
KUJIP01AKISZ
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 002902.0037

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

Český svaz biatlonu, z.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Praha 7, Holešovice, U Pergamenky 1511/3 
00539180
Mgr. Jiřím Hamzou, prezidentem 
Komerční banka, a.s.
13739-111/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon - Světový pohár v biatlonu, NMNM“, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce").

Cl. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 5 000 000 Kč
Výše dotace v Kč 5 000 000 Kč
Výše dotace v % 100% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 0% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 0 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných 
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů 
Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
Výše poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na 
akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 90-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle Či. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace
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1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 15. března 2020.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2020.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace'a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,..... ),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) pronájmy kontejnerů, oplocení, toalety, atp.;
b) mobilní stavby, tribuny;
c) výroba a rozvoz sněhu.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
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odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002902“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu nebo svými pokladními doklady,

f) doručit .Kraji do 8. června 2020 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Cl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organízátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.

Položka/typ dokladu
inzerce (faktura) 
stravování (pokladna) 
honorář (pokladna)

Kč Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění 
příjmy ze vstupného

Kč
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ubytování (faktura) pnění od sponzorů
reklamní prezentace vlastní zdroje
(faktura) financování.
tištěná propagace
(pokladna)

Výdaje celkem Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
cjorientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osobou oprávněnou jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Čl. 11 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
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4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
a) logo Kraje Vysočina nebo sponzorský vzkaz Kraje Vysočina umístěný na 

pozvánkách, plakátech, vstupenkách, VIP kartách, volných vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí;

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti akce;

c) oficiální pozvání zástupců Kraje Vysočina, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 
kraje, možnost účastnit se předání cen vítězům (min. 20 míst VIP včetně 
kompletního servisu);

d) poskytnutí 20 ks volných vstupenek pro potřeby Kraje;
e) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místě konání akce (případně přímo 

na trati závodu) v počtu min. 40 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si 
Příjemce vyzvedne u Kraje);

f) logo Kraje na panelu prezentujícím partnery akce v tiskovém středisku;
g) distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 

vyzvedne u Kraje);
h) prostor o ploše 10 x 20 m v bezprostřední blízkosti startu pro umístění 

prezentačních stanů Kraje Vysočina a jeho partnerů a dostatečný prostor okolo 
stanů umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina. Stany včetně aktivit 
promotýmu zajistí Kraj. Příjemce zajistí přívod elektrické energie ke stanům a 
úhradu elektrické energie;

i) dostatečný prostor ve VIP zóně pro prezentaci Kraje Vysočina (např. formou roli- 
upů, prezentačních stěn adt.);

j) promítání loga Kraje mezi partnery a odvysílání video spotu Kraje na celoplošné 
obrazovce (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);

k) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu podpořena Krajem;
l) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce;
e) případná možnost prezentace Kraje v průběhu slavnostního vyhlášení na náměstí 

v Novém Městě na Moravě - umístění plachet s logem Kraje na pódiu nebo v jeho 
těsné blízkosti v případě projekce promítnutí loga nebo spotu Kraje;

f) případné umístění loga na startovních číslech jednotlivých závodníků (dle 
metodiky IBU);

g) v případě vydávání tištěného programu nebo brožury prostor pro úvodní slovo 
hejtmana nebo zástupce Kraje Vysočina;

h) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s 
konáním akce;

i) možnost vytýčení tratě závodů nebo prostor pro diváky pomocí pásky s logem Kraje
Vysočina (pásku si Příjemce vyzvedne u Kraje).

Cl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Cl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.
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2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi 
smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení 
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 
20 % poskytnuté dotace.

Čl. 14
‘ Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha ě. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
15.8.2019.
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11.2. 
2020 usnesením č. 0012/01/2020/ZK.

V Jihlavě dne......H-3- -03"-2020--

MUDr. Jiří Ěfěhdi/nek 
hejtman krpfe 

(za Kraj)

V .Mň.yň......dne

Mgr. Jiří Hamza 
prezident 

(za Příjemce)

svaz biatlonu
UPergamenkys
IŤÍHK) Praha 7
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. Základní informace
_ i

í Co ÁJ /\Lfiip

Název akce:
IBU World Cup Biathlon - Světový pohár 
v biatlonu, Nové Město na Moravě

Bližší popis akce: Český svaz biatlonu (ČSB) byl mezinárodní federaci 
biatlonu - International Biathlon Union (IBU) pověřen 
uspořádáním IBU World Cup Biathlon - Světového 
poháru v biatlonu pro sezónu 2019/2020, vrcholné 
biatlonové akce pro seniorské kategorie.

IBU následně podepsala smlouvu (Event hosting 
declaration) o pořádání s ČSB, Organizačním Výborem 
v biatlonu (OV Biatlon) resp. WCH biathlon 2013 s.r.o., 
jako servisními organizacemi.

SP v NMNM je součástí prestižního, 9-ti dílného seriálu 
biatlonových seniorských kategoriích (muži, ženy), 
v průběhu tří tréninkových a čtyř hlavních závodních dnů 
SP proběhnou Rychlostní závod, Štafety a Závod 
s hromadným startem.

Předpokládáme účast cca. 550 sportovců a doprovodů 
ze 40 zemí a 4 kontinentů.

Na startu bude samozřejmě i kompletní česká 
reprezentace.

Časový harmonogram akce 
(začátek - ukončení):

2. - 8.3. 2020

Místo konání akce: Nové Město na Moravě, Vysočina Aréna

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Výroba a rozvoz sněhu, dočasné mobilní stavby,
tribuny, pronájmy kontejnerů, Toi Toi

Odůvodnění žádosti:
Popis výchoz) situace, která vede k 
podáni žádosti včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU); zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Pro naplněni předpokládaného rozpočtu akce je nezbytné 
vícezdrojové financování.

Kvalitní uspořádání SP je důležitým krokem v přípravě 
sportoviště, organizátorů, města a regionu v rámci 
kandidatury pro možné pořádáni Mistrovství světa 
v biatlonu na Vysočině v letech 2024 - 2025.

Organizátoři o prostředky na tuto akci v rámci grantových 
programů nežádali. Příspěvek poskytuje Město Nové 
Město na Moravě jako neinvestiční dotaci, jejíž výši 
v současné době neznáme. 

identifikace žadatele:
Právnická osoba (POZOR: tenlo doklad 
doUládaji i obce, jejich příspěvkové 
organizace a příspěvkové organizace 
kraje), dále předkládá Identifikaci:
a. osob zastupujících právnickou 
osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení (Pokud již nebylo doloženo v 
rámci dokladů k právní subjektivitě 
žadatele; jedná se například o výpis 
usneseni zastupitelstva obce o zvoleni 
starostou)

b. osob s podílem v této právnické
osobě (Jedná se například o společníky 
zapsané ve veřejném rejstříku,
představenstvo družstva, osobu
oprávněnou jednat za spolek. Celý 
seznam akcionářů či členů spolku se 
neuvádí)

c. osob, v nichž má přímý podíl, a výší 
tohoto podílu (Jedná se o seznam 
právnických osob, v kterých má žadatel 
podíl, je členem apod.)

