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I. Obecná ustanovení
ČSC:
1. Je spolkem zastřešujícího typu s charakterem sportovního svazu.
2. Je právnickou osobou, jeho právní subjektivita vznikla dne 15. 10. 1990 registrací Stanov
u Ministerstva vnitra České republiky pod registračním číslem VSP/1-2738/90R.
3. Sdružuje samostatně registrované curlingové kluby, curlingové oddíly tělovýchovných
jednot a podobných spolků, které pěstují sportovní odvětví curling a samostatně
registrované curlery.
4. Rozvíjí svou činnost na území České republiky se sídlem v Praze.
5. Uznává autoritu Světové curlingové federace a může se stát členem takových
mezinárodních sdružení či spolků, která podporují rozvoj curlingu nebo kde jejich členství
umožňuje účinné prosazování zájmů curlingu a členů ČSC.
6. Je řádným členem Českého olympijského výboru a uplatňuje tam svá práva v souladu s
platným statutem curlingu jako olympijského sportu trvale zařazovaného do programu
zimních olympijských her.
7. Je řádným členem České unie sportu (dále jen ČUS) a řídí se jejími Stanovami, dbá
pokynů a rozhodnutí Výkonného výboru ČUS, pokud nejsou v rozporu se zájmy curlingu
a nezasahují do vnitřních věcí ČSC nebo jeho kolektivních členů.
8. Uznává autoritu a úplnou právní a majetkovou samostatnost sdružených samostatně
registrovaných klubů a tělovýchovných jednot či podobných spolků, jejichž součástí jsou
curlingové oddíly - členové ČSC.
9. Může se stát členem zastřešujících sportovních spolků, prostřednictvím kterých uplatňuje
zájmy curlingu a členů svazu a dále s cílem vytvořit dobré kontakty s nositeli jiných
sportů a účastnit se na využití služeb a výhod vyplývajících ze členství v těchto spolcích.
10. Je apolitickým spolkem.
II. Poslání, cíle a úkoly
ČSC:
1. Zabezpečuje rozvoj curlingu cestou rozvoje podmínek pro curling a péče o členskou
základnu.
2. Všestranně pomáhá při zajišťování a podpoře samostatnosti sportovních i správních
funkcí svých členů a to zejména v oblasti finančních zdrojů, personální a majetkové a
podílí se na vytváření podmínek pro jejich prospěšnou spolupráci.
3. Sestavuje a realizuje program rozvoje curlingu, jehož cílem je:
• rozšíření curlingu do všech míst v České republice, kde budou zjištěny základní
podmínky pro jeho pěstování,
• dosažení špičkové úrovně curlingu v oblasti výkonnostního sportu.
4. Reprezentuje své členy, se kterými projednává náměty a opatření a koordinuje akce
směřující k posílení jejich zájmů a využití všech dostupných zdrojů pro rozvoj curlingu.
5. Shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomocí moderní informatiky pomáhá zavádět
zkušenosti a poznatky z oblasti metodiky, trenérství, technické podpory a sportovního
managementu v curlingu.
6. Podílí se na vytváření podmínek pro výchovu hráčů curlingu, trenérů a instruktorů,
icemakerů a sportovních manažerů i dalších specializací potřebných pro řádné fungování
curlingových klubů a oddílů.
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7. Rozvíjí mezinárodní sportovní spolupráci s ostatními národními curlingovými asociacemi.
8. Vytváří předpoklady, aby členové mohli získávat finanční zdroje a čerpat je k podpoře
v oblasti curlingu.
9. Zastupuje a hájí zájmy svých členů v tuzemsku i v zahraničí. Prostřednictvím pověřených
zástupců vyvíjí mezinárodní sportovně diplomatickou a odbornou činnost.
10. Podporuje rekreační formy curlingu zejména metodickou pomocí.
11. Podporuje výkonnostní formy curlingu tím, že pořádá mistrovské soutěže, zajišťuje
přípravu vrcholových sportovců a podílí se na zabezpečení státní reprezentace včetně
reprezentace olympijské. Nominuje reprezentační týmy z řad registrovaných členů.
12. Získává a využívá finanční a jiné prostředky výhradně pro zájmy a rozvoj curlingu.
III. Členství
V ČSC existují 3 typy členství: tzv. řádné členství, individuální členství a čestné členství.
Vznik, existence a zánik členství se řídí těmito Stanovami, vnitřními předpisy ČSC a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Na členství v ČSC není právní nárok. ČSC si vyhrazuje právo nepřijmout uchazeče za člena
ČSC, přestože budou naplněny formální požadavky pro vznik členství v ČSC.
1. Řádné členství
a) 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 rozvíjení curlingu v souladu se Stanovami a řády ČSC a
který splní podmínky pro přijetí stanovené vnitřním předpisem ČSC schváleným ČS ČSC.
b) O přijetí uchazeče za řádného člena ČSC rozhoduje VV ČSC na základě písemné
registrace. Řádné členství vzniká rozhodnutím VV ČSC o přijetí.
c) Řádný člen ČSC má zejména tato práva:
• účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo zmocněného zástupce zasedání
Členské schůze ČSC (dále také jen „ČS ČSC“) a hlasovat na ní v souladu s platnými
pravidly schválenými ČS ČSC, kdy pro účely hlasování na ČS ČSC se počet hlasů
každého řádného člena odvíjí od počtu jeho členů a současně počtu soutěžních týmů,
které za tohoto člena odehrály poslední ukončené Mistrovství České republiky mužů a
žen a Mistrovství České republiky juniorů,
•

účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo zmocněného zástupce jednání Rady
předsedů klubů a oddílů,

•

volit a odvolávat členy volených orgánů ČSC a členy statutárního orgánu ČSC,
nejsou-li v souladu s těmito stanovami uvedeni do funkce kooptací,
navrhovat kandidáty na členy Výkonného výboru ČSC (dále také jen „VV ČSC“),

•
•
•

jeho jednotliví členové mají právo být voleni do orgánů ČSC, pokud dosáhli věku 21
let,
podílet se prostřednictvím svých členů na práci pomocných orgánů VV ČSC,

•
•

účastnit se soutěží pořádaných ČSC,
účastnit se všech aktivit pořádaných ČSC, pokud to umožňuje kapacita naplnění těchto
akcí.

•

předkládat návrhy a podněty VV ČSC.
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d) Řádný člen ČSC má zejména tyto povinnosti:
•
•
•
•
•
•

•

sdělit VV ČSC písemně jméno svého předsedy, příp. místopředsedy a způsobu jednání
za spolek, a to bez zbytečného odkladu po vzniku jeho funkce,
dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy ČSC, řídit se rozhodnutími ČS ČSC a orgánů
ČSC,
v případě zvolení do funkcí v orgánech ČSC, plnit řádně povinnosti z těchto funkcí
vyplývající,
podle svých sil a možností se podílet na rozšíření a rozvoji curlingu a naplňovat
poslání, cíle a úkoly ČSC,
řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výše a splatnost se řídí vnitřním předpisem
ČSC schváleným ČS ČSC,
řádně plnit své povinnosti a závazky vůči ČSC, jakož i vůči korporacím založeným
ČSC za účelem podpory hlavní činnosti ČSC nebo hospodárného využití majetku
ČSC,
v případě skončení jeho členství v ČSC vypořádat své závazky vůči ČSC nejpozději
do konce kalendářního roku, ve kterém jeho členství skončilo.

e) Řádné členství zaniká kromě případů výslovně určených zákonem též vystoupením nebo
vyloučením. Důvody pro vyloučení jsou:
•

•

neplnění povinností vyplývajících ze Stanov, vnitřních předpisů ČSC nebo rozhodnutí
ČS ČSC a orgánů ČSC, pakliže není zjednána náprava ani v dodatečné lhůtě určené ve
výzvě ČSC,
prodlení s plněním peněžitých závazků vůči ČSC nebo vůči korporacím založeným
ČSC za účelem podpory hlavní činnosti ČSC nebo hospodárného využití majetku
ČSC, pakliže tyto závazky nejsou splněny ani v dodatečné lhůtě určené ve výzvě
k zaplacení.

