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STANOVY 
Českého svazu silového trojboje, o. s. 

Část I. 

§ 1 

Všeobecná ustanovení 

1. Český svaz silového trojboje, o. s. (dále jen ČSST) je dobrovolným sdružením fyzických a 
právnických osob, ustanoveným ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. ČSST je řádným členem Českého svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV), International 
Powerlifting Federation (dále jen IPF) a European Powerlifting Federation (dále jen EPF), 
je jejich jediným uznaným představitelem s právní subjektivitou pověřený řízením 
silového trojboje na území České republiky (dále jen ČR) a jejich dokumenty jsou 
východiskem pro činnost ČSST a musí být respektovány i jakoukoli třetí stranou 
podílející se v součinnosti s ČSST na rozvoji silového trojboje v ČR.  

3. ČSST je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových 
a audiovizuálních práv, práv na fotografické snímky a snímání, všech marketingových a 
ostatních práv zde výslovně neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím 
řízeným ČSST na území ČR. 

§ 2 

Název a sídlo 

1. Název: Český svaz silového trojboje, o.s. (ČSST) 

2. Anglický ekvivalent názvu: Czech Powerlifting Federation (CPF) 

3. Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 160 17 

4. IČ: 62933485 

§ 3 

Poslání a cíle  

1. Realizovat sdružovací právo občanů k organizování, řízení a výkonu jejich zájmové 
činnosti v oblasti silového trojboje a s tím souvisejících aktivit. 

2. Zabezpečovat rozvoj silového trojboje v ČR na úrovni vrcholového sportu, v oblasti 
výkonnostního sportu a v oblasti výchovy talentované mládeže v ČR.  

3. Zpracovávat koncepci silového trojboje a zajišťovat jeho propagaci. 
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4. Vydávat stanovy, pravidla, směrnice, metodické materiály a další základní závazné 
předpisy potřebné k zajištění své činnosti, podávat jejich výklad.  

5. Pořádat domácí soutěže a umožňovat svým členům účast na nich. 

6. Pořádat mezinárodní soutěže a umožňovat svým členům účast na těchto soutěžích doma i 
v zahraničí. 

7. Zastupovat doma i v zahraničí ČSST a zájmy jeho členů. Spolupracovat s IPF a EPF. 

8. Vést své členy k dodržování pravidel silového trojboje, Soutěžního řádu a Směrnice pro 
kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Zajišťovat  informovanost v těchto oblastech. 

9. Vytvářet ekonomickou základnu  pro plnění svých úkolů. 

10. Podílet se na zajišťování prostředků na činnost reprezentantů a reprezentačních družstev a 
na podpoře subjektů sdružených v ČSST. 

11. Zabezpečovat školící a vzdělávací činnost. 

12. Spolupracovat s ČSTV a státními orgány ČR. 

Část II. 

Členství v ČSST 

§ 4 

Členství subjektu 

1. Pod členstvím subjektu se rozumí členství oddílů a klubů sdružených v ČSTV nebo 
členství právnických osob nesdružených v ČSTV. 

2. Členy mohou být: 

a)oddíly silového trojboje a kluby (dále jen oddíly), které jsou buď přímo nebo 
prostřednictvím svého sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty sdruženy v ČSTV 
a jejichž členská základna, o minimálním počtu 10 členů, je každoročně vykazována na 
ČSTV jako členská základna svazu silového trojboje, 

b) právnické osoby, které mají silový trojboj jako cíl své činnosti, mají zájem o účast 
v soutěžích řízených orgány ČSST, popřípadě mají zájem pomoci při rozvoji silového 
trojboje v ČR. Členská základna těchto subjektů, o minimálním počtu 10 členů, je na 
ČSTV vykazována jako členská základna ČSST v rámci evidence členské základny 
subjektů nesdružených v ČSTV, 

c)oddíly České obce sokolské. 

