJ majetkovou účast. Dále jsou zdrojem majetku příjmy z účelových
příspěvků ze státního rozpočtu, z příspěvků z jiných veřejných rozpočtů nebo z darů.
3. Majetek ČSJ slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČSJ, v zájmu členských subjektů.
4. V případě zrušení ČSJ bez právního nástupce bude provedena její likvidace za účelem vypořádání
majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada ČSJ. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může
být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě
s účelem a statusem obdobným účelu a statusu ČSJ. Jestliže ČSJ obdržel účelově vázané plnění ze
státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí
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likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného
plnění.

článek XVII.
Rozhodčí komise
1. V případě vzniku sporů budou tyto spory řešeny pokud možno smírným způsobem dohodou.
2. V případech, kdy se strany sporu nedohodnou smírným způsobem, takové rozhodování sporů
bude řešeno Rozhodčí komisí Českého olympijského výboru.
3. Rozhodčí komise Českého olympijského výboru bude řešit rozhodování o odvoláních proti
rozhodnutím ČSJ, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím ČSJ a odvoláních proti
rozhodnutím o porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu v České republice.

článek XVIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Vnitřní předpisy ČSJ platné ke dni 30. 1. 2016 zůstávají nadále v platnosti.
2. Členství národních asociací lodních tříd a lodních skupin a sportovních oddílů, klubů
a tělovýchovných jednot vzniklé podle předchozího znění stanov, zůstává zachováno za
předpokladu, že tyto předloží ČSJ souhlas s novými stanovami ČSJ, prohlášení o splnění povinnosti
dle čl. VI., odst. 12 těchto stanov nejpozději do 31. 12. 2016.
3. Krajské svazy ČSJ zřízené dle předchozího znění stanov jako samostatné občanské sdružení s vlastní
právní osobností, které se od 1. 1. 2014 považují dle zák. č. 89/2012 Sb. za samostatné zapsané
spolky, se přijetím této změny stanov považují dle čl. XIV. těchto stanov za Krajské svazy ČSJ s vlastní
právní osobností zcela nezávislou na ČSJ, a jsou tak základními členy ČSJ. Krajské svazy ČSJ, které
jsou organizační složkou ČSJ bez vlastní právní osobnosti, se přijetím této změny stanov považují
dle čl. XIV. těchto stanov považují za Krajské svazy ČSJ jako organizační složky ČSJ.
4. Členové volených orgánů ČSJ, kteří byli do svých funkcí zvoleni volební Valnou hromadou ČSJ dne
24. 1. 2015, nadále působí ve svých funkcích a je zachováno jejich čtyřleté funkční období.
5. Valná hromada ČSJ zmocňuje Výkonný výbor ČSJ provést ve své kompetenci administrativně
formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí
příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor ČSJ odstraňovat všechny vady stanov
k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
6. Tato změna stanov byla schválena Valnou hromadou ČSJ dne 30. 1. 2016.
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