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PREAMBULE  

Cyklistika je jízda na kole v dopravní, rekreační, turistické i sportovní funkci, v 

organizované i neorganizované podobě. Svou univerzálností a přístupností všem 

věkovým a sociálním skupinám obyvatelstva je nedílnou součástí tělesné kultury 

národa. Podílí se na regeneraci pracovní síly, je prostředkem pro činnost ve volném 

čase. Kolo, jako široce užívaný dopravní prostředek, udržuje čistotu ovzduší a 

veškerého životního prostředí a má tak významnou hodnotu ekologickou. Zásadou 

provozování cyklistiky je naprostá rovnost mezi všemi cyklisty v nejširším slova 

smyslu, bez omezení rasových, národnostních, územních, politických, náboženských, 

majetkových či jiných, rovnost mezi všemi jejími disciplínami a odvětvími mezi 

sportovci, mezi jejími provozovateli bez ohledu na způsob jejich organizovanosti. 

I. NÁZEV, SÍDLO A POSTAVENÍ ČSC  

1. ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, z.s. je spolkem založeným na principu dobrovolnosti 

a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, z.s., a 

zkratkou ČSC, v anglickém jazyce pak pod názvem: Czech Cycling Federation a 

zkratkou CCF. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí valné 

hromady. 

3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou 

činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky, těmito stanovami, v 

duchu demokratických principů a zásad k zajištění všestranného rozvoje cyklistiky 

ve všech jejích formách, organizačních a výkonnostních úrovních. 

4. ČSC sídlí na adrese: Nad Hliníkem 4/1186, Praha 5 - Motol, PSČ: 150 00, Česká 

republika.  

5. ČSC bylo přiděleno identifikační číslo: 496 26 281. 

6. ČSC realizuje svoji činnost na základě ustanovení obecně závazných právních 

předpisů, ČSC je členem mezinárodní cyklistické unie (UCI) a Evropské cyklistické 

unie (UEC) se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi. 

7. ČSC je členem Českého olympijského výboru (ČOV) a České unie sportu (ČUS) 

se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi. 

 

II. POSLÁNÍ A CÍLE  
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1. Hlavní činností ČSC je zejména vyjadřovat, prosazovat a chránit zájmy české 

cyklistiky, zvyšovat její společenskou prestiž doma i v zahraničí, pečovat o její 

všestranný rozvoj, jakož i chránit práva a oprávněné zájmy jeho členů v souvislosti 

s jejich činností v rámci ČSC.  

2. Vedlejší činností ČSC jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. Předmětem činnosti je dále pronájem movitých a 

nemovitých věcí. 

3. K naplnění tohoto poslání ČSC zejména: 

a) prosazuje zájmy cyklistiky ve vztahu ke státním, městským, a obecním 

orgánům a úřadům i ve vztahu k jiným právnickým osobám; 

b) hájí zájmy svých členů v rámci jejich činnosti v ČSC; 

c) organizuje cyklistiku v její výkonnostní formě, rozvíjí mládežnickou, 

rekreační a veteránskou cyklistiku a cyklistiku pro handicapované; 

d) zajišťuje, organizuje a řídí státní reprezentaci České republiky a zastupuje 

českou cyklistiku v rámci jejích mezinárodních vztahů, úzce spolupracuje s 

UCI, UEC, ČOV, ČUS – respektuje jejich statut a jejich pravidla pro 

organizaci soutěží, prosazuje v činnosti těchto organizací zájmy české 

cyklistiky i zájmy své; 

e) pořádá cyklistické závody a soutěže v rámci své působnosti a vydává k tomu 

příslušné instrukce a termínové listiny, zejména organizuje národní 

mistrovství a celostátní soutěže ve všech disciplínách a Závod míru ( Course 

de la Paix ), přičemž je jediným majitelem veškerých práv k těmto akcím, 

dále zastřešuje nebo koordinuje organizaci mezinárodních mistrovství, 

závodů a soutěží, jejichž pořadatelství bylo svěřeno ČSC, spolupracuje s 

pořadateli závodů a soutěží, jejichž organizace byla svěřena ze stran UCI či 

UEC pořadateli na území České republiky (např. soutěže Světového či 

Evropského poháru); 

