
 

SSTTAANNOOVVYY  
ČČEESSKKÉÉ  KKUUŽŽEELLKKÁÁŘŘSSKKÉÉ  AA  BBOOWWLLIINNGGOOVVÉÉ  FFEEDDEERRAACCEE  

Díl první 
Úvodní ustanovení 

Čl. 1 
Název sdružení 

1.1 Česká kuželkářská a bowlingová federace (dále jen "ČKBF") je nezávislá sportovní dobrovolná zájmová 
organizace sdružující kuželkářské a bowlingové oddíly a kluby (dále jen "oddíly") na území České republiky. 

1.2 ČKBF má postavení občanského sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o občanských sdruženích, ve znění 
pozdějších předpisů, a řídí kuželkářský sport (devět kuželek) a bowlingový sport (deset kuželek) na území ČR. 

1.3 Překlad názvu ČKBF do angličtiny je „Czech Nine and Tenpin Bowling Federation“; zkráceně CNTBF. 
1.4 Překlad názvu ČKBF do němčiny je „Tschechischer Sportkeglerverband“; zkráceně TSKVb. 

Čl. 2 
Sídlo sdružení 

2.1 Adresa sídla ČKBF je Zátopkova 100/2, PS č. 40, 160 17 Praha 6. 

Čl. 3 
Cíl činnosti 

3.1 Cílem činnosti ČKBF je rozvíjet, propagovat a vytvářet podmínky pro kuželkářský a bowlingový sport v České 
republice. Zajišťovat reprezentaci České republiky ve světě. 

3.2 ČKBF zabezpečuje a hájí zájmy sportu zejména ve sportovních, státních a mezinárodních organizacích. 

Čl. 4 
Členství v ČKBF 

4.1 Členy ČKBF mohou být právnické a fyzické osoby, které se svým členstvím vysloví souhlas. 
4.2 Stanovy či statut členů ČKBF, majících právní subjektivitu, nesmí být v rozporu se stanovami ČKBF. 
4.3 Žádost o členství se vyplní na předtištěný tiskopis „Přihláška k registraci“; v případě právnické osoby je navíc 

nutno předložit stanovy či jiný zakládací dokument. 
4.4 Způsob registrace fyzických osob a její provádění stanoví "Registrační  řád ČKBF". 
4.5 S členstvím právnických osob v ČKBF musí vyslovit souhlas Prezidium ČKBF, které je zároveň oprávněno 

stanovit podmínky jejich členství. 
4.6 Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada ČKBF. 

Čl. 5 
Práva členů 

5.1 Práva členů vyplývají ze stanov, z usnesení Valné hromady ČKBF a dalších vnitřních norem schválených 
jednotlivými orgány ČKBF. 

5.2 Základními právy člena ČKBF jsou zejména: 
a) zúčastňovat se vypisovaných soutěží v souladu s příslušnými vnitřními normami a rozpisy těchto soutěží; 
b) zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců jednání orgánů ČKBF, na nich volit členy orgánů a platně 

hlasovat; 
c) obracet se na orgány ČKBF s dotazy, připomínkami, návrhy a žádostmi a obdržet nejpozději do 60 dnů 

odpověď. 
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Čl. 6 
Povinnosti členů 

6.1 Povinnosti členů vyplývají ze stanov, z usnesení Valné hromady ČKBF a dalších vnitřních norem schválených 
jednotlivými orgány ČKBF. 

6.2 Základními povinnostmi člena ČKBF jsou zejména: 
a) uhradit předepsané členské příspěvky v rozsahu stanoveném Valnou hromadou ČKBF; 
b) dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy, kterými se řídí činnost ČKBF, s právem odvolat se proti 

rozhodnutí v 1. instanci. 

Díl druhý 
Orgány ČKBF 

Čl. 7 
7.1 Orgány ČKBF jsou: 

a) Valná hromada (dále jen VH); 
b) Prezidium ČKBF; 
c) Revizor. 

 Nejvyšším orgánem je valná hromada. 
7.2 Volební období volených orgánů je čtyřleté. 

Čl. 8 
Volení funkcionáři 

8.1 Volenými funkcionáři jsou: 
a) Prezident ČKBF; 
b) Revizor a jeho zástupce. 

8.2 Volby volených funkcionářů se řídí Volebním řádem Valné hromady ČKBF. 

Čl. 9 
Valná hromada ČKBF 

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKBF. Je svolávána jedenkrát za čtyři roky. Prezidium ČKBF určuje 
místo nejméně jeden měsíc a termín nejméně 3 měsíce před jejím konáním a uvědomí o tom neprodleně všechny 
členy ČKBF. 

9.2 Prezidium ČKBF je povinno svolat VH ČKBF i v termínu kratším než 2 roky, požádá-li o to nadpoloviční 
většina delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří se zúčastnili poslední VH ČKBF, nebo výkonný výbor některé 
asociace.  