DŮLEŽITÉ: Uvedené náležitostí dle 
bodu b) a c) lze doložit jako prostý 
přehled potvrzený osobou oprávněnou 
iprinaf ímánam žadatele. Pokud isou 
údate dle bodů b) a c) pro žadatele
irelevantní, uvede žadatel rovněž ivto

Právnická osoba
a.
1. Český svaz biatlonu, z.s.
2. U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00
3. 539180
4. Zapsaný spolek
5. Mgr. Jiří Hamza, prezident ČSB
6. Kontaktní údaje
a) 602 470 377,
b) jiri.hamza@biatlon.cz
c) Nám. sv. Wolfganga 26, Hnanice, 669 02 Znojmo

b. irelevantní
c. irelevantní

skutečnosti.
Bankovní ústav:
Číslo bankovního účty:

KB Praha-západ č.ú. 13739-111/0100

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu):

http://www.vysocina-arena.cz/cz/

Právní subjektivita žadatele:
(včetně kopie dokladu o právní

Zapsaný spolek

Seznam doklady 
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

Výpis z rejstříku, stanovy



[ CELKOVÝ rozpočet akce:|3Qjožková rozvaha výdajů a příjmů

2. - 8. 3. 2020
- >

Příprava projektu, org. výbor ' l\V k>
Technické zajištění akce - pronájmy a služby, včetně o kW vVV ko
Pronájem areálu ' ,\Y t\Y Uč

Výroba a rozvoz sněhu ’ Kč
Pronájmy kontejnerů, ploty, mobilní wc atp. : i\v o.vi uč

Mobilní stavby : t\V i\V ke
Provozní zajištění akce 9 000 000 Kč
Ostatní provozní náklady ’ A V OlV kč
Lidský faktor - mzdy, dohody atp. 4 500 000 !<c
Promo - outdoor reklama, propagace, tiskoviny aj. 4 700 000 Kč
Odměny - sportovci, prize money 11800 000 Kč
Ubytování 3 300 000 Kč
Catering •• obědy, stravování 4 500 000 Kč
Doprovodný program 500 000 Kč
Pojištění akce 2 000 000 Kč
Povinné a jiné poplatky, ohiášky 2 400 000 Kč
Zahraniční platby 2 300 000 Kč
Ostatní služby 2 550 000 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY SPORTOVNÍ AKCE 65 150000 Kč

Dotace Kraj Vysočina 5 000 000 Kč
Dotace MÚ NMnM 300 000 Kč
MŠMT 12 000 000 Kč
IBU na akci 3 125 000 Kč
IBU na price money 11800 000 Kč
ČSB, partneři svazu 9 000 000 Kč
Vstupné 12 000 000 Kč
fnfront 11 500 000 Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY SPORTOVNÍ AKCE

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována
Použití požadované dotace od Kraje Vysočina.
Výčet NEUZMATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnuti 
dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobni náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištění organizátora a jeho 
zaměstnanců

o náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje)

(např. telefonní služby, energie, 
poplatky za připojení k síti, 
poštovné, balné, doprava, bankovní 
poplatky........)

o náklady (výdaje) na nákup věcí 
osobní potřeby, které nesouvisejí 
s realizací akce,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčfované v době realizace akce
o náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje

Výroba a rozvoz sněhu 1.000.000,-

Pronájmy kontejnerů, 2.000.000,-
oplocení, toalety atp.

Mobilní stavby, tribuny 2.000.000,-

Celkem 5.000.000

Řádek
číslo

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 5.000.000 Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

5.000.000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Viaslnimi prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorínqu...

0

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

0% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina



Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5
výše uvedené tabulky).

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že

3. Bližší informace o akci

cílově publikum (popište prosím, kolik osob akce oslovi/oslovila v předchozích ročnících, jaká je jejich 
struktura - např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široké veřejnost, minority, apod.)____________

Po SP 2012, 2015, 2016, 2018 a MS 2013 je to další zimní biatlonová akce nejvyššího 
světového formátu. Soutěže se uskuteční v průběhu jednoho týdne, ve 3 tréninkových a 4 
závodních dnech a nabídnou široké veřejnosti velký výběr sportovních zážitků z vrcholné 
světové soutěže.
Po úspěšném uspořádání předchozích akcí předpokládáme průměrnou denní návštěvu je 25- 
30.000 diváků. NMNM patřilo vždy l< akcím s největší návštěvností i TV sledovaností v celém 
seriálu SP.
Záštitu převzal hejtman KV MUDr. Jiří Běhounek a starosta NMNM Michal Šmarda, pozváni 
budou jako čestní hosté nejvyššt vládni, resp. ústavní činitelé, představitelé MV, MŠMT, 
zastupitelé města i kraje, kteří se pravidelně biatlonových akcí zúčastní.
Za IBU se krom jiných zúčastní i členové výkonného výboru v čele s prezidentem a SG IBU. 
Účastni se, resp. budou pozváni ředitelé a majitelé spolupracujících firem a sponzorů.

Všechny soutěže vysílá v přímém přenosu Česká televize, kde bude akce reklamně avizována 
a prezentována ve zpravodajských relacích, současně bude soutěž vysílána v celosvětové síti 
Eurovize a Eurosporiu. Samozřejmá je privátní produkce dalších minimálně deseti 
zahraničních TV společností (ZDF, ARD, NRK, RTV, aid.) s celkovou předpokládanou 
sledovaností přes 250 mil. TV diváků a podobným počtem na Internetu.
Na základě zvyklostí se očekává vysoký zájem jak zahraničních, tak celostátních a 
regionálních periodik (partnerem akce je např. MF Dnes, Radiožumál), předpokládáme účast 
zhruba 350 novinářů a fotografů. Akce bude prezentována současně na Internetu (naše i 
zahraniční webové stránky, internetový přenos na IBU webu, internet streamy, sociální media) 
a v celostátních i regionálních rádiích.

Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodní apod.)

Zvládnutím a úspěšným průběhem akce se podpoří mezinárodni prestiž organizátorů, města a 
regionu, vysoký kredit pomůže i úspěchu pro další období ve smyslu udělování pořadatelství 
následných světových soutěží a možnosti trvalého začlenění NMNM do seriálu Světových 
pohárů IBU a MS v dalších letech.
V kontextu výše uvedeného je velmi významným příspěvkem pro město a region markantní 
nárůst povědomí o regionu Vysočina, jako významném a trvalém partnerovi ve světě jednoho 
z nejpopulámějších olympijských sportů. A to jak v národním, tak mezinárodním měřítku.
Do NMNM se sjede nejen cca 600 přímých účastniků, ale i cca 500 zástupců domácích a 
zahraničních kooperujících firem, přičemž na zajištění akce se bude podílet 400 pořadatelů a 
dalších 100 dobrovolníků.
Očekávat můžeme, vzhledem ke vzdálenostem, vysokou návštěvnost ze zahraničí, zejména 
Německa, Rakouska, Slovenska, Polska, Ruska a Skandinávie, a samozřejmě především, jak 
je zvykem.i z celé České republiky. Z hlediska turismu a souvisejících služeb tato akce opět 
výrazně pomůže rozvoji regionu.
Současně příprava areálu pro soutěž zvýší jeho užitnou hodnotu pro vrcholné sportovní 
soutěže, současně i pro širokou místní veřejnost, její sportovní i rekreační aktivity se všemi 
pozitivními následnými efekty. Významná je i možnost využití pro rozličné kulturní akce.

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?) .....................

SP je 18. významnou biatlonovou mezinárodní soutěží pořádanou v NMNM od roku 
2007.

Po dlouhodobém pořádáni podobných soutěží v klasickém lyžování se v posledních letech 
stal právě biatlon tvůrcem nové tradice a vzhledem k perspektivě nejbližších let i hlavním 
nositelem v této oblasti.

Pevně věříme, že pořádáni světových biatlonových soutěži a související výstavba areálu 
v NMNM, pomůže nejen k návratu pořádání tradičních významných lyžařských soutěží, 
současně posílí pozici dalších „nových tradic", viz už pořádání mezinárodních soutěži v MTB, 
cyklistice, rychlobrusleni, atd.

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)

Krom tradičních výsledkových ceremoniálů přímo v areálu v rámci soutěžních dnů proběhna i 
slavnostní vyhlášení výsledků s bohatým doprovodným kulturním programem, předáním 
medailí a cen nejlepším na náměstí v NMNM. Ceny předávají čestní hosté šampionátu. Na 
stadionu proběhne i malé slavnostní zahájení šampionátu.

Dáte se v průběhu soutěží uskuteční večery se zahraničními účastníky soutěže (vedoucí, 
trenéři) s organizátory a hosty. Na programu je i setkání s médii.
Pro hosty a diváky budou připraveny v areálu VIP a „Public" stany s občerstvením a 
doprovodným kulturním programem, Stánky s občerstvením, suvenýry atd. v nové divácké 
zóně.



Propagace jména Kraje Vysočina — nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí — např. na propagačních materiálech spojených s akcí, piakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách pří samotné akci—)............................ ...................................

Kraj Vysočina bude prezentován v souladu se smlouvou k případné dotaci, tzn. minimálně v 
následujícím rozsahu:

<• logo kraje Vysočina umístěné na všech technických materiálech a tiskovinách 
závodu, prezentace kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích jako 
partnera závodu, logo kraje Vysočina umístěné na plakátech, vstupenkách, VIP 
kartách, volných vstupenkách, parkovacích kartách apod.

