
 

 
STANOVY   

ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY  
 

  (návrh úplného znění) 
 
   
 
 

část prvá 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
 

čl. I. 
1. Právní postavení 

 
1. Český svaz tělesné výchovy (dále jen „ČSTV“) je dobrovolným občanským sdružením 

s celostátní působností, ustaveným dle zákona č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů, 
v platném znění. Sdružuje právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé 
právnické osoby, které provozují sportovní činnosti a další sportovní aktivity jak pro 
vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Tyto právnické osoby jako členské 
subjekty ČSTV tvoří jeho základní organizační články. Fyzické osoby sdružuje ČSTV 
prostřednictvím základních organizačních článků. 

 
2. ČSTV je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní 

subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů. 
 
3. Jednat jménem ČSTV a zastupovat ho navenek jsou samostatně oprávněni předseda a 

místopředsedové. Dále je oprávněn za ČSTV jednat a zastupovat ho navenek člen 
výkonného výboru nebo generální sekretář ČSTV, a to na základě pověření výkonného 
výboru. Zaměstnanci jednají jménem ČSTV v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy 
ČSTV. Vyžadují-li obecně závazné právní předpisy pro právní úkony písemnou formu, 
podepisují tyto úkony nejméně dvě osoby oprávněné jednat dle předchozích ustanovení. 
Vnitřní předpis může stanovit i další úkony, které vyžadují podpis nejméně dvou osob 
oprávněných jednat jménem ČSTV. 

 
 
 

2. Poslání 
 
1. Posláním ČSTV je vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti, 

která se realizuje v jeho základních organizačních článcích , tj. sportovních klubech, 
tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech. 

 
2. ČSTV plní funkci organizace, která poskytuje služby svým základním organizačním 
článkům případně i dalším organizacím a institucím  v rámci sportovního prostředí České 
republiky.  

 
3. ČSTV respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém olympijském 

výboru prezentuje zájmy svých členů. 
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4. ČSTV  pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních 

organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních 
úrovních. 

 
5. ČSTV ve svých základních organizačních článcích  organizuje, podporuje a provozuje 

veškeré formy sportovních aktivit.  
 
6. K plnění uvedeného poslání má právo se sdružovat s jinými právnickými osobami. 
 
 
 

3. Sídlo a IČ 
 

Sídlem ČSTV je obec Praha na adrese Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17. 
 
Identifikační číslo ČSTV je 00469548. 
 
 
 

4. Hlavní úkoly 
 
ČSTV v souladu se svým posláním plní zejména následující úkoly : 
 
1. Ve svých základních organizačních článcích provozuje sportovní činnost pro členskou 

základnu i ostatní zájemce, zabezpečuje jejich výchovu a vzdělávání. 
 
2. Usiluje o vytváření věcných, organizačních a dalších podmínek, které směřují k podpoře a 

rozvoji sportovního prostředí a základních organizačních článků. 
 
3. Spolupracuje s orgány veřejné správy a s územními samosprávnými celky České 

republiky. 
 
4. Spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí. 
 
5. Spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva. 
 
6. Vytváří ekonomickou základnu pro plnění svého poslání. K podpoře plnění svého poslání 

a svých úkolů může provozovat svým jménem obchodní činnost a pro tyto účely může 
i zakládat obchodní společnosti, případně nabývat majetkových podílů v těchto 
společnostech. Kromě obchodních společností má právo zřizovat a provozovat, v souladu 
s právními předpisy, výchovná, vzdělávací, školská a další zařízení, včetně obecně 
prospěšných společností, nadací, nadačních fondů apod., to vše za účelem zkvalitnění a 
podpory činnosti ČSTV. 

 
7. Vyhlašuje a spoluorganizuje programy rozvoje sportu, vzdělávání odborných pracovníků 

ve sportu, pořádá nebo se podílí na pořádání sportovních a sportovně kulturních a 
společenských akcí. 