f) vydává pro Českou republiku platné znění mezinárodních sportovně-

technických předpisů, pravidel a řádů, a dbá na jejich dodržování, jakož i na 

dodržování cyklistické sportovní etiky; 

g) řídí systém vzdělávání trenérů, rozhodčích a dalších cyklistických 

funkcionářů a vede jejich evidenci; 
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h) vydává odborné materiály zpracované na základě nejnovějších vědecko-

metodických a zdravotnických poznatků, materiály technického, 

organizačního a historického charakteru; 

i) v rámci své působnosti dále zabezpečuje účinnou propagaci ve sdělovacích 

prostředcích a využívá všech dalších možností efektivní propagace 

cyklistiky; 

j) každoročně přispívá finančně na činnost krajských svazů s přidělenou 

sportovní autoritou podle zásad schválených výkonným výborem a 

v souladu se schváleným rozpočtovým pravidlem a rozpočtem; 

k) podporuje výstavbu a rozvoj cyklistických zařízení a objektů; 

l) získává finanční i jiné prostředky pro rozvoj cyklistiky, zejména má právo 

provozovat vlastní podnikatelskou činnost, k níž je dle zákona oprávněn, a 

to především: 

I. reklamní činnost 

II. provozování sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci 

a rekondici 

III. pronájem sportovních zařízení a potřeb 

IV. nákup a prodej sportovních potřeb, reklamních a propagačních 

předmětů 

4. Na činnosti ČSC se na krajské úrovni podílejí řádní členové (krajské svazy). 

5. Krajské svazy působí v jednotlivých krajích České republiky v souladu s jejím 

územně správním uspořádáním. 

6. Krajské svazy realizují rozhodnutí orgánů ČSC, která se dotýkají okruhu jejich 

působnosti. 

III. POBOČNÝ SPOLEK  

1. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti ČSC. 

2. ČSC neručí za dluhy pobočného spolku. 

3. Pobočný spolek se považuje za přidruženého člena.  
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IV. ČLENSTVÍ  

DRUHY ČLENSTVÍ  

1. Členství v ČSC je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena 

rozdílná členská práva a povinnosti. 

2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné (dále též krajské svazy)  

b) přidružené (dále též kluby, oddíly) 

c) čestné 

3. Řádným členem jsou krajské svazy s přidělenou sportovní autoritou, které vyvíjejí 

svou činnost na území příslušného kraje. Pro každý kraj lze přidělit sportovní 

autoritu pouze jednomu krajskému svazu. O přijetí za řádného člena, zejména v 

případě změny právní formy krajského svazu s přidělenou sportovní autoritou, 

rozhoduje výkonný výbor ČSC na základě písemné přihlášky podané zájemcem o 

členství, ke které musí být přiloženy jeho stanovy a výpis ze spolkového rejstříku. 

Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností ČSC. Výkonný výbor blíže 

stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 

4. Přidruženým členem jsou oddíly a kluby, jež mají ve svém předmětu činnosti 

provozování cyklistiky jako sportovní disciplíny a jsou členy řádného člena.  

5. Čestné členství fyzických osob se uděluje těm jednotlivcům, kteří se mimořádným 

způsobem zasloužili o rozvoj cyklistiky. O udělení čestného členství rozhoduje na 

návrh prezídia Výkonný výbor ČSC. 