3. Oddíly a právnické osoby se přihlášením k ČSST zavazují k dodržování Stanov, předpisů 
a usnesení orgánů ČSST. 

4. O přijetí za člena rozhoduje VV ČSST. 

5. Členství členů ČSST v jiné federaci silového trojboje, která nepřistoupila k České chartě 
proti dopingu, resp. jejíž světová federace není signatářem Světového antidopingového 
kodexu, je důvodem pro vyloučení člena z ČSST. 

6. Čestnými členy mohou být právnické osoby a organizace, které se zvlášť zasloužily o 
rozvoj silového trojboje. Čestné členství je udělováno rozhodnutím valné hromady.  
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§ 5 

Oddíly 

Oddíly jsou základním organizačním článkem ČSST. Ve své činnosti vycházejí z poslání 
ČSST a usnesení orgánů ČSST, která jsou pro ně závazná. Práva a povinnosti oddílů jsou 
upravena v rámci členských práv a povinností. 

§ 6 

Práva sdružených subjektů 

1. Delegovat své zástupce na jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím. 

2. Předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů ČSST. 

3. Účastnit se mistrovských i nemistrovských soutěží pořádaných v rámci ČSST 

4. Podle svých odborných schopností a v souladu se Soutěžním řádem ČSST pořádat 
soutěže, školení a další činnosti související se silovým trojbojem v rámci ČSST a účastnit 
se jich. 

§ 7 

Povinnosti sdružených subjektů 

1. Dodržovat Stanovy ČSST, Pravidla silového trojboje, Soutěžní řád ČSST a ostatní 
závazné předpisy vydané orgány ČSST. Včas a řádně plnit závazky vyplývající ze Stanov 
a směrnic, plnit usnesení a rozhodnutí orgánů ČSST. 

2. Vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů. Včas hlásit na sekretariát ČSST 
všechny zásadní změny v základních údajích, zejména změnu názvu, sídla, bankovního 
spojení apod. 

3. Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl subjekt pověřen orgány ČSST. 

4. Řádně, účelně a podle předpisů nakládat s přidělenými finančními prostředky. Šetřit, 
chránit a udržovat majetek ČSST.  

5. Usilovat o dobré jméno ČSST, jeho členů a svým jednáním jej nepoškozovat. 

6. Pečovat o všestranný rozvoj silového trojboje, vytvářet optimální podmínky především 
pro talentovanou mládež a pro výkonnostní a vrcholový sport. 

7. Získávat prostředky na zabezpečení rozvoje silového trojboje v územních oblastech. 

8. Platit řádně a včas příspěvky ČSST,  jakož i  jiné poplatky související s členstvím a 
činností v ČSST. 

§ 8 

Členství jednotlivců  

1. Členství jednotlivců v ČSST je dobrovolné a realizuje se prostřednictvím členství v oddílu 
nebo příslušností k právnické osobě sdružené v ČSST.  

2. Členem se může stát každý občan ČR i cizí státní příslušník. 

3. O přijetí za člena rozhoduje výbor oddílu. Podmínky a formy příslušnosti ke sdružené 
právnické osobě stanoví tento subjekt vlastním předpisem. 
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4. Obnovení členství jednotlivce po jeho vystoupení ze subjektu sdruženého v  ČSST je 
možné pouze jedenkrát. Maximální čekací lhůta je jeden rok, pokud to není v rozporu 
s uděleným trestem dle Soutěžního řádu ČSST (Disciplinární řád). 

5. Čestnými členy mohou být fyzické osoby, které se zvlášť zasloužily o rozvoj silového 
trojboje. Čestné členství je udělováno rozhodnutím valné hromady. 

§ 9 

Práva jednotlivců 

Základními právy člena jsou zejména: 

1. Účastnit se činnosti oddílu. 

2. Podle své sportovní výkonnosti a v souladu se Soutěžním řádem ČSST se účastnit soutěží 
jednotlivců a družstev pořádaných ČSST. 

3. Volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů ČSST. 

§ 10 

Povinnosti jednotlivců 

Základními povinnostmi člena jsou zejména: 

1. Dodržovat Stanovy ČSST, Pravidla silového trojboje, Soutěžní řád ČSST a ostatní 
závazné předpisy vydané orgány ČSST. 

2. Sportovních výkonů a úspěchů docilovat nikoli za každou cenu, ale vždy v duchu fair-
play. 

3. Nezúčastňovat se soutěží ve federaci silového trojboje, která nepřistoupila k České chartě 
proti dopingu, resp. jejíž světová federace není signatářem Světového antidopingového 
kodexu.  

§ 11 

Práva a povinnosti čestných členů 

1. Zúčastňovat se jednání valné hromady ČSST s hlasem poradním. Mohou být voleni do 
orgánů ČSST. 

2. Prosazovat zájmy ČSST a podle svých možností aktivně napomáhat rozvoji silového 
trojboje. 

Část III. 
Orgány Českého svazu silového trojboje 

§ 12 

Struktura svazu 

1. Orgány ČSST jsou: 

a)valná hromada,  

b) výkonný výbor, 

c)komise, 
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d) revizní komise (dále jen RK). 

2. Výkonný výbor a komise ČSST jsou vytvořeny na základě odbornosti jednotlivých členů. 

§ 13 

Odpovědnost orgánů svazu 

1. Orgány ČSST odpovídají za svoji činnost následovně: 

a)valná hromada - řádným členům ČSST, 

b) výkonný výbor - valné hromadě ČSST, 

c)komise - výkonnému výboru ČSST, 

d) revizní komise - valné hromadě ČSST. 

2. Funkční období předsedy, členů VV ČSST a předsedů komisí je 4 roky. 

3. Nemůže-li některý člen VV nebo RK z jakýchkoli důvodů funkci nadále vykonávat, nebo 
vznikne-li závažný důvod pro ukončení jeho funkce, oznámí to předsedovi VV ČSST.  

4. Při odstoupení člena VV nebo RK jej může VV nahradit jiným členem.   

5. Členové orgánů ČSST musí v záležitostech oddílu, jehož jsou členy, zachovávat 
nestrannost. 

 

Část IV. 

§ 14 

Valná hromada ČSST 

1. Nejvyšším orgánem ČSST je valná hromada složená ze zástupců všech oddílů, 
sportovních klubů a právnických osob sdružených v ČSST. 

2. Schůze valné hromady se konají  nejméně jednou za 2 roky, přičemž volby orgánů ČSST 
se konají jednou za 4 roky. 

3. Pokud o svolání valné hromady požádá minimálně 1/3 členů ČSST, popř. Výkonný výbor 
nebo předseda VV ČSST, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového 
podnětu předsedovi ČSST. 

4. Termín a místo konání valné hromady stanoví VV ČSST a okamžitě o tom informuje 
všechny řádné a čestné členy. 

5. Výkonný výbor ČSST je oprávněn pozvat na valnou hromadu i další osoby, pokud to 
považuje za potřebné vzhledem k obsahu projednávaných záležitostí. 

6. Valnou hromadu řídí předsedající, který je zpravidla členem VV ČSST. 

7. Návrhy na změny Stanov a řádů ČSST musí být zaslány Výkonnému výboru ČSST 
nejpozději jeden měsíc před dnem konání valné hromady. VV ČSST zveřejní tyto návrhy 
pro potřeby účastníků valné hromady. Návrhy, které budou podány později, případně až 
na valné hromadě, je možno projednat pouze se souhlasem většiny přítomných delegátů. 

8. Pokud mají být na valné hromadě ČSST uskutečněny volby, je VV povinen, nejpozději 
jeden měsíc před jejím konáním, ustanovit volební komisi. 
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9. Průběh voleb podrobněji upravuje volební řád valné hromady. Volby do orgánů ČSST 
mohou probíhat tajným hlasováním (tajná volba). 

