Pravidla pro členství v ČSC
Členská schůze ČSC schválila na svém zasedání konaném dne 2. června 2018 tento dokument, který v souladu se
Stanovami ČSC podrobně upravuje pravidla a podmínky vzniku/existence/zániku jednotlivých typů členství
v ČSC včetně výše a splatnosti členských příspěvků.

Řádné členství
Vznik řádného členství
Řádným členem ČSC se může stát spolek založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
který má povahu sportovního curlingového klubu nebo tělovýchovné jednoty u svého oddílu curlingu
nebo podobný sportovní nebo tělovýchovný spolek pro svou složku, pokud má reálné předpoklady k
pěstování curlingu a jehož členové aktivně provozují curling v souladu se Stanovami a řády ČSC a
který splnil další podmínky stanovené tímto vnitřním předpisem ČSC.
O členství je rozhodováno na základě písemné registrace, která musí být podána osobně na
sekretariátu ČSC a musí obsahovat zejména tyto údaje: název spolku, adresu sídla spolku, IČ spolku,
jméno předsedy, příp. místopředsedy spolku a způsob jednání za tento spolek. Nedílnou součástí
registrace jsou její přílohy. Vzor registrace s uvedením povinných příloh je nedílnou součástí těchto
Pravidel.
Podmínkou pro přijetí uchazeče za řádného člena ČSC je registrace alespoň sedmi jeho členů jako
aktivních hráčů v souladu s Registračním řádem ČSC. Seznam těchto osob s uvedením jejich osobních
údajů a doklad o zaplacení poplatku za jejich registraci (dále jen „registrační poplatek“) musí být
předložen spolu s registrací uchazeče za řádného člena ČSC. Tyto osoby budou v případě rozhodnutí
VV ČSC o přijetí uchazeče za řádného člena ČSC zaregistrovány v souladu s Registračním řádem
ČSC v nejbližším přestupním termínu.
O přijetí/nepřijetí uchazeče za řádného člena ČSC rozhoduje Výkonný výbor ČSC (dále jen „VV
ČSC“) na svém zasedání, zpravidla nejblíže následujícím po podání úplné registrace. O přijetí/nepřijetí
uchazeče za řádného člena ČSC informuje uchazeče vhodným způsobem sekretariát ČSC, přičemž
v případě nepřijetí bude uchazeči vrácen zaplacený registrační poplatek, a to nejpozději do 60
pracovních dnů ode dne rozhodnutí VV ČSC o nepřijetí.
Existence a zánik řádného členství
Práva a povinnosti řádných členů upravují Stanovy ČSC, případně další vnitřní předpisy ČSC a zákon
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
Řádný člen je oprávněn účastnit se zasedání Členské schůze ČSC s hlasem rozhodujícím v počtu hlasů
dle Klíče výkonu hlasovacího práva schváleného ČS ČSC. V souladu se Stanovami se zasedání ČS
ČSC řádný člen účastní prostřednictvím jednoho nebo více zmocněných zástupců, kteří jsou povinni
prokázat své zmocnění řádně vyplněným delegačním lístkem. Náležitosti delegačního lístku jsou
zejména: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu zmocněnce, jméno, příjmení,
datum narození, adresa trvalého pobytu a funkce v rámci spolku zmocnitele a obsah zmocnění, tj.
k jakému úkonu je zmocnění udělováno. Vzor delegačního lístku tvoří přílohu těchto Pravidel.
Řádné členství zaniká v souladu s §238 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené ČSC dodatečně ve výzvě
k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn a dále v případech určených Stanovami.

Členský příspěvek
Řádný člen je povinen platit řádně a včas členské příspěvky. Členský příspěvek pro každého řádného
člena je stanoven v částce 1.000,- Kč ročně a je splatný k rukám ČSC na bankovní účet č.
1730109504/0600 vedený u MONETA Money Bank a.s., a to v následujících termínech:
-

první členský příspěvek u nově přijatého člena je splatný nejpozději do 2 týdnů ode dne
doručení oznámení o jeho přijetí za řádného člena ČSC
každý další členský příspěvek nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení řádné ČS ČSC.

Kromě členského příspěvku je řádný člen dále povinen platit registrační poplatky, jejichž výše a
splatnost se řídí Registračním řádem.

Individuální členství
Vznik řádného členství
Individuálním členem ČSC se může stát fyzická osoba, která aktivně pěstuje sportovní odvětví
curling, má zájem podílet se na plnění poslání, cílů a úkolů ČSC a která splnila další podmínky
stanovené tímto vnitřním předpisem ČSC.
O členství je rozhodováno na základě písemné registrace, která musí být podána osobně na
sekretariátu ČSC a musí obsahovat zejména tyto údaje: jméno a příjmení uchazeče, datum narození,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu, e-mail, telefon a u osob mladších 15ti let též osobní údaje
zákonného zástupce a podpis. Nedílnou součástí registrace jsou její přílohy. Vzor registrace
s uvedením povinných příloh je nedílnou součástí těchto Pravidel.
Podmínkou pro přijetí uchazeče za řádného člena ČSC je mimo jiné úhrada prvního registračního
poplatku v souladu s Registračním řádem ČSC, který je splatný v hotovosti při podání registrace. Výše
registračního poplatku je následující:
a) 100,- Kč v případě žadatele, který je v den podání registrace mladší 21ti let
b) 200,- Kč pro ostatní
O přijetí/nepřijetí uchazeče za individuálního člena ČSC rozhoduje VV ČSC na svém zasedání,
zpravidla nejblíže následujícím po podání úplné registrace. O přijetí/nepřijetí uchazeče za
individuálního člena ČSC informuje uchazeče vhodným způsobem sekretariát ČSC, přičemž v případě
nepřijetí bude uchazeči vrácen zaplacený registrační poplatek, a to nejpozději do 60 pracovních dnů
ode dne rozhodnutí VV ČSC o nepřijetí.
Existence a zánik řádného členství
Práva a povinnosti individuálních členů upravují Stanovy ČSC, případně další vnitřní předpisy ČSC a
zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
Individuální člen je oprávněn účastnit se zasedání Členské schůze ČSC s hlasem poradním. V souladu
se Stanovami se na zasedání ČS ČSC může dát individuální člen zastoupit třetí osobou, která se
prokáže řádně vyplněným delegačním lístkem. Náležitosti delegačního lístku jsou zejména: jméno,
příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu zmocněnce, jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu zmocnitele a obsah zmocnění, tj. k jakému úkonu je zmocnění udělováno. Vzor
delegačního lístku tvoří přílohu těchto Pravidel.

Individuální členství zaniká v souladu s §238 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené ČSC dodatečně ve výzvě
k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn a dále v případech určených Stanovami.
Členský příspěvek
Individuální člen je povinen platit řádně a včas členské příspěvky. Členský příspěvek je splatný
k rukám ČSC na bankovní účet č. 1730109504/0600 vedený u MONETA Money Bank a.s..
Individuální člen je povinen platit členské příspěvky počínaje rokem, v němž do 30. června dovrší
věku 18 let. Do té doby je od členských příspěvků osvobozen.
-

první členský příspěvek u nově přijatého člena je splatný nejpozději do 2 týdnů ode dne
doručení oznámení o jeho přijetí za řádného člena ČSC
každý další členský příspěvek nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení řádné ČS ČSC.

Kromě členského příspěvku je individuální člen dále povinen platit registrační poplatky, jejichž výše a
splatnost se řídí Registračním řádem.

Přílohy:

Vzor Registrace Řádného člena ČSC
Vzor Registrace Individuálního člena ČSC
Vzor Delegačního lístku