 
8. Poskytuje podle svých možností  členským subjektům i další služby. 
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část druhá 
ČLENSTVÍ 

 
 

čl. II. 
Základní organizační články 

 
1. Fyzické osoby se stávají členy ČSTV prostřednictvím základních organizačních článků 

s vlastní právní subjektivitou1, kterými jsou : 
 

a) sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (SK/TJ), jako subjekty provozující 
sportovní činnost a další sportovní aktivity především v místech svého sídla, 

 
b) národní sportovní svazy jako sportovní subjekty s celostátní působností, které řídí a 

organizují činnost konkrétního sportovního odvětví, reprezentují ČR v daném 
sportovním odvětví v mezinárodních organizacích, a kterým také výhradně náleží 
samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení sportovní reprezentace 
na mezinárodních sportovních soutěžích v příslušném sportovním odvětví, případně 
organizace, které takové svazy sdružují. Národní sportovní svazy sdružené 
v organizaci, která tvoří základní organizační článek ČSTV, nemohou být zároveň 
zastupováni na Valné hromadě ČSTV samostatně. Podrobnosti upravuje samostatný 
předpis schválený Valnou hromadou ČSTV. 

 
2. Základní organizační články dle odst.1 písm. a) mohou volbou zdola za účelem 

společného postupu ustavovat za dále stanovených podmínek svá samostatná sdružení, a 
to ve formě občanského sdružení. SK/TJ působící v příslušném okrese, a stejně tak 
v hlavním městě Praze,  mohou   ustavit  pouze jedno sdružení, které na základě udělení 
licence  ČSTV plní v daném okrese,  resp. hlavním městě Praze roli ČSTV podle těchto 
stanov. Licenci ČSTV může v každém okrese a v hlavním městě Praze získat maximálně 
jedno sdružení. 

 
3. Sdružení s licencí ČSTV ustavená dle odst. 2 tohoto článku mají zcela samostatné právní 

postavení s vlastní právní subjektivitou, podle znění svých vlastních stanov 
registrovaných Ministerstvem vnitra ČR, a zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají 
a odpovídají za svoji činnost, vlastní právní úkony, a za správu a evidenci vlastního nebo 
svěřeného majetku. 

 
4. Členem ČSTV se může stát každý sportovní subjekt uvedený v odst. 1 tohoto článku, a to 

na základě písemné přihlášky a se současným předložením písemného platného znění 
vlastních stanov s registrační autorizací Ministerstva vnitra ČR. 

 
5. Členství  SK/TJ v ČSTV vzniká jejich přijetím za člena na základě písemné přihlášky 

SK/TJ, a to v souladu se stanovami příslušného sdružení s licencí ČSTV ustaveného dle 
odst. 2 tohoto článku.  

 
6. Členství v ČSTV u SK/TJ se sídlem v okrese, kde nepůsobí sdružení s licencí ČSTV, 

vzniká na základě písemné přihlášky SK/TJ dnem schválení jejich přijetí za člena Valnou 
hromadou ČSTV, kdy hlasují pouze delegáti SK/TJ. Bližší podmínky přijetí za člena 
může v tomto případě upravit vnitřní předpis. 

 

                                                 
1 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění 
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7. Členství národních sportovních svazů, resp. organizací sdružujících národní sportovní 

svazy v ČSTV, vzniká na základě písemné přihlášky, a to dnem schválení jejich přijetí za 
člena Valnou hromadou ČSTV, kdy hlasují pouze delegáti národních sportovních svazů 
ČSTV. Bližší podmínky přijetí za člena může upravit vnitřní předpis. 

 
8. Základní organizační články ČSTV, jejich členové a pověření zástupci mají právo : 
 

a) podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích 
pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných ČSTV, 

 
b) za stanovených podmínek využívat zařízení ČSTV, 
 
c) předkládat příslušným orgánům ČSTV návrhy a podněty k činnosti ČSTV a 

k činnosti jeho orgánů, 
 

d) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání valné hromady podle těchto stanov.  
 