6. ČSC vede seznam s nezbytně nutnými údaji řádných, přidružených a čestných 

členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí sekretariát ČSC a ten také 

odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či 

vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich licenční pracovník ČSC 

prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Správce 

a další podmínky vedení seznamu členů, včetně osobních údajů, které jsou 

o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor zvlášť 

s přihlédnutím na předpisy GDPR a práva ČSC na zpracovávání osobních údajů 

z vyššího principu a v rámci jeho činnosti statistické, redakční, propagační, 

audiovizuální a historické. 

7. Údaje o členech ČSC mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní 

sportovní organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností ČSC vůči 
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této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a 

územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či 

jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Řádný a přidružený člen 

je povinen s těmito podmínkami seznámit svou členskou základnu a zajistit vůči ní 

splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů. 

8. Každý řádný člen obdrží na svou žádost od ČSC aktuální seznam svých 

přidružených a čestných členů obsahující nezbytně nutné údaje o nich vedených, 

popřípadě potvrzení, že údaje odporující odstavci 7 tohoto článku byly vymazány.  

ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI  

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.  

2. Členská práva, která přísluší všem členům: 

a) účastnit se akcí, školení a seminářů pořádaných, organizovaných či 

zabezpečovaných ČSC, a to podle podmínek stanovených pro jednotlivé 

akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na 

určitý druh členství, 

b) za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení ČSC, 

c) za stanovených podmínek využívat služeb ČSC, 

d) účastnit se jednání orgánů ČSC, které projednávají činnost či jednání 

daného člena, 

e) měnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle 

těchto stanov, 

f) ukončit kdykoliv své členství.   

3. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 

činnosti ČSC, 

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČSC a základní normy 

sportovního chování, 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČSC, 
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d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČSC k zabezpečení jeho 

činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno ČSC,  

e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky 

související s členstvím a činností v ČSC, pokud o tom příslušný orgán ČSC 

podle stanov rozhodl. 

4. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 

a) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to 

prostřednictvím svého zástupce, ustanoveného podle pravidel upravených 

těmito stanovami, 

b) podílet se na řízení ČSC,  

c) volit do všech volených orgánů ČSC za podmínek dle těchto stanov, 

d) být informován o činnosti ČSC, 

e) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti ČSC. 

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 

a) vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů a poskytovat o tom 

příslušná statistická šetření (výkazy), 

b) poskytovat příslušným orgánům ČSC pravdivé a prokazatelné údaje o svých 

organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, jsou-li toto údaje 

nezbytné buď k plnění povinností ČSC nebo k využívání členských práv 

řádných členů. 

ZÁNIK ČLENSTVÍ  

1. Členství v ČSC zaniká: 

a) vystoupením řádného člena či přidruženého člena; vystoupení musí být ČSC 

oznámeno písemně a musí z něj být patrné, že o vystoupení rozhodl k tomu 

kompetentní orgán členského subjektu, 

b) vyškrtnutím přidruženého člena z důvodu nezaplacení stanoveného 

členského, a nebo licenčního poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen 

ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho 

zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn, 
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c) vyloučením řádného či přidruženého člena z důvodů závažného nebo 

opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů ČSC, usnesení a 

rozhodnutí orgánů ČSC nebo jiných členských povinností, 

d) zánikem řádného či přidruženého člena, 

e) zánikem ČSC bez právního nástupce, 

2. Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v ČSC, je povinen vypořádat své 

závazky vůči ČSC. 

ZÁNIK ČLENSTVÍ VYLOUČENÍM  

1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje na podnět disciplinární 

komise výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá 

vyloučenému členovi na adresu jeho sídla či bydliště uvedenou v seznamu členů 

nebo na jeho elektronickou adresu, kterou ČSC poskytl. 

2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 

rozhodnutí přezkoumala rozhodčí komise na svém nejbližším zasedání. Návrh na 

přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému 

výboru, který je povinen návrh předložit rozhodčí komisi.  

3. Rozhodčí komise rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí 

o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo těmito 

stanovami. 

