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f i:l;l.: i|:X$i<.\ i_AKiiil§ ; § i.ů;,iltŤ 1*n ČřU je rezávi*lol é]poll,ii§k§t} spotl*vni oroac|lzaci, (:eTá Vi

*ť,,i:! ]:J:];1i1 s.Ji:.;řr.:,* l.rlriiiy ti*n*ri-, r,::;h*tjči -,d*l;i;;;;r:;;y ž-;-k;ň* lakrosř v Čect]áťh a n6

],'.,,._rrť ).-, ,r. .,]: lsi ]\,lť ř"1 . r,l,sntl'i .]n,lsu v CÍ1'

.):,,--\1,,.

fl,,1Ll,tu§l t §l,ílNl]ťliIl "l JIn§ili{l Jsl§ťťltl §nfiťíí§l

1 j. |,ii;*i, s1,.:.. ii] 1; ilr_.3iiil :ier]sky ]ěkl:i.,§ z.s, iČŽL, cZEcH Floti'lIN'§ LAciiosSE)
i :. $j,Jii: :lLi:jr,: je V Ši::t"lclrerri úrjoli ?]',1?" í3r;iha §,

i 11 'Jis*r:] ]§;i,\ Je iesk1 , irre::náradni j*dnai-,i je;yk je anglrcký , , .

1 "1 ilr}; jil si{-\!{řl., ,,..,,ru,*!,u n*, pol,ilcl"ých it"u"*ii, iiÚi"i se ve svó činnosti principy demok,6úíe

i,§ $ln,: .e lrl§ll*|ěnr 1,lasilrrJlyctr plav k r-rov,lemu, n€movitému § i k dal§imu hnrotnénru a

'i, ' : ;:''ťt'r\, "]ri 
ť|r "

1,§ Jnrén*;r': sitjru teciná Vyii+lný vvbor ČZL ldáie jen W)' Podeprsovar:i a zastupování'jnrénem

čžL sc ijúi* t*i, le Ivyiitienónlu ucbo nap§snélnu názvu spo|ku pi pcii svů} p.dp]§ píůeid§nl

tÉb_i §*(:ůlií !v, Jiná §§Oi}a ie oprávněna lrc§epi§§vat a za§tupa!tst jrnérrenr čžL p6uře iró

Sl,,r|i.; r,, i_, c;lCÉ ťJ]c lČ lt]1 35 223

i}ljr,rr. l >>:,

lll,,,ltilÍ ťlii]LI I cÍtE

?1.§r.a.:vyiv§Íipncil*irrlr'yproorgonizačni§ek§nŮmiťkéea,j;§těnilskra§ovóhospor1u.
ll,rvnlnt JFol}, 3 Lčť|ell\ Spo:hLl je

6. o'q..n,=o,.'"ivSecirlry soutůžc d spůí(J\ni ,]kce žčnske\o lů<,osu,

u, rcŽv jet a poplr'arlzcvat že:ts},} :.lklcs v Čli a v zahraničí

c) spotup:accu,dt s ostalt,l;n], :,9JíllJ3cťí,]l d suiJJekty,

rJ' :.t:,rzp;,jo,1l rcprezerltaci ClL
e; píipraiovat é §k§lii t|ťnůíy, cvičittl* a ro;lrodči"
t;' vylváťet potiebn* nrateliájne teehnick& zeb§ípečeni pro ŮŽL, _

§} vše§tlal|]ě íOzv,;et ýlt".}hy § l!]ezlllalOdlii l.J[ťo§OvOlJ Í*deraci tFlli a t}al§imi sPcriovnlmi
-' 

+rpan,zaeetni za'spoiuptáce české lakrosovó unie }ake vrcholněho óí§ánu v*škelůh§
jalrasovéllo sporlu v ČR.

t.?., Vediejši fiilnť}§1 , někup e plůd§j §p§ltovnrhtr:bsží,

Čl3nťk 3 }}}

!íillx f;lr§§Ť?l , 
;