9.3 Prezidium ČKBF má právo svolat Valnou hromadu ČKBF i v termínu kratším než 2 roky.  
9.4 Valné hromady svolané podle čl. 9.1 až 9.3 se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím a jiné osoby, pozvané 

Prezídiem ČKBF, VV ČKA a VV ČKB, s hlasem poradním, včetně generálního sekretáře ČKBF. 
9.5 Celkový počet delegátů s hlasem rozhodujícím je 85 osob. 
9.6 Rozdělení celkového počtu delegátů s hlasem rozhodujícím pro konání VH je následující: 

a) prezident ČKBF; 
b) prezident a viceprezident ČKA a ČBA; 
c) 20 delegátů za ČKA a 20 delegátů za ČBA. 

Dalších 40 mandátů se rozdělí poměrným způsobem mezi ČKA a ČBA podle počtu registrovaných členů. 
Registrace členů se posuzuje k 31.12. kalendářního roku předcházejícímu roku konání valné hromady. Počet 
mandátů se zaokrouhlí na celé číslo do 0,5 včetně směrem dolů, nad 0,5 směrem nahoru. 

9.7 Kritéria a vlastní způsob rozdělení mandátů dle čl. 9.6 písm. c) stanoví příslušný VV ČKA, resp. VV ČBA. Při 
stanovení kritérií přihlédne zejména k členské základně jednotlivých oddílů a k zastoupení jednotlivých oddílů 
v nejvyšší dlouhodobé soutěži družstev mužů a žen.  

9.8 Delegáty s hlasem rozhodujícím mohou být osoby řádně registrované v ČKBF, které ke dni konání valné 
hromady dosáhly nejméně 18 let věku. 
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9.9 K platnosti usnesení či rozhodnutí VH je třeba většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud 
těmito stanovami není určeno jinak. 

9.10 Valná hromada má pravomoc rozhodovací a kontrolní. 
9.11 Valná hromada: 

a) schvaluje Jednací řád a Volební řád valné hromady; 
b) volí mandátovou, volební a návrhovou komisi; 
c) projednává zprávu o činnosti a hospodaření Prezidia ČKBF za období od konání poslední valné hromady; 
d) projednává zprávu revizora o hospodaření za období od konání poslední valné hromady; 
e) schvaluje Stanovy ČKBF a jejich změny; 
f) volí volené funkcionáře ČKBF v souladu s „Volebním řádem“ valné hromady; 
g) stanoví výši členských příspěvků. 

Čl. 10 
Prezidium ČKBF 

10.1 Prezidium se skládá z prezidenta ČKBF, prezidenta a viceprezidenta ČKA a ČBA. 
10.2 Jménem Prezidia ČKBF jedná prezident ČKBF. 
10.3 Prezidium zvolí ze svých členů viceprezidenta, který zastupuje prezidenta ČKBF v době jeho nepřítomnosti. 
10.4 Prezidium rozhoduje o ustavení a rušení odborných komisí prezidia a zároveň stanoví jejich náplň práce. 
10.5 Prezidium přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů. 
10.6 Prezidium zejména: 

a) Zabezpečuje plnění usnesení VH ČKBF. 
b) Řídí činnost ČKBF v období mezi zasedáními VH. 
c) Schvaluje a vydává Registrační řád ČKBF, který je závazný pro všechny orgány a členy ČKBF. 
d) Schvaluje a vydává statut organizačních jednotek zřízených podle čl. 12 těchto stanov. 
e) Spravuje, schvaluje a rozděluje finanční prostředky ČKBF. 
f) Zřizuje v nezbytně nutném rozsahu sekretariát, stanoví jeho personální obsazení, náplň práce a pravomoci; v 

čele sekretariátu je generální sekretář. 
g) Provádí případné změny a výklad jím vydaných dokumentů, který je závazný pro všechny orgány a členy 

ČKBF. 
h) Zajišťuje styk s FIQ, ČSTV, ČOV, MŠMT ČR a podobně. 
i) Zajišťuje přípravu VH ČKBF. 
j) Rozhoduje o ukončení členství v ČKBF fyzické, resp. právnické osoby, z důvodů neplnění členských 

povinností. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. 
k) Ruší rozhodnutí, resp. usnesení, nižších orgánů a organizačních jednotek ČKBF z důvodů porušení obecně 

závazných právních předpisů, Stanov ČKBF a jiných vnitřních norem ČKBF. 
10.7 Prezidium ČKBF je oprávněno provádět změny stanov v článku 2. 
10.8 Členové prezidia jsou povinni zúčastňovat se zasedání prezidia a řídit se stanovami a rozhodnutími VH a 

Prezidia ČKBF, a vykonávat svoji funkci zodpovědně ku prospěchu kuželkářského a bowlingového sportu, dbát 
jeho zájmů a posilovat jejich společenské postavení. 

