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S T A N O V Y 

ČESKÉ KUŽELKÁŘSKÉ A BOWLINGOVÉ FEDERACE 

____________________________________________________________________ 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Spolek s názvem Česká kuželkářská a bowlingová federace (dále jen „ČKBF“) je samosprávný 
a dobrovolný svazek členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále kuželkářské a bowlingové oddíly 
a kluby (dále jen „oddíly“), jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora kuželkářského 
a bowlingového sportu a jsou ustaveny jako samostatné právnické osoby (dále také jen „subjekty“). 

2. ČKBF je uznávaným představitelem kuželkářského a bowlingového sportu na území České republiky 
a toto sportovní odvětví zastupuje i na mezinárodní úrovni jako člen organizace World Bowling a jeho 
složek World Ninepin Bowling Association (WNBA) a World Tenpin Bowling Association (WTBA). 

3. Překlad názvu ČKBF do angličtiny je „Czech Nine and Tenpin Bowling Federation“; zkráceně CNTBF.  

4. Překlad názvu ČKBF do němčiny je „Tschechischer Sportkeglerverband“; zkráceně TSKVb.  

5. ČKBF řídí kuželkářský sport (devět kuželek) a bowlingový sport (deset kuželek) na území celé České 
republiky prostřednictvím svých organizačních jednotek:  

a) Česká kuželkářská asociace (zkráceně „ČKA“); 

b) Česká bowlingová asociace (zkráceně „ČBA“). 

6. Adresa sídla ČKBF je Zátopkova 100/2, PS č. 40, 160 00 Praha 6.  

7. ČKBF bylo přiděleno IČ: 492 79 572. 

Čl. 2 
Účel, hlavní a vedlejší činnost ČKBF 

1. Základním účelem a hlavní činností ČKBF je zejména: 

a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho 
členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty; 

b) zabezpečovat rozvoj kuželek a bowlingu vytvářením podmínek pro jejich provozování 
a zabezpečovat péči o členskou základnu; 

c) reprezentovat kuželky a bowling na území ČR; 

d) zajišťovat státní sportovní reprezentaci; 

e) z pověření mezinárodní organizace zabezpečovat pořádní sportovních soutěží světové a evropské 
úrovně; 

f) podílet se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek, které 
směřují k podpoře sportovních a tělovýchovných aktivit v členských subjektech; 

g) prosazovat a chránit zájmy a práva členských subjektů vůči státním, politickým a jiným orgánům 
a dalším organizacím ve věcech, kdy se jedná o otázky přesahující působnost jednoho členského 
subjektu; 

h) zajišťovat v oblasti kuželek a bowlingu vzdělávání a školení; 

i) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje kuželek a bowlingu; prostřednictvím těchto 
programů napomáhat zapojování zejména mládeže do sportovní činnosti a smysluplného trávení 
volného času a touto veřejně prospěšnou činností přispívat k rozvoji veřejného blaha;  

j) podporovat rekreační formy kuželek a bowlingu; 

k) spravovat vlastní majetek. 
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2. ČKBF může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu. 

Čl. 3 
Orgány ČKBF 

1. Orgány ČKBF jsou: 

a) Valná hromada (dále také jen „VH“) jako orgán nejvyšší; 

b) Prezidium jako orgán výkonný; 

c) Prezident jako orgán statutární; 

d) Revizor jako orgán kontrolní. 

2. Volenými funkcionáři jsou:  

a) Prezident ČKBF;  

b) Revizor a jeho zástupce.  

3. Volební období volených orgánů je čtyřleté.  

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

Čl. 4 
Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKBF. Je svolávána jedenkrát za čtyři roky. Prezidium ČKBF určuje 
místo a termín konání VH nejméně jeden měsíc před jejím konáním. Valná hromada se svolává 
pozvánkou, která se zasílá delegátům s hlasem rozhodujícím na elektronickou adresu, kterou delegáti 
pro účely komunikace sdělí. Pozvánka bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách ČKA a ČBA. 
Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. 

2. Prezidium ČKBF je povinno svolat VH ČKBF i v termínu kratším než 4 roky, požádá-li o to nadpoloviční 
většina delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří se zúčastnili poslední VH ČKBF, nebo výkonný výbor 
některé asociace.  