§ 15 

Pravomoc a působnost valné hromady 

1. Valná hromada ČSST má v rámci své působnosti pravomoc kontrolní, rozhodovací a 
normotvornou. 

2. Valná hromada ČSST plní následující funkce: 

a)kontroluje činnost VV, 

b) rozhoduje jako nejvyšší odvolací orgán ČSST a rozhoduje o zásadách odvolacího 
řízení, 

c)rozhoduje o členství v ČSTV, případně o vstupu ČSST do jiných tělovýchovných a 
sportovních organizací, stejně jako o vystoupení z nich nebo o zániku ČSST, 

d) rozhoduje o návrzích řádných a čestných členů ČSST, 

e)rozhoduje o názvu, sídle a symbolice ČSST, 

f) projednává a bere na vědomí zprávu o činnosti VV a ČSST, zprávy předsedů odborných 
komisí, zprávu o hospodaření a zprávu RK ČSST, 

g) schvaluje Stanovy ČSST, Soutěžní řád, jejich změny a doplňky, bere na vědomí 
pravidla silového trojboje IPF, 

h) volí a odvolává předsedu VV ČSST, předsedy oblastí Čechy a Morava, předsedy 
jednotlivých komisí a předsedu RK ČSST, 

i) projednává a rozhoduje o otázkách v těchto Stanovách neuvedených, když tyto souvisí s 
organizací a činností ČSST. 

Část V. 
Jednací řád valné hromady 

Jednacím řádem se upravuje příprava, obsah jednání a rozhodování valné hromady, její 
průběh, dokumentace z jednání a zabezpečení plnění závěrů a výsledků rozhodnutí. 

§ 16 

Účast na valné hromadě  

1. Každý sdružený subjekt v ČSST může vyslat na valnou hromadu jednoho delegáta, 
kterému k tomu udělí písemnou plnou moc formou delegačního lístku autorizovaného 
ČSST. V případě takto udělené plné moci může každý delegát zastupovat pouze jeden 
sdružený subjekt, přičemž delegační lístek musí být podepsán a případně orazítkován 
osobou oprávněnou za tento subjekt jednat. Zástupci sdružených subjektů jsou povinni 
potvrdit písemně sekretariátu ČSST účast delegáta, případně delegáta z jednání omluvit. 
Delegáti vyslaní sdruženými subjekty v ČSST se zúčastňují jednání valné hromady 
s hlasem rozhodujícím. 

2. Členové VV se zúčastňují jednání valné hromady jako delegáti s hlasem rozhodujícím. 

3. Sekretář ČSST se zúčastňuje valné hromady jako delegát s hlasem poradním. 

4. Čestní členové se zúčastňují jednání valné hromady jako delegáti s hlasem poradním. 
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5. Přizvaní hosté se zúčastňují jednání valné hromady jako delegáti s hlasem poradním 

§ 17 

Pracovní předsednictvo 

1. Valné hromadě předsedá pracovní předsednictvo, které navrhuje VV. 

2. Předsednictvo valné hromady se skládá z předsedajícího, zapisovatele,  případně dalších 
členů. 

3. Předsedající:  

a)řídí jednání a diskusi podle tohoto řádu a v souladu s těmito Stanovami, 

b) zahajuje a ukončuje jednání, 

c)uděluje slovo,  

d) předkládá otázky a návrhy k hlasování, 

e)bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  

f) dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen, 

g) jestliže diskutující odbočuje nebo nehovoří k tématu diskuse, či porušuje důstojnost 
shromáždění, zejména projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností předsedajícího 
ho napomenout, nedbá-li napomenutí, může mu odejmout slovo, 

h) má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, zejména za účelem 
zjištění faktického stavu věcí, získání informací apod., 

i) jestliže předsedající v průběhu jednání zjistí,  že počet přítomných členů klesl pod 
hranici usnášeníschopnosti, po 30 minutách trvání takového stavu ukončí jednání valné 
hromady, 

j) při zahájení diskuse oznámí předsedající předem přihlášené řečníky a uděluje jim 
postupně slovo v tom pořadí, v jakém se přihlásili, 

k) je oprávněn odejmout slovo tomu, kdo překročí určenou řečnickou dobu , 

l) může navrhnout ukončení diskuse, pokud je zřejmé, že její pokračování nemůže přispět 
k objasnění projednávané věci. 

