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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

11

}:">

ťt§ill§hf PRÍrXIx,1 ťtIil§§f
{l

í,fi l§pĚťF§

\'V r,*de *l,:0ťrrr ilcrské ;á!,i]§dry
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O ly§i *i*r:sk*ho 1;i'i§n&vku plo jů01.otlrlL. typy č|enůrozhodrrje !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 ůůvažůvánora hruhé poru§ení čienských pcvl.lrcs:l
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/,.3,i

a Člc^sn} plui\ůz V).5tavov:1,1, členských 9růkazůzaj;št'u1e po zaplaceni čIens*eho pí,slěvku
a *1-31e rilS,Ušrci,o r*al,pulacr;ho pcp atku osoba pověřena W.
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czl rnali tato práva
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 využívánrfinančnich zaroltléŽLpád|e zásact přlatých orgány ČŽL,
d/ býl irríormovári o činnosti ČžLa 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
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§ člensképříspěvky 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.
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lht;tě s!*r,*ven* §fi*icu vyzvednutá nebo 1eji vyavednuii bylo adresálem odepřeno.
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tanlrodruli 61,yigučeni §emůžeélr:nodvb!atkůKůt,ttaolnl krynrjsi,aloneipozdě,ji aol5clnúci'
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Kongres ie nejvyššímorgánem ČŽL, Rozhodujo prots o v§sch zásadnich]záležitosteeh joho
činnosti a ólenech
prenum kongresu lvoři íádní členovéČžL,pripaone jinri zplnomocnění delegáti. Doklad o
zplnomocnění před|ožíde 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,
Mirnoiádný kůngre§ je W povinen svolal na návrh kontrolní lEomise nebo rninirnélně 1l3
řádných členůa 10 do 40 kaIencláťnlch dnů od podánl návrhu. Wje cpíávněn §vola!
mimoráoný kongres i z Vl3stni iniciativy,
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
Nejpozcré,r 7 haltlrrrjáiníclr dnů pied datem konání kongresu je sekíetář W povinen zve;e.nit
pro9raln ;ednáni kongresu,
Usnášení kongresu,
Kongtes je usnášenischopný, je{i na n§nr zastoupEna.nadpolovičnI většrna tádných členrj ČŽL.
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;;§§i;ji&rtiecnicMrřxJnilo]ti,|riúi"y
lerrdioóii
fi,4.?,1.3, Návr1_:y
pjsemně sekreláři W Jména
min:máir,:ě

piatně

8 4,2.1,{.
8

4

22

,!4

tongreuu
halandáťnith dnů pied art*m ionaiij.,-řáai

nav**ný§'i-_alJat[ _"l*annnue

rui-l**i

tru povlnen zveřejnitnejporději 7

než
s kandidátským projevem ne de|ším

ffiťi*t§i*:§ť-f;Tf;}iitrůT§j§:ioup*
5 min,;t

Zpúsob volby:

Bll.22 1 Vo

do
lístku se jmény vŠech kan didátů navržených
ba je ta]ná á probihá pomoci hlasovacího

íunkcionáfi.
je,volen prezident
? T.:|:9,1".:.,atn!
8.4.2 ?.2 §:,lTl,,r"iTr:r,,_,""í3Íi;"",.n nejdiive
kandidáta,
maximálně
iednoho
vždý
8.1 2 2 3 U r<aždého o,na"u ie ,oZ"o ozn"Éit
ve druhern kole veřeiná volba
8.4.2,2,4" V připadě ,ounáuil iilffi;ó;r,1!];q;Yí;"il;J-,d;ťrozhoduje
jc
dvouleté,
ČŽl
orgánů
r,,"iení oodobi volcných
á,l,g
10 ,ádných členů,
.'§"'J,IjJ".,,?"** stanov můženuu,h1o_ul11v^l,T^::o^:^Ť:n,i]:,3:frílrru
B,i
dnů před da{em
gb
dnů
talenaařních
poojr"li .inimJlne
8.5,2, Návrhy nu .,r1env'u"o"opinny šinnou,"

-

,

konánimx.ng,u,;;li!*n,esexretariwr"ňj"pouinenvŠechny.návrhyzměnzveřejnit
j*
prostřednicfuim eleklronické
nejpozdéli 7 k"l..;;;;;h
koníerence *žL
uveřejnéni těchio návrhů na

pi.Jo"t",

xon,áni xongresu

§ňffi;;;;i;'Úh' r, t"xto'poJanY,,,izněniim
změnu,

Čianek9>>>

je možnépcdat do 1{ dni

.

:-.

.

-.4..^,
",t,{,xp§,u,ťť!sg.fi

Ko*!* hyly +j0ílzený E+ ".l;ri ,v t,rr"L"/íS
lF:leť,é,llě,"t,,h 7rn so{r,,l,:tfi v .Prau e
b5. 2016 poílr. s.#{_lo\t.,'

;;;;§

https://mail.google.comlmaillul1l#inbox/l5abe680Of307609?projector=

1

Éť

.

f;[l,: ':,-,.

l

od

,

llV G-201 70309-WA0007 j pg

11 3.2017

:

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