3. Prezidium ČKBF má právo svolat Valnou hromadu ČKBF i v termínu kratším než 4 roky.  

4. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

5. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodnutí o zrušení ČKBF s likvidací nebo o její přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení; 

b) schvalování stanov ČKBF a rozhodnutí o jejich změně, včetně změny názvu ČKBF, rozhodnutí 
o změně sídla však náleží do působnosti Prezidia; 

c) schvalování Jednacího řádu a Volebního řádu valné hromady; 

d) volba mandátové, volební a návrhové komise;  

e) projednání zprávy o činnosti a hospodaření Prezidia ČKBF za období od konání poslední valné 
hromady;  

f) projednání zprávy revizora o hospodaření za období od konání poslední valné hromady;  

g) volba volených funkcionářů ČKBF v souladu s „Volebním řádem“ valné hromady;  

h) stanovení výše členských příspěvků. 

6. Valná hromada má formu shromáždění delegátů. Valné hromady svolané podle odst. 1 až 3 tohoto 
článku se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím a jiné osoby, pozvané Prezídiem ČKBF, VV ČKA 
a VV ČBA, s hlasem poradním, včetně generálního sekretáře ČKBF.  

7. Celkový počet delegátů s hlasem rozhodujícím je 85 osob.  

8. Rozdělení celkového počtu delegátů s hlasem rozhodujícím pro konání VH je následující:  
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a) prezident ČKBF;  

b) prezident a viceprezident ČKA; 

c) prezident a viceprezident ČBA; 

d) 20 delegátů určených VV ČKA; 

e)  20 delegátů určených VV ČBA; 

f) 40 delegátů určených VV ČKA či VV ČBA. Rozdělení těchto delegátů mezi ČKA a ČBA se uskuteční 
poměrně podle počtu registrovaných členů – fyzických osob těchto asociací posuzovaného k 31. 12. 
kalendářního roku předcházejícího roku konání valné hromady. Pro účely rozdělení se počet 
delegátů zaokrouhlí na celé číslo do 0,5 včetně směrem dolů, nad 0,5 směrem nahoru.  

9. VV ČKA a VV ČBA určí své delegáty dle odst. 8 písm. d) až f) podle zastoupení jednotlivých oddílů 
v nejvyšší dlouhodobé soutěži družstev mužů a žen a podle počtu členů jednotlivých krajských 
(oblastních) svazů posuzovaných vždy k 31. 12. kalendářního roku předcházejícího roku konání valné 
hromady.  

10. Delegáty s hlasem rozhodujícím mohou být osoby řádně registrované v ČKBF, které ke dni konání valné 
hromady dosáhly nejméně 18 let věku. Delegát s hlasem rozhodujícím může být zástupcem právnické 
osoby – oddílu či krajského svazu.  

11. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem 
rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.  

12. K platnosti usnesení či rozhodnutí VH je třeba většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, 
pokud těmito stanovami není určeno jinak.  

13. K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku odst. 5 písm. a) a b) je 
potřeba alespoň 2/3 většina přítomných. 

14. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní 
v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo 
přeměně ČKBF. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, 
kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím. 

15. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident ČKBF nebo pověřený 
člen Prezidia. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její Jednací řád. V případě volební valné 
hromady též její Volební řád. 

16. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se 
konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata 
usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle ČKBF, a to v určených dnech 
a hodinách. 

Čl. 5 
Prezidium ČKBF 

1. Prezidium je pětičlenné a skládá se z prezidenta ČKBF, prezidenta a viceprezidenta ČKA a prezidenta 
a viceprezidenta ČBA.  

2. Jménem Prezidia ČKBF jedná prezident ČKBF.  

3. Prezidium zvolí ze svých členů viceprezidenta, který zastupuje prezidenta ČKBF v době jeho 
nepřítomnosti.  

4. Prezidium svolává k zasedání prezident ČKBF nebo v případě, kdy tak nečiní nebo nemůže činit, jiný člen 
Prezidia, a to podle potřeby. 

5. Prezidium je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

6. Prezidium přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.  
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7. Do působnosti Prezidia náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito 
stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů ČKBF. 