• umístění aktivního odkazu www.kr-vvsodna.cz na domovských www stránkách 
souvisejících s konáním akce

• oficiální pozváni zástupců kraje Vysočina, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 
krajské samosprávy, možnost účastnit se předání cen vítězům

» viditelné vyvěšení prezentačních plachet s logem kraje Vysočina (min. 25 ks) 
v místech konáni akce, mimo záběry kamer (neumožňuje vzájemný kontrakt IBU, 
pořadatel, Infront- marketing)

• logo (prezentaci) kraje Vysočina na panelu prezentujícím partnery/ akce v tiskovém 
středisku

• prezentace kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích jako partnera 
akce

• v případě videoprojekce odvysílání video spotu kraje Vysočina na celoplošné 
obrazovce (video spot si příjemce vyzvedne u poskytovatele)

• distribuce propagačních materiálů kraje Vysočina, které dodá poskytovatel, 
mezi hosty akce

o prezentace názvu Vysočina ARÉNA

Zároveň předpokládáme účast vedení Kraje v Čestném předsednictvu akce, samozřejmě 
počítáme s účastí na Slavnostním zahájení, vyhlašování výsledků a závěrečném banketu.

Nad rámec výše uvedeného bude Kraj Vysočina presentován kontinuálně ve všech 
presentacích k dalším připravovaným akcím jak v národním, tak mezinárodním měřítku, např. 
na Kongresech a dalších akcích IBU, webových stránkách a magazínu IBU, na mezinárodním 
setkání sportovních novinářů Forum Nordicum, atp.

Předpokládáme i masivní spolupráci na propagaci akci a regionu s Vysočinou Tourism a 
všemi okolními Info centry.

Výtěžek akce (pokud r,c jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?)

Vzhledem k charakteru akce, náročnosti přípravy a organizace, složitým sněhovým 
podmínkám posledních let (výroba umělého sněhu) a poměru celkových nákladů a příjmů, je 
naší snahou vyjít s vyrovnaným rozpočtem. Nepředpokládáme proto výdělek. Potěšitelným 
výdělkem akce je spíše pořadatelský úspěch a další zkušenosti pro budoucnost.

V případě zisku jsou finanční prostředky investovány do mládeže a dalšího rozvoje areálu, 
resp. zařízeni pro sportovní využiti širokou sportující veřejnosti.

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplněnu

V Praze dne 12.8.2019

razítko a pjždpis statutárního zástupce žadatele 
(v jpřípadá zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou mot přiložit)

Český svaz biatlonu, z.s.
Žádost prosím odešlete zpět na adresu: u ?fr9a □
Mgr. Ondřej Rázl 170 00 Praha 7
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razl.o(a)kr-vvsocina.cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270



Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního 
důvodu zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
- §10a, odst. 3, písm. f) 1.
(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak by! statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce; svazek obci doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží stanovy 
nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo z obchodního 
rejstříku aip.}1

viz příloha Ares

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2.

Příloha žádosti - IBU WC biathlon, NMNM 2.- S.3.2020

(např. spolek, o.p.s. apod. uvedou do tabulky níže výpis všech svých členů, právnická osoba podnikající 
uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého zřizovatele; svazek obcí doloží seznam 
obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.).___________ ____ ___________________

Pořad.
číslo

IČO / datum 
narození Název/jméno osoby, která má v žadateli podíl

1
... 2

3
4

-........-..............- ....................................... -..-• -...... -....-..-..... .........................-

5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listč

(XI zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (íj. pouze pokud v žadateli nemá 
žádná další osoba podíl; týká se všech obci a měst)

1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu pritdádat

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst 3, písm. f) 3. 
(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba

Pořad.
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel 
přímý podíl

Výše podílu v 
%2

1
........2

27066118 CZ biatlon sro. 100%

3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

□ zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

fíři Hamza, president ČSB

český svaz biatlonu z.s.
U pergamenky - 
170 00 Praha I

pokud není výše podílu přesně děna, uveďtenestanoveno“



Stanovy Českého svaans biatlonu

I. 2ÁR1.ABSÍ USTANOVENí

Český svaž bůillonu. z.s. dále jen „Č$B“. je spolek, luerý byl původně oslaven v souladu 
se zákonem č. K-3 90 Šb. o sdružováni občanu jako samostatná, dobrovolná a nepolitická 
organizace s právní' formou občanského sdružení, založena na demokratických principech. 
Následně byl ve smyslu ustanovení § 3045 zákona č. 89-2012 Sb. Občanský zákoník, 
v platném zněni (dále take jako NOZ) transformován do právní podoby spolku a zapsán do 
spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 160. ČSB 
působí na celém území České republiky a ve svých řadách sdružuje zájemce o biatlon. Ve 
své činnosti se ČSB řídi těmito stanovami, přijatými vnitřními normami a právními 
předpisy obecného charakteru.
Sídlem spolku je U Pergamcnky 1511/3, 170 00 Praha 7.
ČSB bylo přiděleno identifikační číslo /IČO ; 00539180.

2. poslání a hlavní úkoly čsb (účel spolku)

2.!. Posláním ČSB jc, podílet se na všestranném rozvoji tciesuveh. psychických, mravních 
a morálně-volmeii kvalit občanů České republiky, jakož i ostatních členu ČSB, 
zejména mládeže, a to prostřednictvím sportovního odvětví biatlon. Ve své činnosti 
spolupracuje s Organizacemi, které mají obdobné poslání.

2.2. CSB je členem Českého olympijského výboru a Mezinárodni unie biatlonu (1BC). 
Podle potřeby a vhodnosti se může stát členem dalších organizací.

2.3. Při realizaci výše specifikovaného poslání plni tyto hlavni úkoly;
a prosazuje zájmy českého biatlonu v příslušných národních a mezinárodních 

organizacích a vytváří podmínky pro všestrannou mezinárodní spolupráci;
u 'zabezpečuje státní sportovní reprezentaci České republiky ve vrcholných světových a 

mezinárodních soutěžích ve všech formách biatlonu;
Ď organizuje mistrovská, klasifikační a kvalifikační soutěže celostátního charakteru, 

mezinárodní, výběrové a veřejné soutěže v jednotlivých formách biatlonu;
° zabezpečuje výběr, přípravu a výchovu státních reprezentantů, talentované mládeže a 

dalších sportovců, rusí jejich sportovní výkonnosti a pro tuto činnost vytváří vhodné 
podmínky;

a vytváří podmínky pro sportovní činnost v klubech;
u prostřednictvím klubů organizuje akce propagačního a náborového charakteru pro 

široké vrstvy obyvatelstva vc smyslu obecných zásad „Sport pro všechny1';
J připravuje pro zabezpečení své činnosti pedagogický, rozhodcovský á funkcionářský 

aktiv s maximálním využitím nejnovějších zkušeností a vědeckých poznatků;
n k zabezpečeni své činnosti a potřeb může organizoval a provádět hospodářskou a 

marketingo vou či n nosí;
~ vyhledává sponzory a partnery svazu, kterým nabízí uplatnění reklamy a propagaci 

výrobků při soutěžích biatlonu a v propagační činnosti svazu;
n nabývá majetek v souladu s platnými předpisy a ustanoveními.

ČSB. stejné jako i pobočné spolky, zřízené v souladu s těmito stanovami mohou k dosažení 
svého účelu realizovat také vedlejší hospodářskou činnost, .spočívající v podnikáni či jiné 
výdělečné činnosti.

3. ČLENSTVÍ

3.1. Členem ČSB se může stát každý občan ČR či cizí státní příslušník, splňující 
zákonné podmínky pro pobyt na území ČR, který souhlasí s obsahem činnosti ČSB, 
jak je charakterizován těmito Stanovami.

3.2. O členství je nutno požádat formou písemné přihlášky, jejíž vzor je dostupný mi 
internetových stránkách ČSB (www.biatlon.c/) v některém klubu biatlonu. Osoby 
mladší 18-ti let se mohou stát členy ČS B za předpokladu, že mi jejich přihlášce jc 
uveden souhlas jejich zákonného zástupce. Členství vzniká okamžikem schválení 
přihlášky statutárním orgánem klubu biatlonu á současně řádnou úhradou členského 
ročního příspěvku. Výši členského příspěvku schvaluje Valná hromada ČSB na 
návrh Vyhoní ČSB.
Klub biatlonu, ve kterém člen podal přihlášku, se stává jeho mateřským klubem. 
V tomto klubu provádí svoji činnost a platí členské příspěvky v souladu sel. 4 
stanov. Změnu mateřského klubu a hostování v některém jiném klubu řeší vnitřní 
dokument k problematice členství. Nové členy mohou přijímat jen kluby splatnou 
registrací.