4. Předseda VV ČSST: 

a)vystupuje jako představitel ČSST, 

b) přednáší zprávu o činnosti VV a  zprávu o činnosti ČSST za uplynulé období. 

5. Zapisovatel: 

a)zapisovatelem je zpravidla sekretář ČSST, nebo jiný pověřený člen VV,    

b) zodpovídá za včasné vyhotovení zápisu, za jeho věcnou správnost a předkládá jej 
k podpisu Revizní komisi a předsedovi VV ČSST. 

6. Předsedové odborných komisí: 

a)přednáší zprávy o činnosti komisí podle programu jednání. 
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§ 18 

Mandátová komise 

1. Ověřuje přítomnost delegátů s hlasem rozhodujícím, s hlasem poradním a dalších 
účastníků jednání.  

2. Podává zprávu o počtech prezentovaných účastníků, sčítá hlasy při veřejném hlasování 
v případě, že nejsou určeni skrutátoři. 

§ 19 

Volební komise 

1. Přijímá a předkládá valné hromadě návrhy kandidátů pro volby do VV, organizuje volby a 
vyhlašuje jejich výsledky. 

2. Volební komise navrhuje na každou volenou funkci jednoho, případně více kandidátů, 
kterými mohou být pouze členové ČSST. Nemusí se přitom zúčastnit valné hromady jako 
delegáti s hlasem rozhodujícím ani poradním, musí však být na valnou hromadu pozváni 
jako hosté a musí být na valné hromadě přítomni. 

3. Volební komise se nezřizuje, nejsou-li na programu volby. 

§ 20 

Návrhová komise 

Na základě výsledků jednání a písemných připomínek předkládá návrh na usnesení valné 
hromady. 

§ 14 

Program a průběh jednání valné hromady 

1. Na zasedání valné hromady  musí  být jednáno výhradně o záležitostech, které byly dány  
na program jednání a  o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zástupci souhlas na počátku 
programu jednání. 

2. Program valné hromady připravuje a navrhuje VV. 

3. Návrhy na změnu programu mohou členové ČSST předávat předsedajícímu nejpozději 
před zahájením jednání valné hromady.  

4. Po zahájení valné hromady oznámí předsedající program jednání. Program může být na 
návrh kteréhokoliv člena jednání změněn nebo doplněn, souhlasí-li s tím nadpoloviční 
většina přítomných. 

5. Delegáti zvolí pracovní předsednictvo, volební, návrhovou a mandátovou komisi. 
Pracovní komise jsou tříčlenné. 

6. Předseda Revizní komise přednese výsledky kontroly usnesení z minulé valné hromady. 

7. Následuje jednání pracovní části valné hromady, které má zpravidla následující program: 

a)zpráva předsedy VV ČSST o činnosti ČSST za uplynulé období, 

b) zprávy předsedů odborných komisí, 

c)zpráva o hospodaření ČSST za uplynulé období, 

d) zpráva RK o její činnosti a výsledku provedených kontrol, 
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e)diskuse k předloženým zprávám, 

f) schvalování změn  Stanov ČSST, Soutěžního řádu, případně dalších předpisů, 

g) zpráva volební a mandátové komise, 

h) volby (jde-li o volební valnou hromadu).  

Valná hromada volí: 
• předsedu VV ČSST, 
• předsedy oblastí Čechy, Morava, 
• předsedy komisí ČSST, 
• předsedu Revizní komise. 

i) zpráva návrhové komise – návrh usnesení a jeho schvalování, 

j) závěr. 

8. Se souhlasem valné hromady může být mezi jednotlivé body jednání zařazena přestávka.  

9. Program mimořádné valné hromady se řídí aktuální situací. 

10. Valná hromada propouští z odpovědnosti odstupující Výkonný výbor. 

§ 21 

Diskuse 

1. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi.  

2. Diskutující se do diskuse hlásí zpravidla písemně u předsedajícího před zahájením valné 
hromady, nebo v průběhu jednání zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost. 