8. Prezidium zejména:  

a) Zabezpečuje plnění usnesení VH ČKBF.  

b) Řídí činnost ČKBF v období mezi zasedáními VH.  

c) Prezidium rozhoduje o ustavení a rušení odborných komisí Prezidia a zároveň stanoví jejich náplň 
práce. 

d) Schvaluje, vydává a provádí změny statutu organizačních jednotek zřízených podle čl. 12 odst. 1 
těchto stanov.  

e) Schvaluje a vydává statut organizačních jednotek zřízených podle čl. 12 odst. 2 těchto stanov. 

f) Schvaluje a vydává Registrační řád ČKBF, který je závazný pro všechny členy a orgány ČKBF.  

g) Spravuje, schvaluje a rozděluje finanční prostředky ČKBF; schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření 
ČKBF.  

h) Zřizuje v nezbytně nutném rozsahu sekretariát, stanoví jeho personální obsazení, náplň práce 
a pravomoci; v čele sekretariátu je generální sekretář. 

i) Provádí případné změny jím vydaných dokumentů a jejich výklad, který je závazný pro všechny 
orgány a členy ČKBF.  

j) Zajišťuje styk s World Bowling, ČUS, ČOV, MŠMT ČR a podobně.  

k) Zajišťuje přípravu VH ČKBF.  

l) Rozhoduje o ukončení členství v ČKBF fyzické, resp. právnické osoby, z důvodů neplnění členských 
povinností. 

m) Ruší rozhodnutí, resp. usnesení, nižších orgánů a organizačních jednotek ČKBF z důvodů porušení 
obecně závazných právních předpisů, Stanov ČKBF a jiných vnitřních norem ČKBF.  

n) Schvaluje symboliku ČKBF. 

9. Prezidium ČKBF je oprávněno provádět změny stanov v článku 1 odst. 6.  

10. 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 jejich zájmů a posilovat jejich společenské postavení.  

11. 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. 6 
Prezident ČKBF 

1. Prezident je statutárním orgánem ČKBF. Prezident zastupuje samostatně ČKBF, a to v souladu 
s rozhodnutím valné hromady a Prezidia. V případě, že prezident zastupuje ČKBF v rozporu s těmito 
rozhodnutími, je povinen nahradit ČKBF škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 

2. Prezident podepisuje za ČKBF tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ČKBF připojí svůj podpis. 

Čl. 7 
Revizor  

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

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

3. Revizor je ze své činnosti odpovědný VH ČKBF.  
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4. Při ukončení funkce mezi valnými hromadami přebírá funkci zástupce revizora zvolený VH ČKBF. Je-li 
tento zástupce zároveň členem Prezidia ČKBF, VV ČKA nebo VV ČBA, účastní se jednání těchto orgánů, 
po celou dobu výkonu funkce revizora, pouze s hlasem poradním. 

Čl. 8 
Členství v ČKBF 

1. Členy ČKBF mohou být fyzické a právnické osoby, které se svým členstvím vysloví souhlas. Zájemce 
o členství se musí ztotožnit s účelem a hlavní činností ČKBF a musí mít zájem podílet se na naplňování 
společných zájmů s ostatními členy ČKBF. 

2. Způsob registrace členů a její provádění stanoví "Registrační řád ČKBF".  

3. O členství právnických osob v ČKBF rozhoduje Prezidium ČKBF, které je zároveň oprávněno stanovit 
podmínky jejich členství. O členství fyzických osob rozhoduje orgán uvedený v Registračním řádu ČKBF. 

4. Členy ČKBF mohou být jak oddíly s právní osobností, tak oddíly s přenesenou právní osobností od 
tělovýchovných organizací či organizací provozujících sportovní činnost (TJ, Sokol, Orel apod.). Nemá-li 
žádající subjekt samostatnou právní osobnost, předkládá Prezidiu ČKBF doklad o členství v tělovýchovné 
organizaci či organizaci provozující sportovní činnost, od níž odvozuje svou právní osobnost. 