3 1. &átjný:ni *ierry CžL mchou Llll 5lk osoby píavni{)ké. tak {yaické s§§by §tóíŠi i$-ti let, U o§út)

nrlnriÁich }f n;{n§v porJninkau'člÚn§Uí §ouhla§ l&konnéh* r*§tupce

-,t11 Ů,L,ll:itvI u.,,t,katraz.rr*tltj*UJO3ni pisen]l.|euťrh|3§kyEZaplirccnirniiĚnsKěhoPiis!evkr:
},1"1.1. VV fi* ptů!,$ $ťmi{n§ut pťiieti novúho {lena t {o b*l udsni dŮV§diJ, Jeho p§V|nnosti ]e 'lc|tlr*Če

tli

-|,]
?:a-
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! {jiťli§l,ť] C s\lůiil tc;irlťluii l,icpro.clii:n* lnf*rmovni-
L,'. .,],) laslúCr,li t1;,y li;q"
§i sllby l,iiavllicke a§§b,i §,Jril:ujici hr;liky:iiki*su, treiréry. íurrkcjonáťe n*b{} ro:hlcČ,;,
*l in'Jrrr; Čii;rrY ;i1';l:lkó $§ůrjy áktivllé pixcbici v ženskóm }akrcgu * irráčky iakrosu. ir*n*ii

ír,lnkcrnndii ildln růžt§,;i*1 }"

.], _,Llly hl ,1,1u ,, fl.,i l.thí(;5 .

{)i,"i.l,",,. bLJ c.ů ]\ -:Jl V\' :icl:tr Jsů:.l. pj!Ět-.|ú \&'
CŽL *e n,ll]rte §ifii čis:l€ill jlnéha spo|ku ra p*drrlinek uvoclenýctr v tť!lll0 Sla,rlvich

t,. ,

1|',.,,:,'
ll,,,,1" ,]i :

] '"' '1

i.

3,
ó.J

{l

/,.3,i

Clánel{ 11 }:">

Clánek 5 >>>

ťt§ill§hf PRÍrXIx,1 ťtIil§§f í,fi l§pĚťF§

\'V r,*de *l,:0ťrrr ilcrské ;á!,i]§dry
Ě:.::i,..,r jrt iŤt|, j r"o si, jv L5\j|Jťí,]cij čl,:,rl:ke :.ti\l3dl,} r,s Korlgtus Č?t ,e 3'; (],li píí <r ILí,,];l,ť-
"'i rOiJl'::

-';r - ix i,:, islr,..:.|.
O ly§i *i*r:sk*ho 1;i'i§n&vku plo jů01.otlrlL. typy č|enů rozhodrrje !4/ ČŽL.
S|ill ':st ť u,,3:.'ů [ í|.Fu\.klJ Jť ; oni ode dle tOdáni přihlašky plo no,,/e prtlitrur:e clery
ia§ř*[tiv(r V:iiV 31, 1edna dane ho rckLr pro rÉechny stóvalici *|eny"
Ne:§piilcsii šien-qkólro pťi§Děvku ié ůůvažůváno ra hruhé poru§ení čienských pcvl.lrcs:l

r a Člc^sn} plui\ůz V).5tavov:1,1, členských 9růkazů zaj;št'u1e po zaplaceni čIens*eho pí,slěvku
a *1-31e rilS,Ušrci,o r*al,pulacr;ho pcp atku osoba pověřena W.

5.,í

PnÁyA A pOYlťll0§1I ťl,stů

cienove czl rnali tato práva
a,/ úcastl:lt se polle svych zájmú a možnosli veškeni,ch aktrvrr ČŽL,
b/ pooílet se na výhodách, které z členslvi vyplýva;i,
c/ oodí'et se na využívánr finančnich zaroltléŽLpád|e zásact přlatých orgány ČŽL,
d/ býl irríormovári o činnosti ČžL a o slaýu ]eno hospodaření,

.e/ vznášet dolazÝ a pocjávat podněly ke ktcrómuko|iv orgánu CZL
Ráoni č,enove mal; dá|e lalo píava
al účastnit §e turnajů, §Ou§třÉdění, §koleni a <1al§ích akci,pořádanych ČŽL,
b/ podávat návrhy na voibu a odvoláváni clenŮ orgánti CZL a lo vždy minrmá|ně,ako skt,prna 1C

řaonýcn členů
cl po clovršeni 15-ti let a při plné právni zpu§obilosli volit do orgánŮ ČŽL,