9. Základní organizační články ČSTV, jejich členové a pověření zástupci mají zejména tyto 

povinnosti : 
 

a) dodržovat Stanovy ČSTV a předpisy vydané v souladu s těmito stanovami, usnesení 
valné hromady, usnesení výkonného výboru,  Směrnice ČSTV, případně další 
vnitřní předpisy, 

 
b) sportovat vždy v duchu zásad olympismu a fair play, 

 
c) vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů - fyzických osob a 

poskytovat o tom ČSTV na vyzvání příslušná statistická šetření (výkazy), 
 

d) poskytovat orgánům ČSTV 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 ČSTV za  účelem  
financování základních organizačních článků ČSTV.  

 
10. Členství v ČSTV zaniká : 
 

a) písemným oznámením sportovního subjektu o jeho vystoupení z ČSTV doručeným 
orgánu, který rozhodl o jeho přijetí  za člena; 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 ČSTV, a to nejpozději 
ke konci běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak, 

 
b) právním zánikem původně sdruženého sportovního subjektu v ČSTV - i zde platí 

povinnost zanikajícího subjektu vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČSTV, 
 
c) vyloučením sportovního subjektu na základě rozhodnutí valné hromady na návrh 

výkonného výboru z důvodu závažného porušení stanov či usnesení orgánů ČSTV, 
nebo z důvodu jiného jednání neslučitelného s členstvím v ČSTV. 
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část třetí 
ORGÁNY ČSTV 

 
 

čl. III. 
Valná hromada ČSTV 

 
1. Nejvyšším orgánem ČSTV je valná hromada, kterou tvoří delegáti národních sportovních 

svazů (za každý členský svaz, resp. organizaci sdružující národní sportovní svazy jeden 
delegát) a delegáti SK/TJ  (za každý okres2 jeden delegát a za PTU pět delegátů). Mandát 
pro delegáty Valné hromady ČSTV určují jejich základní organizační články, a to buď 
podle stanov licencovaného okresního sdružení nebo podle stanov národního sportovního 
svazu. V okrese, kde není založeno licencované sdružení ČSTV musí mandát delegáta 
valné hromady potvrdit písemně nejméně jedna polovina SK/TJ působících v daném 
okrese. Každý delegát má jeden hlas upravený koeficientem dle odst. 3 tohoto článku.  

 
2. Jednání valné hromady se řídí těmito stanovami, jednacím a volebním řádem, které 

schvaluje Valná hromada ČSTV. 
 
3. Celkový počet hlasů delegátů národních sportovních svazů a delegátů SK/TJ musí být 

vždy shodný. Proto je hlas každého delegáta národního sportovního svazu upraven 
koeficientem 100/celkový počet pozvaných delegátů za národní sportovní svazy a hlas 
každého delegáta SK/TJ upraven koeficientem 100/celkový počet pozvaných delegátů za 
SK/TJ. Uvedený koeficient vždy vyhlašuje pro každé jednání Valné hromady ČSTV 
předsedající při zahájení Valné hromady ČSTV. 

 
4. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor ČSTV nejméně jednou ročně. Výkonný výbor je 

povinen svolat valnou hromadu písemnou pozvánkou zaslanou sdruženým sportovním 
subjektům, nejpozději 30 dní před jejím konáním. Pozvánka musí vždy obsahovat údaje 
o termínu, čase, místu a navrženém programu jednání valné hromady. Výkonný výbor 
ČSTV je povinen svolat  mimořádnou  valnou hromadu v případě, požádá-li o její svolání 
alespoň 2/3 členských  národních sportovních svazů  nebo  2/3  členských  SK/TJ 
prostřednictvím  svých  okresních  sdružení ČSTV, kterým k tomuto udělí mandát jejich 
valná hromada. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, 
pokud o její svolání požádá společně 1/3 členských národních sportovních svazů a 1/3 
členských  SK/TJ  prostřednictvím svých okresních  sdruženích, kterým k tomu udělí 
mandát jejich valná hromada. Mimořádnou valnou hromadu je výkonný výbor povinen 
svolat v termínu do 60 dnů  od prokazatelného doručení řádné žádosti o svolání 
mimořádné valné hromady. Žádost o svolání mimořádné valné hromady musí být písemná 
a musí vždy obsahovat konkrétní návrh programu jednání. Pravidla pro svolání 
mimořádné valné hromady platí obdobně jako při svolání řádné valné hromady.  
 

5. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční 
většina ze všech pozvaných delegátů.  

 
6. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí zejména v následujících 

záležitostech, a to vždy alespoň 3/5 většinou hlasů z nadpoloviční většiny delegátů : 
 

a) stanovení kritérií pro určení užití společných bilančních zdrojů ČSTV a jejich 
rozdělení, 

                                                 
2 vyhláška MV ČR č. 564/2002 Sb.,o stanovení území okresů České republiky, v platném znění 
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b) rozpočet společných výdajů ČSTV k zajištění zájmů a potřeb svých členů, 
 
c) rozpočet Výkonného výboru ČSTV, včetně Revizní komise ČSTV, 
 
d) zcizení nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČSTV,  
 
e) novely Stanov ČSTV, statutu  Revizní komise ČSTV, 
 
f) rozhodnutí o zániku ČSTV, o jeho rozdělení nebo sloučení, v těchto případech 

současně rozhoduje o způsobu vypořádání jeho majetku a práv. 
 
7. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů 

z nadpoloviční většiny delegátů v následujících záležitostech : 
 

a) schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČSTV  a Revizní 
komise ČSTV, a s rozpočtem společných výdajů ČSTV, včetně svěřených 
majetkových dispozic, 

 
b) projednání a schválení zprávy o činnosti Výkonného výboru ČSTV, 
 
c) projednání a schválení zprávy o činnosti Revizní komise ČSTV, 
 
d) projednání a stanovení výhledových programů činnosti, 
 
e) schvalování jednacího a volebního řádu, volby a odvolání předsedy ČSTV a dalších 
členů Výkonného výboru ČSTV, jakož i volby a odvolání členů revizní komise, 

 
f) novely prováděcích předpisů ke stanovám, jejichž přijetí je v kompetenci valné 

hromady dle těchto stanov, 
 
g) v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí valné hromady. 

 
8. Funkční období orgánů ČSTV a jejich členů zvolených valnou hromadou je čtyřleté, 

pokud valná hromada před volbou nerozhodne jinak.  
 
9. Odstoupí-li nebo zemře některý ze zvolených členů orgánu ČSTV ze své funkce 

v průběhu volebního období, nebo je ze své funkce odvolán, pak valná hromada provede 
na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období člena 
výkonného výboru, resp. orgánu ČSTV zvoleného dodatečnou volbou končí společně 
s funkčním obdobím zvoleného výkonného výboru, resp. orgánu ČSTV. 

 
10. Valná hromada ČSTV dále rozhoduje o tom, zda předseda či další členové výkonného 

výboru mohou vykonávat svou funkci v pracovně právním vztahu. V tomto případě 
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.            

 
 

čl. IV. 
Výkonný výbor ČSTV 

 
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem ČSTV. Výkonný výbor tvoří předseda a sudý 

počet  členů  výkonného  výboru, přičemž  polovina  členů  výkonného  výboru  je  volena
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samostatně na valné hromadě delegáty národních sportovních svazů a polovina delegáty 
SK/TJ. Volby se řídí volebním řádem schváleným Valnou hromadou ČSTV. 

 
2. Výkonný výbor ČSTV zajišťuje plnění úkolů ČSTV v období mezi valnými hromadami. 

Rozhoduje ve všech záležitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných 
orgánů ČSTV. 

 
3. Činnost výkonného výboru řídí předseda ČSTV.  
 
4. Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční 

většina jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných. Na zasedání 
výkonného výboru má právo účasti předseda revizní komise nebo její pověřený člen. 

 
5. Výkonný výbor ČSTV má 2 místopředsedy volené výkonným výborem na návrh 

předsedy, přičemž jedním místopředsedou je volen vždy jeden člen výkonného výboru 
zvolený do výkonného výboru delegáty národních sportovních svazů a jedním 
místopředsedou člen výkonného výboru volený do výkonného výboru delegáty SK/TJ. 

 
6. Výkonný výbor je mimo jiné oprávněn : 
 

a) přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a závazky jménem ČSTV podle 
usnesení valné hromady, a dále pak v případě zajišťování hlavních úkolů ČSTV  podle 
znění čl. I. bod 4 těchto stanov, 

 
b) schvalovat a vydávat vnitřní předpisy ČSTV (zejména Směrnice ČSTV), pokud jejich 

schválení není těmito stanovami výslovně svěřeno do kompetence valné hromady, 
 

c) vykonávat funkci valné hromady obchodních společností, kde je jediným společníkem 
ČSTV, 

 
d) v obchodních společnostech, kde má ČSTV majetkovou účast, vykonávat práva a 

povinnosti společníka či akcionáře, včetně podávání návrhů na volbu a odvolání členů 
řídících a kontrolních orgánů v těchto obchodních společnostech, 

 
e) zřizovat rady, komise a poradní sbory ČSTV, jmenovat předsedy a členy těchto rad, 

komisí a poradních sborů a určovat rozsah a podmínky jejich činnosti, 
 
f) zřizovat odborná pracoviště ČSTV (např. Servisní centra sportu - SCS), a to jak na 

centrální úrovni, tak na úrovni kraje, případně okresu; Výkonný výbor ČSTV přímo 
řídí činnost  těchto odborných pracovišť s tím, že bližší podmínky jejich činnosti, 
včetně rozsahu této činnosti, upravuje vnitřní předpis schvalovaný Výkonným 
výborem ČSTV. 

 
7. Výkonný výbor rozhoduje, na základě svěřených úkolů a kompetencí podle těchto stanov, 

a podle rozhodnutí valné hromady, o složení a rozsahu sekretariátu ČSTV. Výkonný 
výbor vymezuje organizačním  řádem, případně dalšími vnitřními předpisy strukturu, 
kompetence a obsah řízení sekretariátu ČSTV. Výkonný výbor poskytuje v rámci svého 
sekretariátu odpovídající administrativní a odborné zázemí pro činnost Revizní komise 
ČSTV. 
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čl. V. 
Revizní komise ČSTV 

 
1. Revizní komisi volí valná hromada. Funkční období je čtyřleté, pokud valná hromada před 

volbou nerozhodne jinak. Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 
Revize a kontroly provádějí na základě schváleného plánu, anebo závažného podnětu, 
členové komise a pracovníci jejího sekretariátu. 

 
2. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČSTV, jeho sekretariátu 

a organizačních jednotek ČSTV. Dále je oprávněna provádět revize hospodaření a 
nakládání se státními příspěvky  u členských sportovních subjektů (čl. II. odst. 1 písm. a) 
a b) či okresních sdružení (čl.VI.), pokud  jsou  jim  poskytovány  prostřednictvím  ČSTV, 
a také kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou 
členové povinni podle Stanov ČSTV poskytovat. 

 
3. Způsob činnosti a jednání Revizní komise ČSTV upravuje její statut schvalovaný  Valnou 

hromadou ČSTV. 
 
 

čl. VI. 
Okresní sdružení ČSTV 

 
1. SK/TJ v okresech (dle územního členění ČR3) a v hl. m. Praze, sdružené v ČSTV, mohou 

ustavit v těchto místech okresní sdružení, jako samostatné občanské sdružení s vlastními  
stanovami, jejichž obsah nesmí být, v základních demokratických principech sdružování, 
v rozporu se Stanovami ČSTV. Ustavené okresní sdružení má právo požádat Výkonný 
výbor ČSTV o udělení licence ČSTV.  