5. Výši členských příspěvků pro fyzické osoby stanoví Valná hromada ČKBF. Právnické osoby členské 
příspěvky neplatí. 

6. ČKBF vede seznam svých členů. Za řádné vedení seznamu odpovídají Výkonné výbory ČKA a ČBA. 
Seznam členů může být veden i elektronicky. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky 
vedení seznamu členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis. 

7. Údaje o členech ČKBF mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, jejímž 
je ČKBF členem, a to v rámci plnění povinností ČKBF vůči 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. Každý zájemce 
o členství v ČKBF podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly 
uvedeným způsobem zpřístupněny, a současně potvrzuje, že s podmínkami vedení seznamu členů ČKBF 
a s rozsahem evidovaných údajů seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných 
zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů. 

8. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od ČKBF na její náklad potvrzení s výpisem ze seznamu 
členů obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

Čl. 9 
Práva členů 

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

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; 

d) být informován o činnosti ČKBF; 

e) ukončit kdykoli své členství. 
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Čl. 10  
Povinnosti členů 

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

2. Základními povinnostmi člena ČKBF jsou zejména:  

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

b) řádně a včas uhradit předepsané členské příspěvky v rozsahu stanoveném Valnou hromadou ČKBF;  

c) dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy, kterými se řídí činnost ČKBF, s právem odvolat se proti 
rozhodnutí v 1. instanci; 

d) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČKBF; 

e) poskytovat příslušným orgánům ČKBF pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, 
ekonomických a majetkových poměrech, jsou-li toto údaje nezbytné buď k plnění povinností ČKBF, 
nebo k využívání členských práv řádných členů. 

Čl. 11 
Zánik členství 

1. Řádné členství zaniká:  

a) vystoupením člena; vystoupení musí být ČKBF oznámeno písemně a v případě člena – právnické 
osoby musí z něj být patrné, že o vystoupení rozhodl k tomu kompetentní orgán členského subjektu; 

b) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje Prezidium ČKBF;  

c) úmrtím člena, zánikem právnické osoby, která je členem, nebo zánikem federace (dobrovolným 
rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jejím 
rozpuštění); 

d) zánikem ČKBF bez právního nástupce. 

Čl. 12 
Organizační jednotky ČKBF  

1. V ČKBF se zřizují tyto organizační jednotky jako pobočné spolky s právní subjektivitou:  

a) Česká kuželkářská asociace (zkráceně ČKA) s celostátní působností; 

b) Česká bowlingová asociace (zkráceně ČBA) s celostátní působností.  

2. V ČKBF, v návaznosti na krajské uspořádání České republiky a v závislosti na potřebě řízení krajských 
(oblastních) sportovních soutěží, se na územním principu mohou zřídit krajské (oblastní) kuželkářské 
svazy a krajské (oblastní) bowlingové svazy jako pobočné spolky ČKBF s právní subjektivitou.   
Název krajského (oblastního) svazu musí obsahovat text: „Krajský (oblastní) kuželkářský svaz“ resp. 
„Krajský (oblastní) bowlingový svaz“. 

3. Organizační jednotky zřízené dle odst. 1 (ČKA a ČBA) jsou nadřazené příslušným krajským (oblastním) 
kuželkářským resp. bowlingovým svazům zřízeným dle odst. 2.  

4. ČKA a ČBA se ve své činnosti řídí statutem, který schvaluje a vydává a jehož změny provádí Prezidium 
ČKBF. 

5. Působnost Krajských (oblastních) kuželkářských resp. bowlingových svazů je detailně upravena ve 
statutu příslušné nadřazené organizační jednotky (ČKA resp. ČBA).  

6. Krajské (oblastní) svazy se ve své činnosti řídí statutem, který schvaluje a vydává Prezidium ČKBF a jeho 
změny následně provádí příslušný výkonný výbor ČKA resp. ČBA. 

7. a) Organizační jednotku podle odst. 1 lze zrušit rozhodnutím valné hromady ČKBF. 
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b) O zrušení organizační jednotky podle odst. 1 rozhoduje valná hromada na návrh Prezidia ČKBF, který 
musí být odůvodněn nečinností organizační jednotky, porušováním stanov a vnitřních předpisů ČKBF 
orgány organizační jednotky, případně jiným závažným důvodem. Návrh na zrušení organizační 
jednotky může předložit i nejméně 20 % členů dotčené organizační jednotky nebo usnesení valné 
hromady dotčené organizační jednotky/pobočného spolku. 