. d/ po dov_ršeri 18-ti let a pii plné právnI způsobilosti být volet oo orgánů ČŽL,
C|crové CZL maji tyto povinnosti,

al dodžovat srinóvy'čŽr a usnesenl organů ÓŽL plijatá pod|e těchto Stanov,
bl svou črnnosti přispivat k rozvoji I3kIosu,
c/ piatil vča§ členské příspěvky ve výši schvál€né pro daný rok W a tak přisp{vat na pótř§bné

materiálně technlcké zabezpeóení sponovni činnosti ČžL,,
ci/ spolupracovat s Konlrolnf XÓmisi ČŽL a řidit se jejírni rozhodnuiimi,
e/ v, připadě, kdy se len1o.spolek stane čienem jiného spólku, jsou členovó §e povinni táké

říoit ]eho předp;sy, závéry a rozlodnutími.

Ea

r,ci,,;l :,;í.; i, ' .,,. .l, :,-" ..t,.,r.,, ll:t,r,( .1Í.$l0
. ,;:!., tl,1 t,o,'.,,i ,r : 

, .., . ,,,:r.: t I)taze
[.;r,,rí 05 ?0iE !,.;oí,l5,ui. , L,J..
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ť]ianex fl >> >

t{lill( čtIiť§Tťí

L L|el)sl!l1Jri5.]
a} písnntny]tn urnůmenlrrr o vys,ioi;peni Ilcna doručeným do §icjia spolku nebo na kcnt;kltti

emijil§VůU §dr*§u,
l:1 ú,: liin,c!r, ;r

c] qloui§ninl ti*ná pro r:e.plrréjlj povrnnosti vyplývaiicich z lěchtó §ian§v,
d) pili:mnou r]ohctJuu iluna a §JL,
§) ! p!-ávfii§k* *soby v pťipad* 1*jiho ;iinik,.l s i]kvidací
Ťi z*nrkcrrr §ll

6.?, S u_vlaučeni eiena r*rhnduje W, Roahodnutí o vyloučení dlcna musí být pis*rnn*,
ollJ(Jůllť,]ť a co,Jccne č|enovr Za dottrčenou zásilku se považuje i taková, ktcrá ncbYla re

lht;tě s!*r,*ven* §fi*icu vyzvednutá nebo 1eji vyavednuii bylo adresálem odepřeno. Froii
tanlrodruli 61,yigučeni §emůžeélr:nodvb!atkůKůt,ttaolnl krynrjsi,aloneipozdě,ji aol5clnúci'
d*t* tloručeill r*rhodnLrti o vylot]čůn{ Rozhadnuti Konlroini knmise o odvoláni 1e kon*Čnó

čla, *h ,.,

0§§íilT lt}
oíp;lý CZl S]ú

r'Vy^Čnný výbor CZL, ( cjáie jen W )

!,/ Koatlo|n; Kor.,ise cŽL ( dá|e Jen KK )

o, slale konrse
el piechcdné komise

Ctane< 6 >>>

] r0},l§B[§

8.1. Kongres ie nejvyšším orgánem ČŽL, Rozhodujo prots o v§sch zásadnich]záležitosteeh joho

fi,1 , 1.

o4a

8"2,

8.2"2 Mirnoiádný kůngre§ je W povinen svolal na návrh kontrolní lEomise nebo rninirnélně 1l3
řádných členů a 10 do 40 kaIencláťnlch dnů od podánl návrhu. Wje cpíávněn §vola!
mimoráoný kongres i z Vl3stni iniciativy,

B 2.3 Pozvánka na 1ednání Korrgrg59 ll]t/sí obsanovat nejméně.
a/ trrislo. datL,m a hodinu konání Kongresu
i)l rrr[r;tnracr, lda se Jedná o řá§ný nebQ mrnrořádný Kongres
c/ návth píogřamu

8 2 4 Nejpozcré,r 7 haltlrrrjáiníclr dnů pied datem konání kongresu je sekíetář W povinen zve;e.nit