2. Individuální členství
a) 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 splní
podmínky pro přijetí stanovené vnitřním předpisem ČSC schváleným ČS ČSC.
b) O přijetí uchazeče za individuálního člena ČSC rozhoduje VV ČSC na základě písemné
registrace. Individuální členství vzniká rozhodnutím VV ČSC o přijetí.
c) Individuální člen ČSC má zejména tato práva:
• účastnit se ČS ČSC ve smyslu ustanovení § 252 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku s hlasem poradním,
• navrhovat kandidáty na členy Výkonného výboru ČSC,
• být volen do orgánů ČSC, pokud dosáhl věku 21 let,
účastnit se na práci pomocných orgánů VV ČSC,
účastnit se soutěží pořádaných ČSC,
účastnit se všech aktivit pořádaných ČSC, pokud to umožňuje kapacita naplnění těchto
akcí.
d) Povinnosti individuálních členů jsou:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy ČSC, řídit se rozhodnutími ČS ČSC a orgánů
ČSC,
v případě zvolení do funkcí v orgánech ČSC, plnit řádně povinnosti z těchto funkcí
vyplývající,
podle svých sil a možností se podílet na rozšíření a rozvoji curlingu a naplňovat
poslání, cíle a úkoly ČSC,
řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výše a splatnost se řídí vnitřním předpisem
ČSC schváleným ČS ČSC,
řádně plnit své povinnosti a závazky vůči ČSC, jakož i vůči korporacím založeným za
účelem podpory hlavní činnosti ČSC nebo hospodárného využití majetku ČSC,
v případě skončení jeho členství v ČSC vypořádat své závazky vůči ČSC nejpozději
do konce kalendářního roku, ve kterém jeho členství skončilo.

e) Individuální členství zaniká kromě případů výslovně určených zákonem též vystoupením
nebo vyloučením. Důvody pro vyloučení jsou:
•

•

neplnění povinností vyplývajících ze Stanov, vnitřních předpisů ČSC nebo rozhodnutí
ČS ČSC a orgánů ČSC, pakliže není zjednána náprava ani v dodatečné lhůtě určené ve
výzvě ČSC,
prodlení s plněním peněžitých závazků vůči ČSC nebo vůči korporacím založeným za
účelem podpory hlavní činnosti ČSC nebo hospodárného využití majetku ČSC,
pakliže tyto závazky nejsou splněny ani v dodatečné lhůtě určené ve výzvě
k zaplacení.

3. Čestné členství
a) Čestným členem ČSC se může stát fyzická osoba, která se zvláště zasloužila o rozvoj
curlingu v České republice.
b) O přijetí za čestného člena rozhoduje VV ČSC. Čestné členství vzniká slavnostním
předáním ověřovacího listu čestnému členovi a přijetím tohoto listu z jeho strany.
c) Čestné členství zaniká vystoupením nebo vyloučením v případě, že dojde ze strany
čestného člena k hrubému či mimořádně zavrženíhodnému porušení etických, morálních
či trestněprávních norem, a to nejen vůči ČSC, nýbrž i obecnému.
d) S čestným členstvím jsou spojena stejná práva jako s individuálním členstvím. Pro účely
hlasování na zasedání ČS ČSC má čestný člen hlas poradní.
e) Povinnosti čestných členů jsou:
•

dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy ČSC, řídit se rozhodnutími ČS ČSC a orgánů
ČSC,

•

v případě zvolení do funkcí v orgánech ČSC, plnit řádně povinnosti z těchto funkcí
vyplývající.

IV. Orgány
Orgány ČSC jsou:
1) Členská schůze ČSC
2) Výkonný výbor ČSC
3) Rada předsedů klubů a oddílů
4) Smírčí a revizní komise ČSC
5

5) Disciplinární komise ČSC
6) Komise ad hoc
1) Členská schůze ČSC
a) Je nejvyšším orgánem ČSC.
b) Do výlučné pravomoci ČS ČSC patří zejména:
•
•
•
•

schvalovat plány činnosti na období mezi jednotlivými ČS ČSC,
schvalovat Klíč pro výkon hlasovacího práva na nejbližší ČS ČSC,
schvalovat, rušit a měnit Stanovy ČSC,
schvalovat symboliku ČSC,

•
•

schvalovat Jednací a volební řád ČS ČSC,
určovat počet a složení volených orgánů ČSC a schvalovat jejich statuty, pracovní
řády a předpisy, s výjimkou těch, které jsou těmito Stanovami svěřeny do působnosti
VV ČSC
volit a odvolávat volené členy orgánů ČSC,