8. Organizační jednotku podle odst. 2 lze zřídit a zrušit rozhodnutím Prezidia ČKBF.  

9. Návrh na zápis jakéhokoli pobočného spolku do veřejného rejstříku podává ČKBF. 

10.  Vznikem členství v ČKBF vzniká členství též v příslušné organizační jednotce zřízené dle odst. 1 a dle 
územní příslušnosti též v organizační jednotce zřízené dle odst. 2. 

11. ČKBF neručí za závazky a dluhy ČKA, ČBA, krajských (oblastních) svazů ani jakýchkoli dalších pobočných 
spolků. 

Čl. 13  
Jednání vůči třetím osobám 

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.  

2. Jménem ČKBF jedná prezident a v době jeho nepřítomnosti viceprezident. Dále může jménem ČKBF 
jednat osoba pověřená Prezidiem ČKBF.  

3. Jménem organizační jednotky ČKBF ustavené podle čl. 12 odst. 1 jedná prezident organizační jednotky 
a v době jeho nepřítomnosti viceprezident organizační jednotky. Dále může jménem organizační 
jednotky jednat osoba pověřená výkonným výborem organizační jednotky.  

4. Jménem organizační jednotky ČKBF ustavené podle čl. 12 odst. 2 jedná předseda organizační jednotky 
a v době jeho nepřítomnosti pověřený člen výkonného výboru organizační jednotky. 

Čl. 14 
Majetek a hospodaření 

1. Majetek ČKBF tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.  

2. ČKBF hospodaří na základě schváleného rozpočtu.  

3. Zdrojem majetku ČKBF jsou:  

a) členské příspěvky;  

b) příspěvky a dotace od střešních či mezinárodních organizací; 

c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.; 

d) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností ČBKF, zejména v souvislosti 
s organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti;  

e) dary;  

f) příjmy z reklam a sponzorské činnosti;  

g) příjmy z případné vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní; 

h) jiné příjmy.  

2. Majetek ČKBF je ve vlastnictví ČKBF jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě 
majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje 
Prezidium ČKBF. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje 
valná hromada ČKBF. 
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3. Bližší zásady hospodaření s majetkem ČKBF i všech jejích organizačních jednotek může upravit vnitřní 
předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší 
hospodářské činnosti. 

4. V případě zrušení ČKBF 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 ČKBF. Jestliže ČKBF obdržela 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. 

Čl. 15 
Kuželkářské a bowlingové oddíly  

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. Pravidly, Soutěžním řádem, Řádem rozhodčích, Disciplinárním řádem, Registračním 
řádem, Rozpisy příslušných mistrovských a nemistrovských soutěží a Ekonomickými směrnicemi, které 
mají přímý vztah ke sportovní činnosti.  

Čl. 16 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Závazný výklad stanov ČKBF provádí Prezidium ČKBF.  

2. 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.  

3. Členství fyzických osob a sportovních klubů / oddílů a vzniklé podle dosavadního znění stanov ČKBF 
zůstává bez dalšího zachováno. Tyto subjekty a osoby jsou nadále členy ČKBF. 

4. Krajské či regionální svazy zřízené dle dosavadního znění stanov jako organizační jednotky, které se od 
1. 1. 2014 považují za pobočné spolky, se přijetím těchto stanov považují za Krajské (oblastní) svazy dle 
čl. 12 těchto stanov. 

5. Členové volených orgánů ČKBF, kteří byli do svých funkcí zvoleni volební valnou hromadou dne 
13. 6. 2013, nadále působí ve svých funkcích. Jejich funkční období se řídí podle dosavadních předpisů. 

6. Valná hromada ČKBF zmocňuje Prezidium provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy 
stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného 
rejstříkového soudu může Prezidium odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu 
s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku. 

7. Tato novela stanov byla schválena mimořádnou valnou hromadou ČKBF dne 17. 10. 2015 a nabývá 
účinnosti dnem, kdy příslušný rejstříkový soud tuto novelu vezme na vědomí. 

 