V. ORGÁNY ČSC  

1. Orgány ČSC jsou: 

a) valná hromada,  

b) výkonný výbor, 

c) prezídium, 

d) prezident, 

e) kontrolní komise, 

f) rozhodčí komise, 

g) komise disciplín, 
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h) ostatní komise. 

2. Orgány ČSC jsou ustavovány způsobem a na dobu stanovenou těmito stanovami. 

3. Členství ve výkonném výboru, v prezídiu, v kontrolní komisi a v rozhodčí komisi 

zaniká: 

a) zvolením nového orgánu  

b) odvoláním člena 

c) písemným vzdáním se členství 

d) úmrtím 

VI. VALNÁ HROMADA  

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSC. 

2. Valnou hromadu svolává prezidium každé 4 roky ve čtvrtém čtvrtletí roku, v němž 

se konaly letní olympijské hry. Den, čas, místo konání a program zasedání oznámí 

prezidium členům výkonného výboru, tj. zástupcům krajů a předsedům 

disciplínových komisí, kteří nejsou v prezídiu ČSC písemně nejméně 60 dnů před 

termínem zasedání valné hromady. 

3. Návrhy na prezidenta, volené členy výkonného výboru, kontrolní komise a rozhodčí 

komise předkládají předsedové krajských svazů nebo předsedové disciplínových 

komisí písemně prezídiu nejpozději 45 dnů před datem konání valné hromady. 

4. Seznam delegátů s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu předkládají řádní 

členové (krajské svazy s přidělenou sportovní autoritou) a předsedové 

disciplínových komisí písemně prezídiu nejpozději 30 dnů před datem konání valné 

hromady. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení delegáta, jeho přesnou 

adresu, UCI ID licence a e-mailový kontakt. Delegát musí být držitelem platné 

licence ČSC, z.s. 

5. Každý řádný člen může na valnou hromadu delegovat 2 delegáty. Každý předseda 

disciplínové komise může na valnou hromadu delegovat 4 delegáty. Samostatným 

delegátem s hlasem rozhodujícím se též považuje prezident ČSC. Delegát 

s hlasem rozhodujícím nemůže být v zaměstnaneckém poměru k ČSC. 

6. Podkladové materiály pro jednání valné hromady, její program a pozvánku odešle 

prezídium nejpozději 15 dnů před datem konání valné hromady jejím delegátům. 
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Tato povinnost neplatí pro materiály potřebné pro ty body jednání, které byly na 

program valné hromady zařazeny na jejím jednání. 

7. Valnou hromadu řídí v souladu s těmito stanovami, jednacím a volebním řádem 

prezident, případně jiný člen výkonného výboru pověřený prezidentem. 

8. Zasedání valné hromady volí mandátovou, volební a návrhovou komisi z delegátů 

s hlasem rozhodujícím. 

9. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech 

pozvaných delegátů valné hromady s hlasem rozhodujícím.  

10. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím, přičemž každý delegát má 1 (slovy: „jeden“) hlas. 

11. Členové dalších orgánů ČSC a kandidáti do volených orgánů ČSC, pokud nejsou 

delegáty s hlasem rozhodujícím se mohou účastnit zasedání valné hromady jako 

hosté bez hlasovacího práva. 

12. Vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady zajišťuje zapisovatel valné 

hromady. Zapisovatel valné hromady je povinen tento zápis vyhotovit a zpřístupnit 

členům do 30-ti dnů od konání valné hromady.  

PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY  

1. Do pravomoci valné hromady patří: 

a) projednávání zprávy o činnosti ČSC, 

b) projednávání a schvalování programu činnosti ČSC na další období, 

2.  Do výlučné pravomoci valné hromady patří: 

a) schvalování Stanov ČSC a veškerých jejich změn, 

b) schvalování změny účelu ČSC, 

c) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně 

dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov, 

d) volba prezidenta, členů do výkonného výboru z navržených kandidátů 

jednotlivými řádnými členy ČSC či komisemi disciplín, kontrolní a rozhodčí 

komise, 
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e) projednávání a schvalování zprávy o činnosti kontrolní komise, 

f) projednávání a schvalování zprávy o činnosti rozhodčí komise, 

g) projednávání a schvalování změny názvu ČSC, 

h) rozhodování o zrušení a způsobu zrušení ČSC. 