činnosti a ólenech
prenum kongresu lvoři íádní členové ČžL, pripaone jinri zplnomocnění delegáti. Doklad o
zplnomocnění před|oží de egát pii prezentacl
Kongres řidi prezident CŽL, v jerro nepřítomnosti pak j€den ze člqnŮ W,
Konári kongresu,
rial.Y X.-ďr-lse scnazi jednou za rok a to nnjpozdčii d0 15,12. danáho rokrr. Řndny kongres
§VoláVii sskretář W na žákládě u§ne§en' VV a to minimálně 4ů kaleňdářních dnů přB§ datem
jeho konáni. Polvánky ná kon§res rozesílá s*kterářW elektronicky na e|ek|ronickou
koníeienct ČŽr a Oate 1i uveřejňr,le na webových slánkách ČŽL,

pro9raln ;ednáni kongresu,
Usnášení kongresu,
Kongtes je usnášenischopný, je{i na n§nr zastoupEna.nadpolovičnI většrna tádných členrj ČŽL.ě J, l

, l/:. 
"/,v ť i l: |,.,1|1,- |.,, ť,. _,,,,_i,irPy |,, ||ťL,(!"'j b['

_J,|!1,,f.,llr -.. ,]: ._t; _|,,;t. y f't3:e
:,:-9 05 lillú ,",
1_.j1,_,Ťi "",'"'u |,-j!:i,l,,.L., {._i,'
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B,4 PůsoonosiK3|rgrcsU
8 4-1- Koroíes reiména scnýfilLl_|e- 

.i Vv,"e ;i ;;;.;" člL plíi součástr je zpráva o hospodařenl CZL

oi Viročnl zprávu o črnltosti W,KK a stálých komisí,

cl rozpočet ČŽl.
Cl ,tunouy CŽt_ 1elrch z,nány a doplnky,

É/ Kont{olni iád,
f) proce1 f,Ěrpcvl:čl,u lrtcjelku, male1|1Wct vk|acitr (podílŮ; cennych !]nilÚ 

a iInýctr oráv ve

vlasin,ct\,; i]cb3 spclLjvlastnrctvi CZL a to k;říil;;o-u uets,nou il5 víect, řádnýcn členů

g' čii^=i;ói;;;;;;h ",Ó"",acich 
a l_cjlch v9t"uR do jiných snolků,

ňl ,urllujnúl u *Xnii,* fi ňr*ne právni folrrry čžL,
B 4 2 Kol]9ťes ,.,cI; a,odvolava

al urez .icrrte C/-[
bl Lteny \,\ (:Zl

c, clenv KK CŽL.
o, pruo."oy s't.]!}cn Pld,,óVí:ich korn,sÍ,

i i i ],1ltl§:r:il [ť§:i..§ kandidivat pouze Jeho trestné behúh_onní členové starši 18_ti ict

;;;,i;, [*x&ti ,*i,i* _r"iů-J.,iiĚ-pina_mllŇ*tne 10 čádných členů.

fi,4.?,1.3, Návr1_:y lerrdioóii ;;§§i;ji&rtiecnicMrřxJnilo]ti,|riúi"y § p§třebným počtem pocpisu

min:máir,:ě 
,!4 halandáťnith dnů pied art*m ionaii tongreuu pjsemně sekreláři W Jména

piatně nav**ný§'i-_alJat[ _"l*annnue rui-l**i j.,-řáai tru povlnen zveřejnitnejporději 7

8 4,2.1,{. ffiťi*t§i*:§ť-f;Tf;}iitrůT§j§:ioup* s kandidátským projevem ne de|ším než

5 min,;t

8 4 22 Zpúsob volby: didátů navržených do
Bll.22 1 Vo ba je ta]ná á probihá pomoci hlasovacího lístku se jmény vŠech kan

8.4.2 ?.2 §:,lTl,,r"iTr:r,,_,""í3Íi;"",.n nejdiive je,volen prezident ? T.:|:9,1".:.,atn! 
íunkcionáfi.

8.1 2 2 3 U r<aždého o,na"u ie ,oZ"o ozn"Éit vždý maximálně iednoho kandidáta,

8.4.2,2,4" V připadě ,ounáuil iilffi;ó;r,1!];q;Yí;"il;J-,d;ťrozhoduje ve druhern kole veřeiná volba

á,l,g 
- 

r,,"iení oodobi volcných orgánů ČŽl jc dvouleté,

B,i , .'§"'J,IjJ".,,?"** stanov může nuu,h1o_ul11v^l,T^::o^:^Ť:n,i]:,3:frílrru 10 ,ádných členů,

8.5,2, Návrhy nu .,r1env'u"o"opinny šinnou," poojr"li .inimJlne gb talenaařních dnů dnů před da{em

konánimx.ng,u,;;li!*n,esexretariwr"ňj"pouinenvŠechny.návrhyzměnzveřejnit
nejpozdéli 7 k"l..;;;;;h j* pi.Jo"t", xon,áni xongresu prostřednicfuim eleklronické

koníerence *žL §ňffi;;;;i;'Úh' r, t"xto'poJanY,,,izněniim je možné pcdat do 1{ dni od ,

uveřejnéni těchio návrhů na změnu, 
.