3. Diskutující mluví v pořadí v jakém se přihlásili. 

4. Vyzvaný delegát se představí a sdělí koho zastupuje, poté přednese svůj diskusní 
příspěvek. 

5. Délka příspěvku je omezena na tři minuty, výjimečně na pět minut. Výjimky povoluje 
pracovní předsednictvo.  

6. Mimo pořadí lze udělit slovo jen tomu, kdo chce podat návrh na ukončení diskuse  nebo 
vyslovit faktickou poznámku (připomenutí ustanovení jednacího řádu či Stanov apod.). 
Délka takovéhoto projevu nesmí být delší než jedna minuta. 

§ 22 

Zápis 

1. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 

a)datum a místo konání valné hromady, 

b) počet přítomných delegátů, hostů, 

c)jméno předsedajícího, 

d) obsah přednesených zpráv, 

e)předmět a obsah projednávaných bodů, 

f) výsledky hlasování, 

g) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, 
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h) plné znění přijatého usnesení. 

2. Přílohu zápisu tvoří jmenný seznam účastníků valné hromady, pozvánka na jednání a 
podklady, které byly předloženy k projednání nebo tvořily součást informačních 
podkladů. 

3. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 

4. Zápis podepisuje předseda ČSST a předseda Revizní komise, kteří svými podpisy stvrzují 
jeho obsahovou správnost. 

5. Zápis musí být vyhotoven do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Originály zápisu se 
ukládají odděleně od ostatních písemností. 

Část VI. 
Volební řád valné hromady  

§ 23 

Úvod 

Valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem 
rozhodujícím  prezentovaných na valné hromadě. 

§ 24 

Hlasování o obsahových otázkách 

1. O obsahových otázkách a předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním. 

2. Návrh je přijat, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů. 

3. Vyžaduje–li bod programu hlasování,  probíhá toto po ukončení rozpravy k danému bodu.  

4. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby valná hromada hlasovala o jednotlivých bodech 
navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.  

5. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách 
a poté o ostatních částech návrhu.  

6. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje se nejprve o 
variantě doporučené VV. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za 
nepřijaté.  

7. Každý diskutující má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska, pokud o to 
požádá.  

8. Čestní členové a hosté nehlasují. 

§ 25 

Navrhování kandidátů do orgánů ČSST 

1. Každý člen ČSST má právo navrhnout pouze jednoho kandidáta do každé volené funkce. 
Návrhy na kandidáty podává člen ČSST na základě rozhodnutí svého orgánu písemně, 
jeden měsíc před valnou hromadou na sekretariát svazu. Návrh musí obsahovat základní 
údaje o osobě kandidáta a jeho souhlas s kandidaturou. Bez tohoto souhlasu nemůže být 
kandidát volen do příslušného orgánu. 
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2. VV ČSST připraví kandidátku na jednotlivé funkce do VV ČSST jako součást materiálu 
k jednání valné hromady. 

3. Z návrhů kandidátů předložených VV a členy ČSST sestaví volební komise kandidátku 
pro volbu do VV a komisí. Kandidátku zveřejní nejpozději před zahájením voleb.  

§ 26 

Volby 

1. O způsobu hlasování pro volbu kandidátů do orgánů ČSST rozhodnou delegáti před 
zahájením voleb. 

2. Předsedu VV ČSST, ostatní členy VV a předsedu RK volí delegáti s hlasem rozhodujícím. 

3. Každý delegát má jeden hlas, který je nezastupitelný. 

4. Kandidáti jsou řazeni v pořadí, v jakém byli navrženi. Prvním v pořadí je kandidát 
navržený VV.  

5. Při volbách do volených funkcí v orgánech ČSST je zvolen kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu hlasů. Pokud v prvním kole hlasování nezíská žádný z kandidátů  
nadpoloviční většinu hlasů, organizuje se 2. kolo, ve kterém kandidují dva kandidáti s 
nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole. V případě, že ani ve 2. kole neobdrží 
jeden ze dvou kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, bude zvolen ten kandidát, který 
obdrží nejvyšší počet odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů je zvolen kandidát, 
který byl navržen dříve. 