•
•
•
•
•
•
•
•

schvalovat zprávu o činnosti a plnění plánu činnosti ČSC,
schvalovat rozpočet ČSC,
schvalovat podmínky pro vznik/existenci/zánik členství v ČSC včetně výše příspěvku
a výše registračního poplatku členů ČSC,
schvalovat výsledek hospodaření včetně stavu majetku a plnění rozpočtu ČSC,
projednat zprávu Smírčí a revizní komise ČSC a vyjádřit se k otázce jejího přijetí či
nepřijetí,
rozhodovat o zrušení nebo zániku ČSC včetně vypořádání majetku ČSC,
schvalovat usnesení ČS ČSC jako celek.

c) Řádná ČS ČSC je svolávána předsedou VV ČSC minimálně 1x ročně. Den, místo konání
a pořad zasedání oznámí předseda VV ČSC členům ČSC písemně poštou, faxem nebo emailem nejméně 30 dnů před termínem zasedání ČSC.
d) Mimořádná ČS ČSC je svolávána předsedou VV ČSC, a to na základě žádosti nejméně
jedné třetiny řádných členů ČSC. Žádost musí být písemná a musí obsahovat důvod
svolání ČS ČSC, její navrhovaný program a vlastnoruční podpisy svolavatelů.
Mimořádnou ČS ČSC svolá předseda VV ČSC také z rozhodnutí VV ČSC nebo na
základě písemné žádosti Smírčí a revizní komise ČSC, a to vždy do 30 dnů ode dne přijetí
žádosti nebo rozhodnutí.
e) Zasedání ČS ČSC se mají právo účastnit všichni členové ČSC. Řádní členové se účastní
zasedání ČS ČSC prostřednictvím zmocněného zástupce (případně zmocněných
zástupců), který své zmocnění prokáže předložením řádně vyplněného delegačního lístku
podepsaného osobou oprávněnou za takového člena jednat. Individuální a čestní členové
se mohou nechat při účasti na zasedání ČS ČSC zastoupit třetí osobou, která se prokáže
řádně vyplněným delegačním lístkem podepsaným členem, který se nechává zastoupit.
f) Výkon hlasovacího práva náleží pouze řádným členům a je podrobně upraven těmito
Stanovami, Jednacím a volebním řádem ČS ČSC a aktuálním Klíčem výkonu hlasovacího
práva schváleným ČS ČSC.
g) ČS ČSC je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů.
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h) ČS ČSC rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných řádných členů, nevyžadujíli tyto Stanovy nebo Jednací a volební řád ČS ČSC vyšší počet hlasů.
i) K rozhodnutím o vstoupení ČSC jako řádného člena do zastřešujících spolků nebo
mezinárodních organizací a o jeho vystoupení z takového členství, změně Stanov a o
zrušení ČSC je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny přítomných
řádných členů.
2) Výkonný výbor ČSC
a) Je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost ČSC a zabezpečuje plnění usnesení
ČS ČSC a v tomto smyslu má zejména tyto pravomoci:
• připravuje zprávy a informace a návrhy pro jednání ČS ČSC,
• rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazečů za členy ČSC,
• rozhoduje o vyloučení členů ČSC,
•

•
•

zpracovává návrh rozpočtu pro běžné období a stanovuje rozpočtové provizorium v
případě mimořádné situace plynoucí ze zániku nebo omezení zdrojů v rozpočtu
uvažovaných nebo neschválení návrhu rozpočtu předkládaného ČS ČSC
zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s domácími i zahraničními partnery,
jmenuje trenéry všech kategorií curlingu na úrovni státní reprezentace ČR,