Čianek9>>> 
-.4..^, . .:-. ",t,{,xp§,u,ťť!sg.fi f;[l,: ':,-,. l

".l;ri ,v t,rr"L"/íS ÉťKo*!* hyly +j0ílzený E+

lF:leť,é, llě,"t,,h 7rn so{r,,l,:tfi v .Prau e

;;;;§ b5. 2016 poílr. s.#{_lo\t.,'
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9.3

íI piedklnťá Kcngr*su ke schváiqni návrh Kon{rolnihti iádu
gisclrvaiuje na rávrh jsji[h piedse(iť! složenl všectt i{onriel klůnlé (K,

i:i schvaiule pracovni piiny vSeu,t, k;mlsi na základé 1elich návrhu,

1 ""*i*p .11trlr9.* č?r dc Vyxonlelro výbori-: ČgshÉ Lakr*sové u|nie

,1 jn'iefiLi|ť i)Chia,J-.lNa UZt
Výkonný vý'ncr tnalroťu jc:

Ú u ,o*l*itu s r:|alnýrni právninti př*o;rl*y Čl1

bl kvaliflkryane'l r,ětĚincu 3i5 *vi,ch čle nLl, n*nl-ii uv*d*nr 1lrrnk,

9 4 V7ncr::l1, yvbor lc lr.-| ncl]

rl piedkláijnt aapil r* §ť*hů ]ťdnii,li Kr,rltt*lni rnnrisi , a i* n*1|:oztjc1l do ]4,ir hal*nCál'l;ici-,

.::ri, Fc xa,,lL" l,í]|l ] |tí,,',i

Ur,.':,,n]črfi i,-;1,,,, s\L, ",':,"1

i:,'zpraťůrai plt i;:*r,l }iůť1.{],ůš lxfi!ll] ]1-1pct;lt} ČŽL na nasi*,:lu;íči ki]|ťndilint růÉ,

n r'ro,'.1'oa''",l[_cl,i(1,1'l r-ll], L,L,|"iť(l"\" 
ni.i),Á(]|,j,]isi

ťi Lsilťťlllúýat u i,o",*i,ůr p,,r,:r crdL,c,ny:n p,louoÝnlf il k{lŤi§i,

!l rjiit črnrost ;;!stl;pr,it cii o1',i,tiu"",*, naloctlic,|.r 1 T,J:lf,J[;liťřJíjij"r"] ma §va;
.r,..,,:,r ( !3l . ;nCs: t",,cJ,ruslI :'tcaci klPrá b}ly

= ,]., r,aaul, [,..J:l nťi.', člťttsr;'r uč,:st

c . ; e 
",,i 

,u. ,,,J.. .lilť;ll;li".,*. 
;;;:.",1i,::1,'f!il,iJ;J",.lillr r,:l:::n, 

,*
\1 ,:.c;,.,,", e,:...r-..|Y.,"..n,L,ř.o,|\ 

vc,č;.émL/ run.a,oř;i, cŽJco následu;ic tlo řaťrei',o i'
f -,;J5i], : '}\j':1Ur;"e ',,.,,-, -^,^^,,-o^,.noojvota"ní"^aJ"""t,""r veíulrt,ci Rcz:to,-:r,-lr'"t
rt t,,c,:,.,",- li n. ^c \'sJ 

,:i:_r_l?:;;:§,'i,j! iJ"l,, l*". *
\) J*t_::slJ\L,,.i ,, 1^;1L] 

rtlnice Vy7lloL]le_sJUlld,Ť^"_ř;,;,;;;hcjného Kongresu rna

\^,./.* r,,l,:,,:ěl i.ocp:cuar^oi;i;;;;:i,l;; ra,,lner1otilirrmolatJného Kongresu tnax,2 nolé clilr,/

natr,6 jr- ]3 clei}y, t.l"" ]i""-u,'iň",ruuoO 
j uroonCi suoli C;"no'r ve W, RozhoclnJ"l o k3cClac,

.,,žl,],,,,e so_ 1,as \secl] ,dfLy"n,'*", W

(ts
$§

.]|j

li:],]íi.