3.3. Sekretariát CSB vede Lvidenční seznam členů, zpracovaný na základě informaci, 
převlaných jednotlivými kluby. Seznam je veden v elektronické nebo písemné 
podobě a obsahuje údaje poskytnuté členem v jeho přihlášce. Pro zveřejňování 
seznamu členů platí ustanovení $ 236 NOZ, seznam členů nebude zpřístupněn.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA 

Clen ČSB má právo:
^ nosit a používat označeni příslušnosti k CSB;
° zúčastňovat se všech akci organizovaných klubem biatlonu a akcí, organizovaných 

jinými složkami CSB podle svých zájmů, schopností a možností;
° zúčastňovat se členských schůzí klubu a informovat se o činnosti klubu a ČSB;
° po dovršeni 15 let, volit a hlasovat v rámci organizační struktury mateřského klubu;

po dovršeni ’18 lét, být volen a být delegován do jiných organizaci a orgánů, včetně 
mezinárodních;

° odvolat se proti rozhodnuti orgánu směřujícímu proti jeho osobě k vyššímu orgánu;
podávat návrhy, připomínky, stížnosti a petice k činnosti jednotlivých složek ČSB;

° podmínkou pro výkon práva člena ČSB zúčastnit se jako řádný delegát jednání Valné 
hromady ČSB jc zaplaceni členského příspěvku.

Clen ČSB má povinnost:
J dodržovat Stanovy a řídit sc přijatými dokumenty ČSB; 
a chránit zájmy organizace a její majetek;
3 platit řádně Členské příspěvky, a to každoročně vždy nejpozdčji l< 31.3. daného roku.

za který sc příspěvek platí a ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady 
1 dodržovat právní předpisy, předpisy souvisejíc! snošením a užíváním zbrani a 

chovat sc tak. abv nepoškozoval dobré jméno ČSB.
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5, i/konče-ní členství

Čk^isíví v ČSB zamká;
i! vystoupením uu 'základě písemného oznámení o vystoupeni z CSB, členství zaniká 

ke dni, kdy byla-žádost o ukončení členství písemné doručenu nu adresu ČSB. Osoba 
mladší í 8-ti let žádá o ukončení členství prostřednictvím Svého zákonného zástupce;

-■ vyloučením na základe rozhodnuti výboru ČSB, který o vyloučení rozhoduje buď 
z vlastního podnětu nebo ?. podnětu výboru klubu biatlonu v důsledku závažného 
porušeni Stanov, platných vnitrních dokumentu nebo obecných zákonných 
ustanoveni, pokud clen ani po výzvě ČSB nezjednal nápravu; rozhodnutí o vyloučeni 
musí být písemné a musí být doručeno vyloučenému členu; vyloučený clen muže do 
patnácti dnů ode dne doručeni rozhodnutí výboru ČSB o vyloučeni navrhnout, aby 
jeho vyloučeni přezkoumala kontrolní a revizní komise.

;j v důsledku prodleni člena se zaplacením stanoveného členského příspěvku na 
příslušný kalendámí rok po dobu delší než 3 měsíce, i\ to k prvnímu dni měsíce 
následujícího po uplynuti tři měsíců od stanovené Hnity splatnosti.

- úmrtím člena;
- u cizinců zánikem platnosti povoleni k pobytu na území CR.

Srnnovy CSS

<». ORGANIZAČNÍ STRUXTIÍRA 

6.Í. Orgány ČSB

® VaiuÁ hvismnde

» Výbor ČSB

« Kontrofaí a revizni komise 

« Odborné komise výboru CSB

6.Í.LValná hromada jc nej vyšším orgánem CSB. Svolává ji nejméně jednou zn čtyři 
kalendářní roky výbor ČSB, který stanoví počty delegáti! z jednotlivých klubů. Právo 
minimálně jednoho řádného delegáta má každý registrovaný klub biatlonu. Jako 
řádní delegáti se dále Valné hromady zúčastní stávající členové výboru a kontrolní a 
revizní komise. Řádní delegát: musí mít uhrazeny členský příspěvek na dány rok.

Valná hromada se svolává pozvánkou, kterou je ČSB povinen odeslat písemné 
každému registrovanému klubu biatlonu, včetně oznámeni o počtu delegátu 
připadajících na příslušný klub a pozvánky pro každého klubem určeného delegáta, 
nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady, a to elektronickou poštou na 
maiiovoLi adresu klubu, uvedenou v Registračním listu klubu. Z pozvánky musí byt 
zřejmé místo, čas a pořad jednání valné hromady.

Vainá hromada se zpravidla koná v roce konáni zimních olympijských her.
Valná hromada může být svolána mimořádně na žádost nejméně jedné třetiny 
registrovaných klubů biatlonu nebo rozhodnutím výboru ČSB.
Valná hromada ČSB je usnášemschopná. pokud je přítomna nadpoloviční většina 
pozvaných delegátů s řádně zaplácenými členskými příspěvky za kalendářní rok, ve 
kterém se valná hromada koná.
N:ení-h valná hromada nsnáševiíschopná, jc jednání řádné valné hromady přerušeno 
s tím. žc následně po uplynutí 30 minut se může konat náhradní valná hromada při 
účasti minimálně 1/3 řádně pozvaných delegátu.
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Náhradní valná hromada se řídi programem, který byl zaslán klubům, a nesmi 
projednávat záležitosti nad rámec stanoveného programu řádné Valné hromady č$e. 
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegálii, pokud tylo 
stanovy nestanoví jinak.

-6.1.2.Výbor ČSB je kolektivním statutárním orgánem ČSB. Tvoří jej 6 členů, kteří 
vykonávají základní funkce: prezidem. I. viceprezident viceprezident pro 
ekonomiku a marketing, viceprezident pro biatlon, ělen pro letni biatlon, člen pro 
spoitovně-teehnickdu, legislativní činnost a práci s rozhodčími, člen pro práci 
s mládečí. Funkční období je čtyřleté. V případe uvolněni míst členu Výboru ČSB 
tak. že počet členů Výboru ČSB neklesne pod polovinu, má Výbor ČSB právo 
kooptovat nové členy Výboru ČSB na období do nejbli/šiho' zasedání Valné 
hromady příslušné k volbě členil Výboru ČSB.

(i. 1.2,1 Prezidem, I. viceprezident - viceprezident pro ekonomiku a marketing, 
viceprezident pro biatlon zastupují spolek navenek, a to každý samostatné, s tím, že 
k předepsanému jménu, prijmeni a funkci připojí podpis s razítkem ČSB.

o. 1.2.2. Výbor CSB je výkonným orgánem ČSB. Seházi se podle potřeby, nejméně 6x 
ročně. Na svých zasedáních projednává aktuální problematiku a úkoly spojené 
s celkovou činnosti ČSB. K zabezpečeni Své činnosti si výbor uslavuje odborně 
komise, případné pověřuje jím vybrané členy přímo konkrétními úkoly. Jednání 
výboru se zúčastňuje sekretář ČSB a zástupce Kontrolní a revizní komise s hlasem 
poradním.

ů. 1.2.3. Závěry přijaté výborem jsou pro ČSB Závazné, je-li jednáni přítomna nadpoloviční 
většina členů výboru, při hlasováni rozhoduje prosta většina hlasů. Při Masováni 
rozhoduje při rovnosti hlasů hlas prezidenta, připadne viceprezidenta řídicího 
jednáni.

6.1.2.4. Členové výboru pracují na svých úsecích činnosti, sledují obsahovou, metodickou, 
technickou, legislativní, finanční a věcnou správnost vydávaných vnitřních 
dokumentu.

6.1.2.5. Člen výboru, který se nemůže zúčastnit zasedáni, může být zastoupen pověřeným 
členem jim řízené komise. Tento zástupce má při zasedání všechna práva člena 
výboru.

6.1.2.6. Prezident řídi činnost ČSB a reprezentuje jej navenek, svolává a řidl jednaní 
výboru ČSB. Je volen Valnou hromadou ČSB.