VII. MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA  

1. V případě potřeby může být svolána mimořádná valná hromada, jestliže o to 

písemně prezidenta požádá: 

a) dvoutřetinová většina řádných členů ČSC; 

b) výkonný výbor nebo kontrolní komise svým usnesením. 

2. Prezident je povinen oznámit termín konání mimořádné valné hromady do dvou 

měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností. Nesvolá-li v tomto 

případě prezident valnou hromadu do dvou měsíců od doručení řádného podnětu, 

je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat na náklady ČSC zasedání valné hromady 

sám. Termín konání mimořádné valné hromady nesmí být delší než 60 dnů od 

jejího svolání. 

3. Mimořádná valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech tak, jako 

by se jednalo o valnou hromadu řádnou. 

VIII. VÝKONNÝ VÝBOR  

1. Výkonný výbor řídí činnost ČSC v souladu se zákonem a těmito Stanovami. 

2. Výkonný výbor má 21 členů. Členem výkonného výboru je vždy prezident jakožto 

statutární orgán ČSC, 6 členů, kteří byli zvoleni valnou hromadou a 14 zástupců 

krajských svazů s přidělenou sportovní autoritou, kteří byli zvoleni valnými 

hromadami krajských svazů. Volení členové výkonného výboru musí být držitelem 

licence ČSC. 

3. Funkční období volených členů výboru je čtyřleté počínaje 1.1. rokem následujícím 

po roce, v němž se konaly letní olympijské hry. Odstoupí-li, zemře-li nebo byl 

odvolán ze své funkce některý člen výkonného výboru, navrhne kooptaci nového 

člena prezident na základě nominace příslušného krajského svazu a nebo 

příslušné disciplínové komise.  
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4. Výkonný výbor může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát, 

přičemž při jeho zřízení / jmenování určí rozsah jeho působnosti a pravomoci. 

5. Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu 

členů ČSC v souladu s cíli ČSC a těmito stanovami. Funkce člena výkonného 

výboru není zastupitelná. 

6. Členové výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se 

podílet na činnosti výkonného výboru. 

7. Schůze výkonného výboru svolává prezident, a to podle potřeby, nejméně však 

dvakrát v kalendářním roce. 

8. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. 

9. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. 

Pro přijetí usnesení výkonného výboru je nutná nadpoloviční většina přítomných 

členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas prezidenta. 

Výkonný výbor může hlasovat per rollam. 

10. Výkonný výbor může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů 

ČSC, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu. 

PŮSOBNOST VÝKONNÉHO VÝBORU  

1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem ČSC v době mezi konáním valných hromad. 

2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny valné hromadě. 

3. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná 

rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 

b) metodicky organizuje a řídí činnost ČSC, 

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČSC, pokud jejich vydání není výslovně 

svěřeno do působnosti valné hromady, 

d) rozhoduje o hospodárném využívání a o údržbě majetku ČSC, 

e) rozhoduje o přijetí a vyloučení řádného člena ČSC za podmínek těchto 

stanov, 
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f) určuje podmínky pro zpřístupnění seznamu členů ČSC žadateli, 

g) volí ze svých řad na čtyřleté období 6 členů prezidia, 

h) odvolává na návrh prezidenta člena prezidia v průběhu jeho funkčního 

období, na uvolněné místo volí nového člena prezidia, jehož funkční období 

je totožné s funkčním obdobím člena prezidia, kterého nahradil, 

i) rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti. 

j) rozhoduje o pravidlech pro tvorbu rozpočtu ČSC na příslušný kalendářní rok,  

k) rozhoduje o zprávě o hospodaření ČSC za uplynulý kalendářní rok, 

l) schvaluje udělení čestného členství ČSC, 

m) rozhoduje o zřízení, změně stanov a zániku pobočného spolku.  