č|alL.Él J :,2-

§lÍtl PHtťtlt}Í ruytst

'i0,1, Kon§les voli a odi,clává přerisedy stá|ýr;h pracovních knrnisí,

lái,z 
:i'i*;::'#,ťrffir'rtfflicrrl einrrottije_or*alieldni za.11'::']:9::i::":"''u*',

bl Discipiinární t"*,.i, i"*,řpi.j*,*ř* i,nn,orti Ělnipr*n,,"nta,u a výnucováni pravieie|

3lsťlil,iat nli:o r"* ji,;o1i"C"" W
el.Jul.ilor§ká xon,irr, iJjiz'pT;ln]ftl," čirrnostr ie organizačrr{ eaii§tčni jr-iniorských lig*vých

.r,,'"1;'|j';r" rozvoj, 1c;inrž piecirněie,rr iillnosti Je školeni a akredltace trenóíů, lozvoj a

" ;;*:ir ]ill',."",Ji JC]iž pjťdmclem činnosti je |e školent, akreditace a nonrinace to;noic,cr
- 

ná ,triez" poraoane čžL
10 3 Každá ko,nise má nelmť,nč tii ólcny,

10 4, ClLny koí]-,ise "u,"""]ii'"'iu 
ie]i"Ói",i="Oo SLožen| kom'se schve|u;e W,

10,§, Kor.;ise rozhodr,lu přxou ua,oinbu, Je_il hlasovárií V koll]i§i pro poóel č]enů rr*rozhodnd,

lJZhOdný h]3S ma pťedseda koBllse,

10,6. Konrise se iioi pr,ineHpii.*,iňscr,uarurn W, na záktadé návrhu kamisi, Komise je povinna

i(3ž,le lri mes,ce p'eJi,t-aOá W CáL zpíavu o své činnostr,

§criirl i;i.,i: , lial|;.,.ť "jŤ .: ii].; 1 trrlrr,;],ffiff
_ L.l,.-|',rzl,

0 ,i: rňrr l
LáiJ,T ). J] JU lů i-.{jiJisi j 

{ \ (
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: ' "!'a\il"l - ,=.:. :: ,r}

§.n1 1,q1.,l 
Ři,ti.í _=.:i'

Článek 11},}}

i1 l

!a ?

Č|ánek j3 >>}

lJ. l.

13.2,

Ná prvňiťa

11 ,2. KK má povinnost konlroloval v obdob, nrczi Kongresy vešketou óinnost ČŽL 9 _'i"'13:;: "'n
informu}e W spo|u s návrhy píislušnych ol:atřent- 7práVU o sVé člnnostl ža UplynulU UUuuUl

předkládá Kotrgtesrr,

členú,1 1,3 KK rozhodule kvoii{lkovanou vétšinou 315 svých -,-",,

J:l ó, ]]=iinnosl Ktntmlni,knml*e se ťid§ tákony č&, §tarrcvanri ČŽt a datS;r*i vnitínimi PředPi*Y *varu"

.+1;§,, , ,K§§t|§ln{ kotrrixt s*.cchážl *rinimáln& jedenk,J;;;;b;ř" * i*ii j**n*nt svol*vó jejl pťeriseda ,

'-] 
. . ll ' v, pi{pad§ iet,rs neplitarn;ros{ij*don ee,členii korn.il 

"d 
;e ávéňo ,POnani rlávó beu ó*ki§du

na vědomi W.
'i 1-§. §vá ra*h§dilu{i mů*e §K přijinrat per rniam tj, bez jednáni pi§ernnou íormoJ {dtpisgm, faxem,

. nebo ciaktronieky), a *eré musl lrýt vedena 
"uň.,]"", 

pii iulnrii;i* nástedujlcirn iednáni ie KK

povrnna tolo rozňodnutr uvést v záprse z jeonani,

1 1,7 KK je povinna pr,J"rs.l t ;l§J-unJrii poaner pooiný skupinou_ minimálné 1,0 řádných il*nů nebo

kteryimkotiv o,_.an*§?iÍ-'Ě;JnĚiy iu poououil-!iá9;1P;,1ry,,t"]1:.,:::- nd konlaktni emaii