 
2. Vystavená písemná licence a Stanovy ČSTV opravňují a zavazují okresní sdružení, jeho 

orgány a případně ustavený sekretariát, vykonávat správu záležitostí ČSTV v daném místě 
působnosti, a to ve prospěch členských SK/TJ v ČSTV a jejich členů. 

 
3. V každém okrese a v hl. m. Praze může působit vždy pouze jedno okresní sdružení 

s licencí ČSTV. Okresní sdružení zásadně jedná svým jménem a na svoji vlastní 
majetkovou odpovědnost, a to podle znění svých vlastních stanov. 

 
4. Způsob udělování a odebírání licence upravuje samostatný předpis schvalovaný Valnou 

hromadou ČSTV. 
 
5. Odejmutím licence ČSTV okresnímu sdružení nezaniká členství sdružených SK/TJ 

v ČSTV. 
 
 

čl. VII. 
Organizační jednotky - Krajské organizace ČSTV 

 
1. V ČSTV se v návaznosti na vytvoření vyšších územně samosprávných celků (krajů4) 

zřizují Krajské organizace ČSTV (KO ČSTV), jako organizační jednotky ČSTV s právní 

                                                 
3 vyhláška MV ČR č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města 
Prahy, v platném znění 
4 zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, v platném znění 
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subjektivitou5.KO ČSTV se zřizují podle zákonem vytvořených vyšších územně 
samosprávných celků a jejich sídla jsou shodná se sídly těchto samosprávných krajů. 

 
2. Vymezení činnosti a rozsah kompetencí KO ČSTV a dále způsob tvorby a fungování 

jejich orgánů, upravuje samostatný předpis schvalovaný Valnou hromadou ČSTV.  
 
3. Funkci KO ČSTV v hl. m. Praze plní sdružení, jemuž byla udělena licence ČSTV pro 

hl. m. Prahu (podle čl. VI.). 
 
 

 
 

část čtvrtá 
 

čl. VIII. 
Majetek a hospodaření 

 
1. Majetek ČSTV tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, práva z cenných 

papírů, podílových listů a jiná majetková práva. 
 
2. Zdrojem majetku ČSTV jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených 
členských příspěvků, z vlastní obchodní činnosti, z podílu na zisku obchodních 
společností a dalších právnických osob zřízených  ČSTV či těch, v nichž  má  ČSTV 
majetkovou účast. Dále jsou zdrojem majetku příjmy z účelových příspěvků ze státního 
rozpočtu, z příspěvků, darů a z jiných veřejných rozpočtů nebo z darů. 
 

3. Majetek ČSTV slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČSTV,v zájmu členských 
sportovních subjektů. 

 
 

čl. IX. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1. Prováděcí předpisy ke stanovám přijaté valnou hromadou dle dosavadního znění stanov, 

zůstávají v platnosti. Nadále zůstávají v platnosti i  ostatní vnitřní předpisy ČSTV, 
zejména pak Směrnice ČSTV schválené a vydané Výkonným výborem ČSTV.  

 
2. Prováděcí předpisy ke Stanovám ČSTV  musí být v zásadních principech v souladu 

s posláním a činností Českého olympijského výboru. 
 
3. Valná hromada ČSTV zmocňuje Výkonný výbor ČSTV provést ve své kompetenci 

administrativně stylistické úpravy Stanov ČSTV, které nebudou měnit jejich věcný 
charakter. Na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR může Výkonný výbor ČSTV 
odstranit administrativní nepřesnosti Stanov ČSTV, včetně změny sídla ČSTV. 

 
4. Změna Stanov ČSTV byla schválena Valnou hromadou ČSTV konanou dne……………. 
 
5. Tato změna  stanov nabývá účinnosti dnem, kdy jí Ministerstvo vnitra ČR vezme na 

vědomí. 
 

                                                 
5 § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění 