zajišťuje finanční zdroje pro činnost ČSC,
řídí a koordinuje činnost komisí vyjma Smírčí a revizní komise ČSC, Disciplinární
komise ČSC a ustavuje pracovní komise a komise ad hoc, například Organizační
výbory významných akcí,
• zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a hospodaření ČSC
• zřizuje sekretariát vybavený potřebnými technickými prostředky a nezbytným
aparátem k řádnému výkonu správy věcí ČSC.
Členové VV ČSC jsou voleni ČS ČSC vždy na období 4 let.
VV ČSC sestává ze 7 členů: předsedy, 2 místopředsedů, a čtyř členů VV ČSC, přičemž
žádný řádný člen ČSC nesmí mít ve VV ČSC více než 50% zastoupení svých členů.
Náplň činnosti členů VV ČSC a jejich práva a povinnosti vyplývají z těchto Stanov,
vnitřních řádů a vztahů ČSC a vnitřního rozdělení kompetencí, které je provedeno na
počátku volebního období a vhodnou formou zveřejněno.
Předseda VV ČSC reprezentuje zájmy ČSC navenek. Předseda VV ČSC zejména jmenuje
sekretáře ČSC, přijímá do pracovního poměru členy aparátu ČSC, svolává a řídí zasedání
VV ČSC a svolává řádnou a mimořádnou ČS ČSC. V případě, že předseda VV ČSC
nemůže vykonávat svou funkci, zastoupí jej z rozhodnutí VV ČSC místopředseda VV
ČSC, na kterého přecházejí, nestanoví-li rozhodnutí VV ČSC jinak, všechna práva a
povinnosti předsedy VV ČSC.
V případě odstoupení některého člena VV ČSC je další člen uveden do funkce kooptací na
návrh Rady předsedů klubů a oddílů, přijatý VV ČSC nebo v případě nepřijetí návrhu
Rady předsedů klubů a oddílů na návrh samotného VV ČSC. To neplatí, klesne-li
v důsledku odstoupení počet členů VV ČSC původně zvolených ČS ČSC pod 5.
V takovém případě musí být ohledně těchto členů provedena doplňovací volba na ČSC, a
to nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti odstoupení toho člena, jehož odstoupení tuto
povinnost založilo. Délka mandátu kooptovaných nebo doplňovací volbou zvolených
členů VV ČSC je ukončena uplynutím původní doby funkčního období toho člena, za
kterého do funkce nový člen nastoupil bez nutnosti potvrzení vzniku jeho funkce ČS ČSC.
Má právo požádat předsedu VV ČSC o svolání Mimořádné členské schůze, a to formou
přijatého usnesení VV ČSC.
•
•

b)
c)

d)

e)

f)
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g) Člen VV ČSC nemůže být zároveň členem Disciplinární komice ČSC.
h) VV ČSC je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 5 jeho členů. O přijetí rozhodnutí
rozhoduje VV ČSC nadpoloviční většinou přítomných členů. VV ČSC je oprávněn
rozhodovat per rollam.

3) Rada předsedů klubů a oddílů
Je koordinačním orgánem klubů a oddílů a současně poradním orgánem VV ČSC. Jejími
členy jsou předsedové všech řádných členů. Zasedání Rady předsedů klubů a oddílů svolává
sekretář ČSC nejméně jednou do roka nebo na základě požadavku nejméně 1/3 předsedů
těchto členů.
Mezi pravomoci Rady předsedů klubů a oddílů patří:
• působit jako koordinační orgán pro veškeré činnosti ČSC a udržovat dobré vztahy
mezi oddíly a kluby,
• přenášet podněty z klubů nebo svých jednání do jednání VV ČSC a naopak
• navrhovat kandidáty na členy VV ČSC, kteří mají být uvedeni do funkce kooptací
v souladu s těmito Stanovami.
4) Smírčí a revizní komise ČSC
Je nezávislým voleným orgánem ČSC a její činnost, zasedání i práva a povinnosti jsou dále
upraveny Statutem Smírčí a revizní komise ČSC. Smírčí a revizní komise ČSC volí ze svých
členů předsedu.
Mezi pravomoci Smírčí a revizní komise patří:
•

provádět kontrolu činnosti sekretariátu ČSC, VV ČSC a komisí ČSC, zejména všech
ekonomických a právních operací,

•

ve smyslu ustanovení § 241 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku přezkoumat
rozhodnutí o vyloučení člena ČSC

•

má právo provádět kontrolu ve statistických a evidenčních záznamech klubů a ověřovat
informace, které jsou podkladem k rozdělování společných zdrojů mezi členy ČSC a
nakládat s nimi v případě, že šlo o prostředky vynaložené účelově,
má právo se společně s VV ČSC obracet na kontrolní orgány zastřešujících spolků, ve
kterých je ČSC členem se žádostmi o provedení kontrol, pokud by její členové nabyli
podezření, že jsou zájmy ČSC na úrovni zastřešujících spolků poškozovány a dále má
právo žádat přímou účast na těchto kontrolách,
předseda nebo pověřený člen má právo účastnit se na zasedání VV ČSC a všech orgánů
ČSC; o řádných zasedáních musí být včas informován a o mimořádných zasedáních musí
být informován jen je-li to s přihlédnutím k okolnostem možné,
předseda Smírčí a revizní komise nebo jím pověřený člen má povinnost podat zprávu o
činnosti komise na každém řádném zasedání ČS ČSC,
má právo požádat předsedu VV ČSC o svolání mimořádné ČS ČSC.

