Změny dokumentů pro VH ČKBF 2021
Stanovy ČKBF
Čl. 1
Základní ustanovení
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 International Bowling
Federation (IBF) a všech jejích složek.
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).

Čl. 3
Orgány ČKBF
3. Volební období volených orgánů je čtyřleté.
4. Funkce volených funkcionářů vzniká 1. července roku, v němž končí předchozí čtyřleté volební období
a zaniká 30. června roku, v němž končí čtyřleté volební období.
5. Funkce volených funkcionářů předčasně zaniká také smrtí, vzdáním se funkce či odvoláním z funkce.
V případě mimořádné volby nového voleného funkcionáře z důvodu předčasného zániku funkce vzniká
funkce mimořádně zvoleného funkcionáře dnem zvolení a zaniká 30. června roku, v němž by skončilo
čtyřleté volební období voleného funkcionáře, jehož funkce předčasně zanikla.
6. Volby volených funkcionářů se řídí Volebním řádem Valné hromady ČKBF.

Čl. 5
Prezidium ČKBF
8. Prezidium zejména:
j) Zajišťuje styk s IBF, Národní sportovní agenturou, ČUS, ČOV, MŠMT ČR a podobně.

Čl. 16
Přechodná a závěrečná ustanovení
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.
4. Tato novela stanov byla schválena valnou hromadou ČKBF dne 20. 6. 2021 a nabývá účinnosti dnem, kdy
příslušný rejstříkový soud tuto novelu vezme na vědomí.
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Jednací řád Valné hromady ČKBF
Mandát delegáta s hlasem rozhodujícím (voliče) a jeho zánik
Čl. 3
Mandát delegáta s hlasem rozhodujícím (dále jen "volič" nebo "delegát") pro jednání příslušné valné hromady vzniká na
základě ustanovení čl. 4 Stanov ČKBF. a je platný jen ve spojení s registračním průkazem ČKBF.
Nesplňuje-li osoba, prokazující se příslušným mandátem v den konání VH, podmínky dle čl. 4, odst. 10 Stanov ČKBF, je
její mandát neplatný.
Čl. 4
Tiskopis dokládající mandát voliče zajišťuje Prezídium ČKBF.
Tiskopis musí obsahovat:
a) termín a místo konání VH;
b) na základě čeho byl mandát vystaven (viz. čl. 9, odst. 8 čl. 4, odst. 9 Stanov).
Čl. 34
Opis či fotokopii zápisu včetně přijatého usnesení, bez dalších jeho součástí ve smyslu druhého odstavce čl. 33, zašle
sekretariát všem delegátům s hlasem rozhodujícím, kteří se valné hromady účastnili, nejpozději do 30 dnů po jejím
ukončení.
Zápis z VH včetně přijatého usnesení, bez dalších jeho součástí ve smyslu druhého odstavce čl. 33, bude zveřejněn
nejpozději do 30 dnů ode dne konání VH na webových stránkách obou pobočných spolků, tedy ČBA a ČKA.
Čl. 36
Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 20. června 2021 a dnem nabytí jeho účinnosti se ruší Jednací řád ze dne
13. června 2013.

Volební řád Valné hromady ČKBF
Čl. 8
Přihláška k registraci se podává na sekretariát ČKBF buď písemně, nebo elektronicky nejpozději 15 dnů přede dnem
konání valné hromady ČKBF.
Čl. 52
Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem 20. června 2021 a dnem nabytí jeho účinnosti se ruší Volební řád ze dne
13. června 2013.
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