10.9 Členové Prezidia ČKBF mají právo účastnit se zasedání a jednání všech podřízených orgánů ČKBF s hlasem 
poradním, pokud zároveň nejsou členy takového orgánu s hlasem rozhodujícím. 

Čl. 11 
Revizor 

11.1 Revizor provádí revize hospodaření všech orgánů ČKBF, kontroluje evidenci příjmů a výdajů a navrhuje 
opatření na odstranění zjištěných nedostatků. 

11.2 Revizor má právo účastnit se zasedání Prezidia ČKBF, VV ČKA a VV ČBA, kde podává zprávu o provedených 
revizích a jejich závěrech. 

11.3 Revizor je ze své činnosti odpovědný VH ČKBF. 
11.4 Při ukončení funkce mezi valnými hromadami přebírá funkci náhradník zvolený VH ČKBF. Je-li tento 

náhradník zároveň členem Prezidia ČKBF, VV ČKA nebo VV ČBA, účastní se jednání těchto orgánů, po celou 
dobu výkonu funkce revizora, pouze s hlasem poradním. 
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Díl třetí 
Organizační jednotky ČKBF 

Čl. 12 
12.1 V České kuželkářské a bowligové federaci se zřizují  tyto organizační jednotky1) s právní subjektivitou: 

a) Česká kuželkářská asociace (zkráceně ČKA) s celostátní působností, 
b) Česká bowlingová asociace (zkráceně ČBA) s celostátní působností. 

12.2 V České kuželkářské a bowlingové federaci, v návaznosti na krajské uspořádání České republiky, se na 
územním principu mohou zřídit krajské kuželkářské svazy a krajské bowlingové svazy, jako organizační 
jednotky1) s právní subjektivitou. 

12.3 Organizační jednotku podle čl. 12.1 a 12.2 lze zřídit a zrušit rozhodnutím Prezídia ČKBF. 
12.4 Zřízené organizační jednotky se ve své činnosti řídí statutem, který schvaluje a vydává Prezidium ČKBF. 

Díl čtvrtý 
Statutární orgány a zásady hospodaření 

Čl. 13 
13.1 ČKBF a její organizační jednotky jsou oprávněny vstupovat do smluvních vztahů s jinými právnickými a 

fyzickými osobami. V právních vztazích vystupují svým jménem a nesou odpovědnost vyplývající z těchto 
vztahů. 

13.2 Prezidium ČKBF je statutárním orgánem ČKBF. Jeho jménem jedná prezident ČKBF. V době jeho 
nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu viceprezident nebo jiná prezidiem pověřená osoba. 

13.3 Statutárním orgánem organizační jednotky ČKBF ustavené podle čl. 12.1 je její výkonný výbor. Jménem 
výkonného výboru jedná prezident. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu viceprezident nebo 
výkonným výborem pověřená osoba. 

Čl. 14 
14.1 Majetek ČKBF tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 
14.2 ČKBF hospodaří na základě schváleného rozpočtu. 
14.3 Zdrojem majetku ČKBF jsou : 

a) podíl na dotaci z ČSTV a z MŠMT ČR; 
b) členské příspěvky; 
c) příjmy z podnikatelské činnosti; 
d) dary; 
e) příjmy z reklam a sponzorské činnosti; 
f) jiné příjmy. 

Díl pátý 
Ustanovení závěrečná 

Čl. 15 
Kuželkářské a bowlingové oddíly 

15.1 Kuželkářské a bowlingové oddíly jsou povinny řídit se v oblasti vlastní sportovní činnosti těmito stanovami a 
dalšími předpisy a nařízeními jednotlivých orgánů a příslušných organizačních jednotek ČKBF, jako např. 
Disciplinárním řádem, Registračním řádem, Pravidly, Soutěžním řádem, Rozpisy příslušných mistrovských a 
nemistrovských soutěží a Hospodářskými směrnicemi, které mají přímý vztah ke sportovní činnosti. 

Čl. 16 
16.1 Závazný výklad stanov ČKBF provádí Prezidium ČKBF. 
16.2 O zrušení ČKBF rozhoduje usnášení schopná Valná hromada ČKBF třípětinovou většinou hlasů přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím. 
16.3 V případě zrušení ČKBF rozhodne Valná hromada ČKBF o existenci a dalším způsobu řízení soutěží s 

celostátní působností, o zajištění státní reprezentace ČR a o majetkovém vypořádání. 
16.4 Tyto stanovy nabyly platnosti dne 20. června 2005 a účinnosti dnem registrace podle zákona. 

                                                           
1) viz ust. § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
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