IX. PREZÍDIUM  

1. Prezídium realizuje úkoly stanovené valnou hromadou a usneseními výkonného 

výboru, řídí činnost ČSC a rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do 

výlučné pravomoci valné hromady či výkonného výboru v době mezi zasedáními 

výkonného výboru. Funkční období člena prezidia je čtyřleté na období jednoho 

olympijského cyklu a počíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, v němž se 

konaly letní olympijské hry. 

2. Prezidium svolává valnou hromadu. 

3. O své činnosti a svých rozhodnutích informuje prezídium členy výkonného výboru 

vždy neprodleně prostřednictvím informací ze svých řádných jednání. 

4. Prezídium vypracovává plán práce a řídí se jím ve své činnosti. 

5. Prezídium je sedmičlenné a tvoří jej: 

a) prezident, 

b) 6 členů zvolených výkonným výborem, z nichž jsou prezidiem zvoleni 2 

viceprezidenti, 

6. Funkce člena prezídia není zastupitelná. 



 

   Stránka 15 z 21 

7. Viceprezidenti zastupují prezidenta v případě jeho nepřítomnosti. Prezidium určí, 

který z viceprezidentů je statutárním zástupcem prezidenta, pokud nebude určen, 

má se za to, že je to ten, kdo je starší. 

8. Jednání prezídia svolává podle schváleného plánu práce prezident. 

9. Prezídium je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina celkového 

počtu členů prezídia.  

10. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů 

prezídia. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Prezidium může 

hlasovat per rollam. 

11. V případě odstoupení člena prezídia provádí výkonný výbor ze svých řad volbu 

nového člena prezídia, jehož funkční období je totožné s funkčním obdobím člena 

prezídia, kterého nahradil. 

11. Prezidium může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů ČSC, 

případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu. 

X. PREZIDENT  

1. Prezident ČSC je volen valnou hromadou. Funkční období prezidenta ČSC je 

čtyřleté na období jednoho olympijského cyklu a počíná běžet 1.1. rokem 

následujícím po roce, v němž se konaly letní olympijské hry. Prezident ČSC může 

být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí funkční období, z pravidla jsou ve 

zvláště odůvodněných případech přípustné výjimky, o jejichž připuštění rozhoduje 

valná hromada. 

 

2. Prezident je statutárním orgánem spolku. 

3. V případě odstoupení prezidenta musí být prezidiem do 90 dnů svolána mimořádná 

valná hromada. 

4. Prezident nesmí po dobu svého funkčního období vykonávat takové podnikatelské 

aktivity v oblasti cyklistiky, v nichž by jej využití informací, podkladů, či pravomocí 

získaných z titulu funkce zvýhodňovalo. 

5. Prezident plní úkoly vedoucího zaměstnance ve smyslu obecně závazných 

pracovně-právních předpisů. Pokud tento úkol nemůže vykonávat, může výkonný 

výbor výkonem těchto úkolů pověřit ředitele sekretariátu.   

XI. KONTROLNÍ KOMISE  
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1. Kontrolní komise je nezávislým nejvyšším kontrolním orgánem ČSC. 

2. Kontrolní komise má tři nebo pět členů a ze svých řad si volí předsedu. V případě, 

že počet členů kontrolní komise mezi valnými hromadami klesne pod tři, kooptuje 

chybějící členy předseda kontrolní komise. Člen komise musí být držitelem licence 

ČSC. 

3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu, ve výkonném 

výboru a rozhodčí komisi.  

4. Funkční období člena kontrolní komise je čtyřleté na období jednoho olympijského 

cyklu a počíná běžet 1.1. rokem následujícím po roce, v němž se konaly letní 

olympijské hry. 

5. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti ČSC řádně vedeny a vykonává-li ČSC 

činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy ČSC a právními předpisy. Zjistí-

li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor. 

6. Kontrolní komise je oprávněna provádět kontroly a přezkoušení všech činností 

ČSC uskutečňovaných v rámci jeho orgánů, odborných a disciplínových komisí a 

práce sekretariátu ČSC.  

7. Oprávnění ke kontrole ze strany kontrolní komise se vztahuje na všechny orgány 

ČSC, sekretariát ČSC a komise ČSC, na všechny funkcionáře ČSC a jeho 

zaměstnance. Každý funkcionář a zaměstnanec ČSC je povinen na vyžádání bez 

zbytečného prodlení poskytnout kontrolní komisi pravdivé a úplné vyjádření a 

předložit jejím členům k nahlédnutí dokumenty rozhodné pro posouzení 

kontrolované záležitosti.  

8. Pověřený člen kontrolní komise má právo se účastnit jednání výkonného výboru, 

prezídia ČSC, disciplínových či odborných komisí. 

XII. ROZHODČÍ KOMISE  

1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČSC, který rozhoduje sporné záležitosti 

náležející do samosprávy ČSC. 

2. Výlučně rozhoduje:   

a) všechny spory mezi členy a ČSC o placení členských příspěvků,  

b) všechny spory mezi členy a ČSC vznikající ze vzájemných smluv 
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c) všechny spory ohledně rozhodnutí o vyloučení člena zahájené na jeho 

návrh,  

d) všechny kompetenční spory mezi orgány ČSC, ty budou rozhodovány 

s konečnou platností podle Jednacího řádu rozhodčí komise.  

3. Rozhodčí komise provádí výklad těchto stanov.  

4. Rozhodčí komise může též řešit spory mezi právnickými osobami a členy s 

vydanou sportovní licencí a další obdobné spory, pokud byla mezi stranami ve 

zvláštní smlouvě sjednána rozhodčí doložka s působností rozhodčí komise.  

5. Rozhodčí komise má tři členy a ze svých řad si volí předsedu.  

6. Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba, která 

v ČSC nepůsobí jako člen výkonného výboru, člen kontrolní komise nebo člen jiné 

komise zřízené ČSC.  

7. Funkční období člena rozhodčí komise je čtyřleté na období jednoho olympijského 

cyklu a počíná běžet 1.1. rokem následujícím po roce, v němž se konaly letní 

olympijské hry. 

8. Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo 

by mohly bránit rozhodovat nepodjatě. Pro případ vyloučení člena rozhodčí komise 

pro podjatost jmenuje Prezidium ad hoc jiného člena s omezením na tento 

konkrétní případ a v souladu s bodem 6 této kapitoly. Prezidium je též oprávněno 

ad hoc doplnit člena rozhodčí komise v mezidobí mezi valnými hromadami, pokud 

řádnému členu zanikne členství v rozhodčí komisi.  

9. Rozhodčí komise musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 měsíců. 

10. Členové rozhodčí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o 

kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Této povinnosti mohou 

být stranami konkrétního sporu ad hock zproštěny. 

11. Činnost rozhodčí komise se řídí Jednacím řádem rozhodčí komise, který schvaluje 

výkonný výbor jako vnitřní předpis ČSC, zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a dalšími příslušnými předpisy právního řádu 

ČR. 

XIII. KOMISE DISCIPLÍN  
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1. Pro řešení problematiky cyklistických disciplín zřizuje ČSC následující komise 

disciplín: 

a) Komisi silniční cyklistiky 

b) Komisi dráhové cyklistiky 

c) Komisi MTB 

d) Komisi BMX 

e) Komisi cyklokrosu 

f) Komisi sálové cyklistiky 

g) Komisi handicapovaných cyklistů  

2. Základní strukturu komisí stanoví organizační řád ČSC. Pokud není výkonným 

výborem stanoveno jinak, platí, že: 

a) komise jsou tří až sedmičlenné, vždy mají lichý počet členů, 

b) funkce člena komise není zastupitelná, 

c) v čele komise stojí předseda, který zodpovídá za řízení komise a její činnost. 