5lředsedy r<X. XX re'oiii-ei*"r,, Í*ii,i;l reee*i je v jeji kom.peie,nc; p"y.ill: vydat razlrodnulí

nejdéle do 15 n-ú ;;;;j};ňi6,#i;-:n 
".iuini'rr, 

piiiáa"ň 1e xx povinna píedložit návrir iešonl

po'rr.ětu \A/, nejdde do 15 dnŮ od jeho podáni,

i 1_8_ , všichni čienové CZi pou povjnni spolupracovat to členy KK art póžádáfii jim po§k}tn*ui
-á 

ivtláan+ mareriály, týkalíci se činnosti CZL,
.! 1 §, ;"r'§?ii['J#fiiui.,l,řř i" p"""tu;"1;"áilffi #§;řsJn*w.r. pcvinnosti a je důvodem

pro vyloučení č|ena,
1 1,s. §ri- iixl-*i,lě nit e pn** W ani jiné komise zřizované těmito §tailovami nebo tímto

Sr,azem,

.

čiá§§k 12 }}}

pIt§flt§l"íOxisn1,:; "_,, 
] '

Fracovní komise ad h*e iítz uje, nebo'ruší :yTJ::!:íjtln W ČŽL, lm§nuje jejich členy a

stanoví jrm obsah jelich órnnosti a délku jejtch působnostl,

ůlenové komise odpovídaji,za svuu áinn;it wn jqpu:povinni rnu o průběhu své činnosti podávát

;i#;; ň;"y,a io nelm*ně 1x ta měsic, ýopťlpadě na $ýzvu \|/" ,, ,, ,

[í§[,Dč

§vaz je povinen dódÉ§_Vst právnr priapisy,v Ú,nhsli hotpodaienÍ a,Úáeinictťi" ŘÍdi se .t{ongresem

schváteriým rozpoóieín na pfislušný kalendářní rok,schválerrýrn rořpřčtem jna p§§!9šný§cht/ál§nýrfi rořpřót8mjna p|t§lU§ny }{aletlu.,lítl I9Á,

§vaa rr.ri.Lit u§ilovat s žisiávánť;dodBteený*h *hstních ;inqnĚn!ch idroiř pro.kvaliinéi§i

;;il;;;;;;ř;;e aň*Šii."prirráJ uiuui',ini* reklamních nebo sponzorských srnluv, účasti v

nebo izak|ádánim obchodnich spo|ečností, spolků a nadací ,

,.:]i:,:

a': ]:J,...1
_-ťr!.§:,, .,ť,i5;,,

Hcpie l*yíy *nl[xmny r* ti;irhy l

Veder,,:',1,_.:l,. 7,r:,;r,:;,Ji"ll l I.taze.
§*lurrrl,$. il5. ;§ffi rrt,"t;ri

,{s ]
\P- ]

\ \']r
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Članek 14 >>>

,:,.., Ll _ |sp+nrnltrl]ri,§B] ] .,,!

14 1 členovó čžL rnohou založlt §portovn.li1:_(^','ji]i}:§,Híť:lJl","'l::iT_'J,il,"JÍ'l;-"'"
členú Sportovni kluby jsou nejnižši organrzact

Stanovami, "nitřni;;;i;;;i,f 
,,o,noinutimr orgánú svazu,

Článek 15 >,>

,-1 a účinnosti dncm reglstrace u prisl,r§néhc

Tvto Stanovy nabýva;i platrtosti schváicnim Kon9íeserr,

,Jp-ttiXou"nó souOu

i.__.\ čls,Ái lÉli§{ / LAKq:s, 0 r,í _ ,§
il"ul'i!ů- . ,:'_ ,1_:i 

}ť tÁcíc§§ť 
--.:qi7' ,:"=]:-ii..:;

: /tt:{
f t,:.,,;; ll1 ,, 

""J-,"l 
,'t" 

"\"t, 
i |",l,:i,L !L ""

v*{il} rii ř,i. :.i,,t.,; lfr i;*l i,:ť,:fl'i ť 
f, 

l x;*

L;lurq {,,\ Z',l§ 
1;'rti,t l;,., i r, 

{,
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