St.j/'O'.y ČSB

6.1.3. Kontrolní a revizní komise ČSB (KRK) je samostatný nezávislý orgán, skládající 
se z předsedy a dalších dvou členů. Členy kontrolní a revizní' komise ČSB volí valná 
hromada, tito členové mezi sebou zvolí předsedu. Funkční období je čtyřleté. 
Kontrolní a revizní komise nezasahují do činnosti výkonných orgánů. Na jednáních 
výkonných orgánů předkládají své návrhy a doporučení a při hlasování mají hlas 
poradní. V případe uvolnění místa člena KRK, máji zbývající členové KRK právo 
kooptovat nové čteny KRK na období do nejbližšiho zasedání Valné hromady 
příslušné k volbě členů KRK.
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Synovy ČS3

ň.M.Oďbonuí krmiise vyhoní CBB jsou zřízeny za účelům zabezpečení plněni úkolu 
vdané ob last i-, pracuji \c složení 3-5 členů, komise biatlonu a komise pro letní 
biatlon pracují vždy v počin 5 členů. Předsedou komise je vždy příslušný člen 
Výboru ČSB pro danou problematiku. Jedná se o komisi pro ekonomiku a marketing, 
komisi biatlonu, komisi pro letni biatlon, komisi pro práci s mládeži a komisi pro 
•sportovně technickou, legislativní činnost a práci s rozhodčími,

b.X kusnhfiosí orgánťi CSB a jejich clenu

6.2.3. Va5n» hí-ftmada:

° projednává a schvaluje zprávu prezidenta a výboru ČSB o činnosti a slávu svazu za 
uplynule období, /.právu o hospodaření a majetku ČSB, zprávu Kontrolní a revizní 
komise ČSB:

in schvaluje změnu Stanov ČSB a -Statut kontrolní a revizní komise ČSB: 
n voli přímo prezidentu svazu, viceprezidenty a jednotlivé členy výhovu: 
c voli přímo 4 členy komise biatlonu a 4 členy komise pro letní biatlon 
° vob tri členy kontrolní a revizní komise ČSB;
1,1 schvaluje výši základního registračního příspěvku klubu a ročního členského 

příspěvku:
" určuje postupné dle a směry činnosti ČSB a základní plán rozvoje pro období mezi 

Valnými hromadami ČŠB;
° rozhoduje, při souhlasu dvou třetin přítomných delegátů o /rušení ČSB nebo o íuzi či 

rozdělení ČSB.

•6.2.2. Výbor ČSB

a plni úkoly, uložené mu Valnou hromadou OSB a rozpracovává přijaté usnesení;
,;3 schvaluje a vydává zásadní materiály důležité po činnost svazu, např, pravidla 

soutěži, pokyny, směrnice aid.:
° schvaluje roční plán činností a roční Umínění rozpočet;
° schvaluje .statut odborných komisi;
u schvaluje výběr členů odborných komisí a jejich počet / návrhů jednotlivých klubů a 

členů výboru, v yjma komise biatlonu a komise pro letní biatlon 
° rozhoduje o přidělení dotací od státních orgánů, .sponzorů a vlastních zdrojů na 

zabezpečeni .státní reprezentace, -sportovní rozvoj talentované mládeže a rozvoj 
činnosti klubů biatlonu;

a schvaluje roční hodnocení plněni piánu rozvoje:
a schvaluje roční účetní uzávěrku a zprávy o výsledku hospodaření a vyúčtováni;
° schvaluje vstup nebo vystoupení CSB z tělovýchovných či jiných organizaci, včetně

mezinárodních:
~ schvaluje registrace nových klubů a rozhoduje za podmínek uvedených ve Stanovách 

o zrušení registrace klubů, působících jako samostatné právnické osoby,
3 schvaluje založení nových klubů působících jako pobočné spolky a rozhoduje za 

podmínek uvedených ve Stanovách o zrušeni těchto pobočných spolků u dále o fůzi 
či ro/dčleni pobočných spolků;

3 zabezpečuje a řídi státní reprezentaci ve všech formách biatlonu:
- schvaluje složení reprezentačních družstev, trenérv družstev a nominace na MS \1F 

a ZOM;

Strana -5-

u zabezpečuje úkoly související s organizaci mezinárodních, mistrovských.
klasifikačních a kvalifikačních soutěži; 

n zajišťuje potřebnou metodickou, výukovou a organizační činnost; 
a vede evidenci členů a klubů, archiv a potřebnou dokumentaci svazu;

zřizuje sekretariát pro zabezpečení administrativní činnosti, podle potřeb a tno/nosíi
ČSB;

° schvaluje organizační strukturo sekretariátu, mzdový a odméňovací řád 'zaměstnanců; 
J schvaluje přijetí do pracovního poměru, výši odměn a mzdovou politiku svazar. 
n projednává náměty a rozhodnuti Kontrolní a revizní komise ČSB a dalších 

kontrolních orgánů:
n připravuje a organizačně zajišťuje Valnou hromadu CSB,

Při jednáni se výbor CSB řídi vlastním Jednacím řádem. K jednáni je /ván sekretář ČSB a 
zástupce Kontrolní a revizní komise a hlasem poradním.

6.2.3, Prezi-dení ČSB plní tyto úkoly; ' 
ů zastupuje CSB navenek;
c svolává a řídí činnost výboru ČSB a pracovní činnost sekretariátu; 
c přijímá, po projednání vc výboru, zaměstnance sva/.u; 
a zabezpečuje úkoly a potřeby vyplývající z činnosti ČSB.

6.2.4.1. Viceprezident - viceprezident .pro ekonomiku a marketing přiví tylo úkoly: 
n zodpovídá za činnost v daných odvětvích svazové problematiky:
° řídí a usměrňuje činnost komise pro ekonomiku a marketing.

6.2.5. Viceprezident pro hisrth/n plní tyto úkoly;
a zodpovídá za odbornou činnost na svém úseku;
n řídí a usměrňuje činnost komise biatlonu.

6.2.6. clen výboru pro letní biailmi pOm tví-o úkoly:
° zodpovídá za odbornou činnost na svém úseku;
« řidí a usměrňuje činnost komise pro letní biatlon.

6.2.7. Člen výboru pro sportovně technickou, legislativní ormesi a práci s rozhodčími 
plní tyto úkoly:

ra zodpovídá za přípravu a vydání svazových dokumentů pro zabezpečení sportovní 
činnosti:

n zodpovídá za legislativní úpravu všech vydávaných vnitřních dokumentů CSB;
a řidí a usměrňuje činnost komise pro sportovně technickou, legislativní činnost a práci 

s rozhodčími.

6.2.8. Čten vyhoní pro práči s mládeží plní ty to úkoly:
° zodpovídá za problematiku v dané oblasti činnosti svazu;
a sleduje a vyhodnocuje činnost práce s talentovanou mládeži, sportovních Ind a 

sportovních center mládeže;
a řídí a usměrňuje Činnost komise pro práci s mládeži.

6.2.9. Kontrolní a revizní komise plní tyta úkoly,*
° provádí kontrolu a revizi dodržování obecně závazných právních předpisů. Stanov a 

závazných vnitřních dokumentů v praktické činnosti;
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13 provádí komvolo hospodařeni po stránce finanční a materiální. včetně kontroly účtu; 
n provádí kontrolu členské evidence a placetu' členských příspěvků:
'• dbají his včasné vyřizováni stížnosti, námětů a připomínek;
c spolupracují při tvorbě finančního plánu;
a provádějí a podílejí se na kontrole využiti účelových dotaci ze státních prostředků:
° upozorňuji na zjištěné nedostatky a předkládají návrhy na /lepšení slávu:
'n rozhoduje o návrhu vyloučeného člena na přezkoumáni rozhodnuli výboru ČSB o 

jclio vyloučeni
rj ve své prácí se řídi Statutem kontrolní a revizní komise přijatým Valnou hromadou 

CSB,

6.2 Jíl Odhorné komise výhon: ČSB

° řídi se při své činnosti Statutem komise schváleným výborem ČSB pro danou oblast.

7. KLUBY BIATLONU

Klub biatlonu jc ‘základním organizačním článkem ČS8. Mluvní účel klubu biatlonu jc 
totožný s účelem ČSB, tak jak jc definován v čí. 2 bodu 2.. 1. těchto stanovy

Klub biatlonu:

io organizuje sportovní soutěže a náborové akce;
a zabezpečuje systematickou a pravidelnou sportovní činnost a vytváří potřebné 

podmínky pro růst sportovní výkonnosti;
° provádí propagaci biatlonu v teritoriu své působnosti; 
n vysílá své členy do vyšších typů sportovních soutěži;
3 vyhledává vhodné formy spolupráce se sponzory a dárci pro zabezpečeni své 

činnosti:
n v souladu s platnými předpisy vede účetní a materiálovou evidenci klubu;
° k zabezpečení svých potřeb míV/e organizoval a provádět hospodářskou činnost.