•

•

•
•
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5) Disciplinární komise ČSC
Je nezávislým voleným orgánem ČSC. Její činnost, zasedání i práva a povinnosti se řídí
ustanoveními Disciplinárního řádu a Statutem Disciplinární komise ČSC. Disciplinární
komise ČSC volí ze svých členů předsedu.
6) Komise ad hoc
Jsou ustanovovány rozhodnutím VV ČSC, a to podle aktuální potřeby, zejména k zabezpečení
mimořádných úkolů stojících před VV ČSC, nebo v případech řešení problému stojícího mezi
kompetencemi jednotlivých orgánů.
Jejich jednání se řídí statuty a řády schválenými VV ČSC při jejich ustavení.

V. Řády a vnitřní předpisy ČSC
Mezi závazné vnitřní předpisy ČSC patří zejména Jednací a volební řád Členské schůze ČSC,
Klíč výkonu hlasovacího práva na Členské schůzi ČSC schvalovaný ČS ČSC, pravidla pro
přijetí členů ČSC schvalovaná ČS ČSC, Registrační řád schválený ČS ČSC.
V souladu s těmito Stanovami a návaznosti na ně jsou ČS ČSC a VV ČSC podle potřeb
vydávány, resp. schvalovány další řády a předpisy upravující vnitřní chod ČSC a vztahy v
oblasti sportovního odvětví curling.

VI. Právní status, jednání a podepisování
ČSC je samostatným spolkem s právní subjektivitou a je právnickou osobou. Může svým
jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
Jednání jménem ČSC:
1. Jménem ČSC jedná předseda nebo místopředseda, a to každý z nich samostatně. Dále
může za ČSC jednat člen ČSC na základě zmocnění uděleného VV ČSC.
2. V případě písemných právních úkonů musí být tyto právní úkony jménem ČSC podepsány
alespoň dvěma oprávněnými osobami podle předchozího odstavce.

VII. Majetek ČSC a zdroje hospodaření
1. Majetek ČSC tvoří hmotný a nehmotný majetek, další majetková práva a pohledávky.
2. Zdrojem majetku ČSC jsou zejména:
a) příspěvky členů ČSC,
b) účelové dotace ze státního rozpočtu,
c) příspěvek ze společných zdrojů ČUS,
d) příjmy dosahované z vlastní činnosti ČSC, spojené zejména s provozováním
sportovních zařízení a organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti,
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e) příspěvky od jiných spolků, například Českého olympijského výboru nebo od
mezinárodních organizací,
f) sponzorské a jiné příspěvky právnických a fyzických osob,
g) dary.
3. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, o jeho nabývání a
pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje VV ČSC. VV ČSC není oprávněn
rozhodovat o dispozicích s právy, jejichž hodnota přesahuje částku 1 mil. Kč. O veškerých
dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem a o dispozicích s právy,
jejichž hodnota přesahuje 1 mil. Kč, rozhoduje ČS ČSC, a to 2/3 většinou přítomných řádných
členů.

VIII. Likvidace a naložení s likvidačním zůstatkem
V případě zrušení ČSC s likvidací, náleží rozhodnutí o naložení s likvidačním zůstatkem
spolku VV ČSC.
IX. Ustanovení přechodná a závěrečná
ČSC je nositelem sportovního odvětví curling v České republice, je spolkem nástupnickým po
Československém svazu curlingu, jehož Stanovy byly zaregistrovány u MV ČR pod značkou
VSP/1-3092/90-R a vznikl na základě dohody o sloučení svazů uzavřené dne 16. 1. 1993 mezi
Československým svazem curlingu a ČSC.
Stanovy v jejich úplném znění po změnách a doplňcích byly schváleny Členskou schůzí ČSC
dne 2. června 2018.

V Praze dne 2. června 2018
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