§ 27 

Hlasování veřejné 

1. Provádí se zdvižením ruky s delegačním lístkem.  

2. Jiný projev se považuje za zdržení se hlasování.  

3. Při veřejném hlasování se hlasuje o každém kandidátu zvlášť. 

§ 28 

Tajná volba 

1. Pro účely tajné volby připraví volební komise volební lístky se jmény kandidátů 
navržených do funkcí v orgánech ČSST. Volební lístek obdrží každý delegát s hlasem 
rozhodujícím proti předloženému delegačnímu lístku. 

2. Při volbě se na volebním lístku označuje pouze jeden kandidát na volenou funkci. 
Označení se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem preferovaného 
kandidáta. 

3. Při větším počtu označených kandidátů  na volenou funkci je hlasovací lístek neplatný. 

4. Neplatný hlasovací lístek, stejně jako neodevzdaný nebo nevyplněný hlasovací lístek, se 
považuje za zdržení se hlasování. 
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§ 29 

Výsledky hlasování  

1. Předseda návrhové (volební) komise na výzvu předsedajícího vyhlásí výsledek každého 
hlasování. Bylo - li  hlasování veřejné, sdělí počet přítomných členů, počet hlasů 
odevzdaných pro návrh, počet hlasů odevzdaných proti návrhu, kolik delegátů se zdrželo 
hlasování a na závěr ohlásí, který návrh byl přijat, nebo který kandidát byl zvolen.  

2. V případě tajného hlasování sdělí předseda volební komise počet vydaných hlasovacích 
lístků, počet odevzdaných platných hlasovacích lístků, počet odevzdaných neplatných 
hlasovacích lístků, počet neodevzdaných hlasovacích lístků, počet platných hlasovacích 
lístků odevzdaných pro toho kterého kandidáta a na závěr ohlásí, který kandidát byl 
zvolen.  

3. Každý člen může vznést při hlasování nebo bezprostředně poté námitku proti průběhu 
nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne valná hromada hlasováním bez 
rozpravy. Vyhoví - li valná hromada námitce, musí se hlasování opakovat. 

Část VII. 

§ 30 

Výkonný výbor ČSST 

1. VV je výkonným orgánem ČSST, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. VV je 
nejvyšším orgánem ČSST a řídí jeho činnost v období mezi valnými hromadami. Každý 
člen VV zodpovídá za oblast svojí činnosti.  

2. Zasedání VV se mohou zúčastňovat přizvaní hosté. Při jednání mají hlas poradní.  

3. VV ČSST má 8 členů, kterými jsou: 
• předseda VV ČSST, 
• předseda oblasti Čechy, 
• předseda oblasti Morava, 
• předseda Sportovně-technické komise, 
• předseda Reprezentační komise, 
• předseda Komise rozhodčích, 
• předseda Disciplinární komise, 
• sekretář. 

4. V čele VV ČSST je předseda svazu. 

5. VV svolává předseda VV ČSST, nebo jím pověřený člen VV. 

6. Na žádost většiny členů VV musí předseda ČSST  svolat schůzi VV do 21 dnů. 

7. Předseda, nebo jiný jím pověřený člen VV, zastupují ČSST navenek a jednají jeho 
jménem. O svém jednání jsou povinni vyčerpávajícím způsobem informovat ostatní členy 
VV.  

8. Pro jednotlivé úkoly může VV jmenovat osoby zmocněné k jednání v příslušné 
záležitosti.  

9. Pro zabezpečení hladkého chodu jednání VV připravuje předseda VV ČSST pro každé 
jednání jeho program, který rozesílá spolu s pozvánkou všem členům VV. Členové VV 
mohou podávat návrhy k projednávání i v průběhu schůze.  
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10. Jednání VV řídí předseda VV ČSST, nebo jím pověřený člen VV.  

11. Odstoupí-li, pozbude-li členství nebo zemře-li některý z členů VV v průběhu svého 
funkčního období, může VV kooptovat na jeho místo jiného člena.  Kooptovaný člen 
vykonává svou funkci do nejbližší valné hromady ČSST.  