V CSB jsou registrovány dva druhy klubů biatlonu:

© Klub biatlonu působící jako samostatná právnická osoba připadne organizační článek 
samostatné právnické osoby 

o Klub biatlonu působící jako pobočný spolek ČSB

Vzájemné postavení těchto klubů je v rámci ČSB rovnoprávné, mohou plac využívat 
symboliku ČSB.

7J. Šam-osteíná právnická osoba .případně organi/ačm článek snmostuBié právúkké
osoby

Kluby, které jsou samostatné právnické osoby sc řídi vlastními stanovami s vlastni 
právní osobnosti.

Kluby, které jsou organizačním článkem samostatné právnické osoby, jsou bez 
jakékoli právní osobnosti, jejím nositelem je příslušná právnická osoba. Klub. jako
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organizační článek této právnické osoby, organizačně odráží rozděleni úseků teto 
právnické osoby podle jejich sportovní činnosti,

Registrace klubu se provádí na základe žádosti o registraci klubu, adresované výboru 
CSB. Žádost imisi obsahoval přesný název klubu, !Č příslušné právnické osoby, 
uvedeni místa působnosti, adresu jeho sídla, seznam členů statutárního orgánu 
právnické osoby obsahující .jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště člena 
statutárního orgánu a dále seznam ostatních navrhovaných členů klubu obsahující 
jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště s tím, ze počet členů klubu musí 
dosahovat minimálního počtu tři gleuú. Žádost musí být podepsána osobou či 
Osobami oprávněnými k právnímu jednáni za právnickou osobu. V případe, ze jc 
právnická osoba zapsána do veřejného rejstříku, jc třeba doložit výpis /.tohoto 
rejstříku ne starší něž 30 dnů od okamžiku předloženi Žádosti.
Žádost o registraci projedná výbor ČSB a v případě schváleni Žádosti vyrozumí ČSB 
klub a vyzve jej k úhradě základního registračního klubového příspěvku, ve výši 
Stanovené rozhodnutím valné .hromady a současně klthrádě členských příspěvků 
členů CSB, ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady ve Ihúrě minimálně lá 
dnů ode dne doručení Vyrozumění. Okamžikem úhrady registračního klubového 
příspěvku se stává klub registrovaným klubem ČSB, okamžikem úhrady členského 
příspěvku se navrhovaný Člen klubu stává členem ČSB. Po splnění povinnosti 
k úhradě registračního klubového příspěvku vystaví sekretariát CSB klubu 
Registrační lisí s přiděleným evidenčním číslem.
V případe, žc dojde u klubu k jakékoli /.měně údajů, uvedených v žádosti registraci, 
je povinen klub neprodleně tyto skutečnosti sdělit ČSB.
Výbor ČSB je oprávněn zrušit registraci klubu v případě, že klub

neplní povinnosti vyplývající ze stanov nebo právních předpisů 
počet členů klubu s řádně uhrazenými členskými příspěvky je menší 
než tři členové
po dobu minimálně dvou lot nevyvíjí ani přes písemnou výzvu a 
upozornění ČSB na možnost zrušeni registrace žádnou činnost, 
směřující k naplnění účelu ČSB, vyjádřeného v či. 2 Stanov

72. {Pobočný spolek CSB
Kluby užívají jednotný název „Klub biatlonu", za který mohou dávat další označeni. 
Klub pracující jako pobočný spolek, ve smyslu ustanovení •§ 228 a násl zákona e. 
89-2012 Sh. Občanský zákoník, jehož právní osobnost vzniká zápisem do veřejného 
rejstříku, a to v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a obecně závaznými 
právními předpisy. Pobočný spolek může být založen při minimálním poetu tří 
Zakládajících členů, starších 18 let. Pobočný spolek se zakládá na základě 
vyplněného -Registračního listu pobočného spolku ČSB, jehož vzor je k dispozici na 
•sekretariátu ČSB, do nějž. jsou zakladatelé povinni vyplnit přesný název pobočného 
spolku v souladu $ aktuální zákonnou úpravou, adresu jeho sídla, seznam členů 
výboru obsahující jméno, příjmení, rodné číslo a datum narozeni, adresu nii.ua 
bydliště člena výboru, včetně označeni předsedy výboru a místopředsedy výboru, 
připadne dáíě seznam ostatních zakládajících členů pobočného spolku obsahující 
jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zakládajícího člena. Registrační 
list musí být podepsán všemi členy výboru zakládaného pobočného spolku a doručen 
CSB se žádosti o schválení registrace výborem ČSB. Předložený registrační list 
schvaluje na nejbližšim zasedání výbor ČSB a v případě schválení vyrozumí ČSB o
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tomto osobu navrhovanou za předsedu výboru a vyzve jej k úhradě základního 
registračního klubového příspěvku, ve výši stanovené rozhodnutím volné hromady ii 
současně k úhradě členských příspěvků členu ČSB. ve výši sianovenc rozhodnutím 
valné hromady ve lhútě minimálně 15 dnu ode dne doručení vyrozuměni. Po splnění 
povinnosti k úhradě registračního klubového příspěvku a členských příspěvku 
minimálně všech navrhovaných členů výboru podá CSB návrh na zápis pobočného 
spolku do veřejného rejstříku, přílohou návrhu bude registrační list včetně údaje o 
Schválení registrace výborem ČSB a splněni poplatkové povinnosti. V případě 
nesplnění povinnosti k úhradě registračního klubového příspěvku ve stanovené iííůtč 
zašle ČSB vyplněný registrační list zpět cvsobč navrhované na funkci předsedy 
výboru bez toho, že by byl podán návrh na zápis do veřejného rejstříku.
Pobočný spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Po zápisu pobočného spolku 
do obchodního rejstříku má pobočný spolek plnou způsobilost samostatné právně 
jednat a plné zodpovídá 2a veškerou svou činnost. Z právního jednáni pobočného 
spolku je zavázán a oprávněn pouze pobočný spolek. CSB neručí v žádném rozsahu 
za dluhy pobočného spolku.
Pobočný spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. Zániku pobočného spolku 
předchází jeho zrušení. Po zrušení Sc vyžaduje likvidace, ledaže celé jmění 
pobočného .spolku nabývá právní nástupce nebo sumovi-li zákon jinak. Ten, kdo 
rozhodne o zrušeni pobočného spolku, současně jmenuje likvidátora.
Pobočný spolek se zrušuje:

« rozhodnutím členské schú/c pobočného spolku, a to dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů

o rozhodnutím výboru C\S R, jestliže pobočný spolek
neplní povinnosti vyplývající ze stanov nebo právních předpisů nebo 
počet členů pobočného spolku s řádné uhrazenými členskými 
příspěvky je menši než tři členové nebo
po dobu minimálně dvou let nevyvíjí ani přes písemnou vyzvu a 
upozorněni CSB na možnost zrušeni žádnou činnost, směřující 
k naplněni účelu ČSB, vyjádřeného v ei. 2 Stanov 

V případě, že bude splněna některá ž výše uvedených podmínek pro zrušeni 
pobočného spolku výborem ČSB může výbor ČSB rozhodnout také o fúzi 
pobočného spolku.

?,2J, Orgány klubu thalia rm - pobočného spolku 

a) Členské schfcftktabu
0 jc nejvyšším orgánem pobočného spolku, svolává ji nejméně 1,\ ročně výbor klubu, a 

to zasláním pozvánky písemně nebo elektronickou poštou na omailové adresy členů 
klubu, uvedené v seznamu členů nejméně 30 dnu před jejím konáním; 

a je usnášeuíschopnn, pokud je přítomna nadpoloviční většina členu starších 1.5 let 
s řádně zaplacenými členskými příspěvky Za kalendami rok. ve kterém se členská 
schůze koná, neni-li členská schůze usnášenisehepná. je jednání členské schůze 
přerušeno s tůn. že následně po uplynutí 30 minut se může konat náhradní členská 
schůze při účasti minimálně k'3 řádné pozvaných členů .starších 15 let; 
projednává a rozhoduje o všech důležitých otázkách činnosti pobočného spolku; 
-schvaluje plán činnosti a rozpočet na rok. zprávu o hospodaření a revizní zprávu; 

n schvaluje počet členů výboru
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voli předsedu klubu a místopředsedu klubu, členy výboru klubu a kontrolní a revizní 
komise nebo revizora účtu;
voli delegáty mi Valnou hromadu ČSB, navrhuje členy CSB do celostátních orgánů a 
komisi;
rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů o zrušení pobočného spolku 
nebo o jeho fúzi či rozdělení.