3. Komise se scházejí podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. 

4. Předseda komise disciplíny je jmenován prezidiem z kandidátů navržených 

řádnými členy. Pokud nejméně 10 řádných členů navrhne odvolání předsedy 

komise disciplíny, je prezidium povinno na nejbližším zasedání předsedu komise 

disciplíny odvolat a následně dle pravidel tohoto článku provést volbu nového 

předsedy komise disciplíny.  

5. Členy komise jmenuje prezidium ČSC na návrh předsedy komise. Člen komise 

musí být držitelem licence ČSC. 

6. Prezidium je oprávněno se souhlasem nadpoloviční většiny řádných členů 

(krajských svazů) odvolat předsedu komise disciplíny a jeho členy i bez návrhu 

popsaného v odst. 4 tohoto článku.  

XIV. OSTATNÍ KOMISE  
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1. Pro řešení odborné problematiky zřizuje výkonný výbor jako svůj poradní orgán 

komise, které předkládají svá písemná stanoviska k odborné problematice podle 

požadavků výkonného výboru a prezídia. 

2. Základní strukturu komisí stanoví organizační řád ČSC schválený výkonným 

výborem ČSC. Pokud není výkonným výborem stanoveno jinak, platí, že: 

a) komise jsou tří až sedmičlenné, vždy mají lichý počet členů, 

b) funkce člena komise není zastupitelná, 

c) v čele komise stojí předseda, který zodpovídá za řízení komise a její činnost. 

3. Komise se scházejí podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. 

4. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina z celkového počtu členů 

komise. 

5. Komise realizují svou činnost v rámci rozpočtu schváleného výkonným výborem. 

6. Předsedy a členy jednotlivých komisí jmenuje a odvolává prezídium na návrh 

výkonného výboru. 

7. Každý člen komise obdrží pro výkon své funkce písemné pověření prezídia. 

 

 

XV. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ  

1. Zdrojem majetku ČSC jsou zejména: 

a) členské příspěvky a licenční či jiné poplatky,  

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti 

hlavní, 

c) příjmy případně dosahované v souvislosti z hlavní a vedlejší činností, 

zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a 

organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti, 

d) příspěvky a dotace od střešních organizací, 
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e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, 

granty apod., 

f) dary. 

2. Majetek ČSC je ve vlastnictví ČSC jako celku. O převodech vlastnického práva 

k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, 

rozhoduje výkonný výbor. 

3. Hospodaření ČSC se řídí rozpočtem zpracovaným dle pravidel schválených valnou 

hromadou nebo výkonným výborem schvalovaným a kontrolovaným v souladu s 

ustanoveními těchto stanov. 

4. V případě zrušení ČSC bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 

účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. 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 ČSC. Jestliže ČSC 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. 

XVI. ZASTUPOVÁNÍ ČSC NAVENEK  

Zastupovat ČSC navenek, jednat a činit právní úkony jeho jménem je oprávněn 

prezident nebo prezidentem písemně pověřený víceprezident stanovený podle čl. IX 

odst. 7 těchto stanov. 

 

XVII. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ  

1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny valnou hromadou dne 3. června 2021 a 

okamžikem schválení nabývají účinnosti. 

2. Registrací těchto stanov pozbývají platnosti dosavadní stanovy ČSC ze dne 

30.7.2014 registrované Městským soudem v Praze ve spolkovém rejstříku, oddílu 

L, vložce 242. 

3. Závazný výklad stanov ČSC provádí výhradně rozhodčí komise. V případě, že 

jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, 

nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto 

stanov. 
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Za správnost:  Mgr. et Mgr. David Průša 
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