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1 OBLASTNÍ ČLÁNKY ČNS 

1.1 Oblastní články ČNS jsou dle ustanovení 3.1 Stanov nižšími články Českého nohejbalového 

svazu. 

1.2 Oblastní články ČNS jsou: 

a)Krajské nohejbalové svazy, dále též jen KNS, 

b)Regionální nohejbalové svazy, dále též jen RNS. 

1.3 KNS a RNS nemají právní osobnost. 

KNS a RNS mají práva a povinnosti v rozsahu, určeném Stanovami, touto Směrnicí, jinými 

vnitřními předpisy Českého nohejbalového svazu a rozhodnutími orgánů ČNS.  

2 KRAJSKÉ NOHEJBALOVÉ SVAZY (KNS) 

2.1.1 V příslušném Krajském nohejbalovém svazu jsou sdruženy právnické osoby, které jsou jako 

oddíly nohejbalu ve smyslu ustanovení 2.1.2 Stanov členy Českého nohejbalového svazu a mají 

sídlo v obci příslušného kraje České republiky. 

2.1.2 Valná hromada KNS může svým rozhodnutím přiznat postavení oddílu nohejbalu ve všech věcech 

činnosti KNS i společnostem přidružených členů ČNS, zřízených ve smyslu ustanovení 2.4.6 

Stanov ČNS. 

2.2 KNS jsou zřízeny ve všech krajích, jako územně samosprávných celcích České republiky. 

2.3 KNS v rámci své působnosti:  

a)organizuje a řídí činnost ČNS, zejména soutěžní činnost, 

b)provádí rozhodnutí vyšších orgánů ČNS, 

c)metodicky řídí RNS zřízené v příslušném kraji ČNS.  

2.4 Nejvyšším orgánem Krajského nohejbalového svazu je valná hromada všech v něm sdružených 

oddílů nohejbalu.  

2.4.1 Do působnosti valné hromady náleží volit a odvolávat krajského předsedu, krajský výkonný 

výbor, krajského revizora a určovat zásady činnosti KNS.  

2.4.2 Valnou hromadu svolává zpravidla jednou ročně krajský výkonný výbor, není-li ustaven, nebo je 

nečinný, pak krajský předseda, není-li zvolen, nebo je nečinný, pak prezident Českého 

nohejbalového svazu. Svolavatel valnou hromadu svolá s dostatečným předstihem písemnou 

pozvánkou, adresovanou všem k účasti oprávněným oddílům nohejbalu a její uveřejněním na 

webu Českého nohejbalového svazu a webu příslušného KNS, je-li provozován. V pozvánce 

svolavatel stanoví místo, dobu konání a pořad jednání valné hromady. Pořad valné hromady je 

možné měnit rozhodnutím valné hromady. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti třetiny 

k účasti oprávněných oddílů nohejbalu. Po uplynutí třiceti minut od stanovené doby zahájení 

jednání je valná hromada schopna usnášet se i za účasti jedné pětiny k účasti oprávněných oddílů 

nohejbalu. Ke schválení usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných oddílů 

nohejbalu.  

2.5 Výkonnými orgány Krajského nohejbalového svazu jsou nejméně tříčlenný krajský výkonný výbor a 

krajský předseda, který je jeho členem.  

2.5.1 Do působnosti krajského výkonného výboru náleží zejména organizování a řízení krajských 

soutěží všech věkových kategorií, organizování další činnosti a ustavování krajských odborných 

komisí včetně jmenování jejích členů. 

2.5.2 Není-li krajský výbor ustaven, nebo je nečinný, pak přejímá jeho působnost v celém rozsahu 

krajský předseda. 
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2.5.3 Do působnosti krajského předsedy náleží zejména jednat v záležitostech Krajského nohejbalového 

svazu, a to jako zmocněnec Českého nohejbalového svazu a zajišťovat jeho hospodářské 

záležitosti. 

2.6 Kontrolním orgánem Krajského nohejbalového svazu je krajský revizor.  

2.6.1 Do působnosti krajského revizora náleží kontrola činnosti výkonných orgánů Krajského 

nohejbalového svazu a kontrola jejich hospodaření.  

2.6.2 Není-li krajský revizor ustaven, nebo je nečinný, pak přejímá jeho působnost dozorčí rada ČNS. 

2.7 Krajský nohejbalový svaz hospodaří s těmito prostředky: 

a)dotacemi ČNS, 

b)dotacemi orgánů kraje, případně jiných orgánů, 

c)dary, odkazy a podobnými prostředky fyzických či právnických osob, 

d)příspěvky od sdružených oddílů nohejbalu, 

e)prostředky, které získal vlastní činností či v souvislosti s ní, jako poplatky, pokuty apod.  

2.8 Výkonný výbor ČNS zřídí každému Krajskému nohejbalovému svazu bankovní účet, na němž jsou 

výkonné orgány KNS povinny soustřeďovat všechny peněžní prostředky, s kterými je KNS 

oprávněn nakládat.   

2.9 Není-li zvolen krajský předseda, nebo je nečinný, přejímá celou jeho působnost a to i tu, která náleží 

jinému výkonnému orgánu Krajského nohejbalového svazu, přešla-li na krajského předsedu, 

prezident Českého nohejbalového svazu, případně dočasný krajský správce, kterého k takovému 

jednání prezident písemně zmocní. 

2.10 Výkonný orgán Krajského nohejbalového svazu je povinen, jako řídící orgán, přizpůsobit rozpisy 

soutěží ve své působnosti ustanovením rozpisům soutěží v působnosti výkonného výboru ČNS tak, 

aby mohly být odehrány zejména kvalifikace o postup do republikových soutěží. 

3 REGIONÁLNÍ NOHEJBALOVÉ SVAZY (RNS) 

3.1.1   V příslušném Regionálním nohejbalovém svazu jsou sdruženy právnické osoby, které jsou jako 

oddíly nohejbalu ve smyslu ustanovení 2.1.2 Stanov členy Českého nohejbalového svazu a mají 

sídlo v obci příslušného okresu České republiky. 

3.1.2  Valná hromada RNS může svým rozhodnutím přiznat postavení oddílu nohejbalu ve všech věcech 

RNS i společnostem přidružených členů ČNS, zřízených ve smyslu ustanovení 2.4.6 Stanov ČNS. 

3.2  RNS jsou zřízeny v těch okresech České republiky, jak jsou v evidenci ČNS k 31.12.2017. 

3.3  RNS je oprávněn zvolit si svůj název, který jej vhodně blíže určí, např. Okresní nohejbalový svaz 

Náchod apod.  

3.4   Pro činnost, volbu orgánů, jejich působnost, hospodaření a další záležitosti platí ustanovení 

Směrnice pro Krajské nohejbalové svazy obdobně. 

4 ZMĚNY ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI KNS A RNS 

4.1.   Na žádost oddílu nohejbalu nebo krajského či regionálního předsedy, či z vlastního uvážení 

výkonný výbor ČNS rozhodne o sdružení oddílu nohejbalu do jiného vhodného KNS nebo RNS. 

4.2  Na žádost regionálního předsedy či z vlastního uvážení výkonný výbor rozhodne o spojení dvou a 

více RNS či sdružení RNS do jiného KNS. 

4.3  Na žádost krajského předsedy či z vlastního uvážení výkonný výbor rozhodne o spojení dvou a 

více KNS.  

4.4   Na žádost krajského nebo regionálního předsedy výkonný výbor rozhodne o odchylné úpravě 

některého ustanovení této Směrnice. 

V Praze dne 20.1.2018 

 Kamil Kleník v.r. 

 Prezident ČNS 