Stanovy ČSB

-h) Výbor khifou bhútoma
0 tvoři jej minimálně 3 členové, 2 nichž, jeden vykonává funkci předsedy klubu a jeden 

funkci místopředsedy klubu 
n funkční období je čtyřleté
0 jc kolektivním statutárním orgánem s tím, že klub biatlonu /.ustupuje navenek 

předseda klubu biatlonu nebo .místopředseda klubu biatlonu 
0 v případe uvolněni míst členů výboru tak. že počet členů výboru neklesne pod 

polovinu, má výbor právo koopiovat nové členy výboru na období do nejbližšiho 
zasedáni členské šchú/.e příslušné k volbě členů výhonu 

a zodpovídá a zabezpečuje konkrétní činnost klubu; 
n realizuje úkoly z členské schůze;
Q plni úkoly vůči vyšším orgánům ČSB;
55 připravuje materiály pro činnost klubu;
10 vede evidenci Členů, vybírá členské příspěvky
u předseda (prezident) výboru klubu biatlonu řídi činnost klubu i výboru klubu a 

zabezpečuje úkoly podle potřeby klubu. Při své činnosti je oprávněn, pověřit 
zastoupením klubu kteréhokoli člena výboru klubu biatlonu.

v) Kftnírolnt a rwizm komise
Q tvoři ji 3 členové, voleni členskou schůzí, zvolení členové $i mezi sebou zvolí 

předsedu a místopředsedu 
u funkční období jc čtyřleté
n členská schůze je oprávněna místo členů kontrolní a vcvi/ivi komise zvolit revizora 

účtu. který v tomto případě plni úkoly kontrolní a revizní komise 
0 provádí kontrolu hospodařeni po stránce finanční a materiální, včetně kontroly úctu;
0 spolupracuji při tvorbě finančního plánu;
° upozomuji na zjištěné nedostatky a předkládají návrhy na zlepšení stavu;

a ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

5.1. Hospodaření s majetkem se řidl obecně platnými právními předpisy. $ majetkem 
hospodaří jak ČSB tak i jednotlivé kluby samostatně, s výjimkou účelových dotací.

8.2. K manipulaci s finančními prostředky ČSB při styku s bankou jsou milné dva • 
podpisy, přičemž alespoň jeden podpis musí být zásadně jednoho ze členů výboru 
ČSB. Právo druhého podpisu ve styku s bankou máji dálo. vedle členů výboru ČSB, 
osoby, pověřené dle rozhodnutí vyhoní ČSB. Toto neplatí u elektronického ovládání 
účtů.

8.3. Majetek pobočného spolku je jeho vlastnictvím, pobočný spolek sním samostatně 
hospodaří v souladu s těmito stanovami. Pobočný spolek sestavuje vlastni rozpočet a 
hospodaří podle něho.
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8.-I. Ode dne zápisu pobočného spolku do rcieptého rejstříku pobočný spolek odpovídá 

jen veškerou svou eiiterce Č8B neprehira rudne ručeni / : /avn/kv pooocneho 
spolkli ;i pohodný spolek nepiebua žádno i ucelit . a /.o.i/h\ < SP, či pnělo 
pohoencho , polku
O nakládám s majetkem ve vlastnictví pobočného spolku jako je prodej, darování, 
\ viněna apod, a jejich zatíženi věcnými právy, rozhoduje pobočný spolek. který jej 
vlastni.

S.5. Kluby biatlonu jsou povinny plnit zavazkv v liči ČSB, .statním organům, které mu 
poskytly příspěvek, jako i vůči všem ošumím oprav néným věnielum.

('KB dalo nepřebírá bez pfcdeho/iho souhlasu na sobe zádnězavazkv klubu biatlonu, 
kfere vyplývají /jqich Cmnosli. zejména z podnikáni.

9,. 7ÁVkREC-SÁ VSTANOVÍIXÍ

CSB na právo používat schválenou svmboltku, a to znak a Vlajku, Kamkreliii 
podmínky sehvalovam a užívaní symboliky CSB Manoví interní předpis ČSB.
2.a dosažené výsledky ve sponovou wciunne ti pně činnosti pro biatlon mokou 
příslušné výkonné orgány udělovat swin domini uznáni, čestné tituly a čestné 
členství, navrhoval je k ocenění vyšším otgunum CŠB, připadne státním a jiným 
orgánům.
úpravy, doplňky a změny ma právo piovadet \'aluá hromada CSB, vyjma zjevnveh 
ehyo v psant u po,.teeh, ktete nvi. e ptovest vvbor ČSB, V' tomto případě má úprava 
omezenou platnost do korním ueiblizst V alné hromady, na které imisi být předluženu 
k rátilikaei.

l exiaci stanov schválilo VIII. Valná hromadu ČSB dne 5.5. žili S s odkládací podmínkou 
platnosti a účinnosti ták. že platnosti a účinnosti nabudou tyto stanovy ke dni l.š. května 
201«.

Strano vyj.

Datum zápisu: '/ 
Bátytny/zpikis: 
Spisová mačka: 
Název.
Sídlop
iclérni rotační číslo: 
Právní ierme: 
Ucel:

Pracimšt vadlejší 
hospodářské činnosti:

Výpis

ze spolkového leistííkti, vedeného 
ídostskýni soudem v Praze 

oddíl L, vložka ISO
.1. ledna 2014 ................ "
8. května! 990
L 160 vedená u Městského soudu v Praze 
Český svaz biatlonu, ■ z. ~
U Pergamenky 1511/3, Holešovice. 170 00 Praha
005 39 180
Spolek

Posláním Coskoho sva, u biatlonu, z s. je, podílet se na všestranném rozvoji 
telesnycn, psv/chickvch. mravních a tnorálně-volnich kvalit občanů České 
republtkv. |akož i ostatních členů Českého svazu biatlonu, z.s., zejména 
mládeže, a to prostřednictvím sportovního odvětvi biatlon, Ve své činnosti 
spolupracuje s organizacemi, které mají obdobné poslány ______

Název nsjvyššího
organy;____
Staiuíarn! organ: 

prezidoru:

Český svaz biatlonu, z.s, může k dosažení svého účelu realizovat také vedlejší 
hospotlai sivou i mnosí spočívající v podnikáni či jině_výdělečné činnosti.

valna hromada

Mgr. Jlfti HAMZA, dal, nai. 20. šipna 1970 
nám. sv. Wolfganga 26,669 02 Hnanice 
Den vzniku rttnkce: 18. května 2018 
Den vzniku členství; 18. května 2013

1.
vicaprezidení-vicap; azldem 
pro ekonomiku a 
market! ntj:

Ing. LIBOR VLČEK, dat, nar. 30. srpna 1965
Orlice 285, 561 51 Letohrad 
Den vzniku tunkce: 18. května z018 
Den vzniku členství: 18. kteun '9io

viceprezident pro
biatlon:

Mgr. VLASTIMIL JAKEŠ, UM. UM. 8. dubna 1958 
PodměsO 134, 561 5.1. Letohrad 
Den vzniku iunkee: 18. května 2018 
Detyvzniku členství; 18. května 2018

člen výboru ;rro .'etn:
biatlon:

Mgr, VOJTĚCH 21CHÁČEK, dat, nar. 6. července 1948 
Lázně 1 420, 7fiS 61 Bysííictí pod Hostýnem 

_ _ _Deii_ vzniku členství: 18. května 2018 
člen výboru pro práči 
$ miádaži;

Údaje platné ke dni: 25. Itenn 2019 03:88 1/4
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JAN NOVÁK, dat. nar. 18. července 1979 
Vlastina 530/9, Liboc, 16100 Praha 6

____ _ ___ Den vzniku členství: .18. května 2018 __
clen výbory pro 
sportovně 
technickou a 
legislativní činnost a 
práci s rozhodčími:

PhDr. MICHAL ZICHÁČEK, dat. nar. 20. července 1976 
Jevomická 840, 76S 72 Chvalčov

___ ___ Den vznikuJJensívhlB. května 2018
Počet členů; 6 _ _
Způsob jednání: Prezident, 1. viceprezident - viceprezident pro ekonomiku a marketing,

viceprezident pro biatlon zastupuji spolek navenek, a to každý samostatné, s tím. 
že k předepsanému jménu, příjmení a funkci připojí podpis s razítkem Českého

___ _ _ ______ svazu biatioňu, z.s.
Kontrolní orgán; 

místopředseda 
kontrolní a revizní 
komise:

Ing. IVETA HOUBIČKOVÁ, dat. nar. 3. března 1967
Josefa Hory 4049/13, Mše no nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Den vzniku funkce: 13. kvělna 2018

_____ _ Den vzniku fclenství:jL8» května 2018
předseda kontrolní a v
revizní komise:

ZBYŠEK ŠKRABAL, dal, nar, 3, dubna 1962 
Erenbufgova 297/46, Hejčin, 779 00 Olomouc 
Den vzniku funkce: 18. května 2018 
Don vzniku členství: 18. května 2018

člen kontrolní a 
revizní komise:

VĚRA BYSTŘIČKA, dat, nar. 10. května 1961 
Školní 186, Senec, 330 08 Zruč-Senee 
Den vzniku členství: 18, května 2018 

Pobočný spolek: Počet záznamů: 46

Klub biatlonu Liberec, p.s., IČ: 640 40 267
Krakonošova_330, Liberec Xiv-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Klub biatlonu Letohrad, p.s., IČ: 493 17 342
Šedivská 839, 561 51 Letohrad
Klub biatlonu Říčany p.s,, IČ. 494 61 183
Zahradní 525, 664 82 Říčany _, _
Klub biatlonu Vyškov, p.s., IČ: 617 30 165
Cltvalkoyíce na Hané 12,683 23 Ivanovice na Hané
ČESKÝ SVAZ BIATLONU H<LUB BIATLONU TÁBOR, Tfc60Ó62I34“
Havanská 2814/13. 390 05 Tábor
ČESKÝ SVAZ BIATLONIL KLUB KOHANOQR 82/1-9o7ÍČ: 631 10 041 
Vršovická 473/51. Vršovice, 101 00 Praha 10 
Klub biatlonu Staré Město půd Landštejnem, p.s., IČ: 608 18 778 — 
Staré Město pod Landštejnem,

Údaje platné ke dm: 25. března 2019 03:38 2/4
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Klub biatlonu Bystrico pod Hostýnem, p.s., IČ: 634 14 708
Lázně 1420, 768 61_Bystficej)Ocl Hostýnem
Klub biatlonu ŠK Rover, p.s., IČ: 1.58 88 282
Vlastina 530/9, Liboc. 16100 Praha 6
Klub biatlonu Vsetín - Bobrky, p.sčlč: 623 34 476
Vsetín, Rokytnice 439
KÍub biatlonu Prostějov p, s„ ič: 440 S3 436 .. ............
č n 23, 798 21 Čehovice
Klub biatlonu Jablonec nad Nisou, p,s. . ÍČ: 602 53 223 .............
Podzimní 2670/11. 466 01 Jablonec nad Nisou 
Klub Biatlonu Brno, ÍČ: 643 28 783
Nejedlého 387/18. lesná, 638 00 Brno _ ___
KÍub biatlonu Moravia, p.s., Ič: 630 25 400 — .....—
Francouzská 6022/1, Porubá, 708 00 Ostrava 
Klub biatlonových sportů, ÍČ: 622 31 171 
Jílové, Teplická 118 _
Klub biatlonu Rožnov pocí Radhoštěm, p.s., IČ: 630 25 736 
Homj Dráhy 2765, 756 SI Rožnoy pod Radhoštěm
Klub biatlonu Orlová, p.s.. IČ: 630 24 951 ..... ~...... ~
Masarykova Třída 916, Lutyně, 735 14 Orlová ____
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klríb biatlonu Kapslovna, IČ: 62941 771 
Sauerova 2744/3, žižkov, 130 00 Praha 
Klub biatlonu STŘELKA p.s.TÍČ: 621 61 687 ~
Kneslova 697/28, 'Čemovice, 618 00 Brno _
Klub biatlonu domu dětí a mládeže, IČ: 646 68 631
Protifašistických bojovníků 336, šumburlc nad Děsnou, 468 41 Tanvald
Klub biatlonu ELÁN ZRUČ, píší, IČ: 497 45 701
Školní 186, Senec, 330 08 Zruc-Sertec
Klub biatlonu Blansko, p.s., IČ: 620 73 729
ObŮrka 315, 67S 01 Blansko __
KÍub biatlonu Chlumčany, p.s., IČ: 49181 289 
Boženy Němcové 322, 334 42 Chlumcany_
Klub biatlonu Ťěrlicko 169, p.s., ič: 654 68 481 
Školní 455/29, Horní Ťěrlicko, 735 42 Ťěrlicko 
Klub biatlonu Beroun, p.s,, IČ: 475 58 873 
Na Máchovně 116, Beroun-Měšto, 266 01 Beroun 
Klub biatlonu SKI Moravský Beroun. IČ: 630 24 195 
Partyzánská 537, 793 05 Moravský Beroiin _
Biatlonový spolek Eduard, IČ: 635 52 019 
Nové Město č.ev. 103, 363 01 Jáchymov _
Klub biatlonu Mánušice, p.s., IČ: 622 37 462 
Šveimova 739,471 14 Kamenický_Šenoy 
Klub biatlonu TJ Spartak Třebíč, IČ: 604 18 036 
Týnskd691/25, Podklášteff, 674 Ol Třebíč 
Klub biatioňu DDM Kadaň, p.s.. IČ: 613 45 130
1. máje 1537. 432 01 Kadaň___ _
Klub biatlonu Cliotěboí, p.s., IČ: 601 28 291 
Kráie Jana_129, S83 03 Chotěboř
Klub biatlonu Olomouc, p.s., IČ: 649 90 974 .........
Ercnburgova_297/46. Hejčin, 779 00 Olomouc 
Klub biatlonu S6 Jablonec, p.s., IČ: 646 68 452 
Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Údaje plame ke dni: 25. března 2019 03:38 3/4
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Česku svaz biatlonu Klub biatlonu 136/8-90,1Č: 646 30 641 . •,
Slunečnutoua 33j71. Rap 734 01 Kaiytná _____ _ _ _ 1
Klub biatlonu Plzen - Ulice, p.s., 1C; 6u3 66 306
Myslivecká340/1-4. Liiice, 321 00 Plzeň _ .... ........ \ •--rí.
Klub biatlonu Žilou, 1C; 497 47 649
Žilou, _______
Klub biatlonu Hatenkovice. pus., 1C: 657 -92 114
c.p, 470, 763 63 Hafenkovice
Klub biatlonu Roškopov p.s.. IČ: 648 15 528
Roskopov S3, 507 91 Stara Paka _ .... ... ....... ........_
Klub biatlonu Břidličná, p.s., 1C; 658 93 425 
Dlouhá 451, 793 51 Břidličná 
KLUB BIATLONU BITAŇOV-, IČ 631 71 998 
Vítanou,
Klub biatlonu Elite Varnsdorf., p,s,t IČ; 750 55 392
Štursova319-L 40/ 47 Vamsdoií __ _____ _____ ____
Klub Biatlonu Hostěradice, 1C; 750 5S 618 
Mtšovice 380, 67171 Hostěradice
Klub biatlonu Mikulasouice - pobočný spolek, ič 037 79 599
č.p, 312,407 79 MikuIa|oyice_ __ ^ .....
Klub biatlonu Trefa, p.s,, )C: 038 29 871
Jizerská 916, 293 06 Kosmonosy .......  ...... .
Klub biatlonu Kiecany p.s., ič: 049 79 061 
Do Kiecánek 52, 250 67Kiecany _
Klub biatlonu Mikovice. p.s,, IČ: 052 78 538
Lesní 180, Mikovice. 686 09_Uhe'rske Hradiště _.... ............ ..

Ostatní skutečnosti-:
__ ■ _ Počet členu statutárního oruanu; u _ ___

Počet Členft kontrolní komise; 3

Údaje plamě ke dni; 25. března 2019 03:38 <1/4
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