§ 31 

Pravomoc a kompetence Výkonného výboru ČSST 

VV ČSST má v rámci Stanov ČSST pravomoc normotvornou, jmenovací, rozhodovací a 
kontrolní. VV je oprávněn rozhodovat ve věcech , které nejsou vyhrazeny valné hromadě. 

1.  Výkonný výbor ČSST: 

a)plní zejména usnesení valné hromady,   

b) schvaluje koncepci soutěží,  

c)schvaluje program reprezentace ČR, nominace závodníků a rozhodčích na domácí a 
zahraniční soutěže, 

d) propaguje silový trojboj, 

e)koordinuje využívání reklamy sponzorů ČSST, 

f) rozhoduje o možnosti využití reklamy sponzorů sdružených členů (subjektů) ČSST a 
jejich členů (jednotlivců) na domácích soutěžích, 

g) projednává a uzavírá smlouvy se spolupořadateli mezinárodních soutěží na území ČR, 

h) projednává a uzavírá smlouvy s jinými subjekty,  

i) dohlíží na činnost komisí, 

j) předkládá zprávu o hospodaření,  

k) přijímá nové členy ČSST, 

l) spolupracuje s EPF/IPF, 

m) spolupracuje s ČSTV, 

n) spolupracuje se státními orgány ČR, 

o) svolává valnou hromadu, 

p) rozhoduje ve všech případech, které nejsou řešeny  těmito Stanovami ani  jinými 
obecně závaznými předpisy ČSST. 

2. Výkonný výbor ČSST je oprávněn: 

a)kontrolovat činnost předsedy a dalších členů VV. V případě opakovaného neplnění 
povinností, nebo z jiných závažných příčin, může vyslovit jednotlivým členům VV 
nedůvěru a odvolat je z funkce. V takovém případě musí pověřit výkonem funkce 
jiného člena ČSST do konání valné hromady. Když chce vyslovit nedůvěru předsedovi 
ČSST, musí svolat mimořádnou valnou hromadu ČSST, 

b) vydávat směrnice související s jeho činností, přijímat dočasné změny Soutěžního řádu, 

c)zřizovat sekretariát ČSST,  

d) jmenovat sekretáře ČSST, určovat jeho pracovní náplň a kontrolovat jeho činnost, 
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e)rozhodovat o počtu placených pracovníků (funkcionářů) ČSST, jejich pracovní náplni a 
způsobu odměňovaní s ohledem na ekonomické možnosti ČSST, 

f) svolávat a po obsahové a personální stránce připravovat podklady pro jednání valné 
hromady, 

g) podávat závazný výklad Stanov ČSST, Soutěžního řádu, Pravidel silového trojboje a 
ostatních závazných předpisů, 

h) je-li to nezbytně nutné, rozhodovat v otázkách, které patří do kompetence valné 
hromady. Tato rozhodnutí jsou platná do nejbližší valné hromady. 

§ 32 

Jednací řád Výkonného výboru ČSST 

1. VV je usnášeníschopný, když je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

2. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů.  

3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VV ČSST, v případě jeho nepřítomnosti hlas 
předsedajícího. 

4. Tajně se hlasuje, pokud o to požádá nadpoloviční většina přítomných členů VV.  

5. Sekretář svazu se zúčastňuje jednání VV s hlasem poradním. 

§ 33 

Předseda Výkonného výboru ČSST 

1. Předseda VV ČSST je nejvyšším představitelem ČSST.  

2. Při výkonu své funkce vystupuje navenek jménem VV ČSST a je oprávněn za ČSST 
samostatně jednat. 

3. Podle potřeby svolává VV ČSST, předsedá mu a řídí jeho činnost. 

4. Pověřuje jiného člena VV ČSST jako svého zástupce ve stanoveném rozsahu. 

5. Podepisuje za ČSST písemné právní úkony. 

§ 34 

Předsedové oblastí Čechy/Morava 

1. Spolupracují s předsedou VV ČSST při řízení svazu a zastupují ho podle jeho pokynů. 

2. V nepřítomnosti předsedy VV ČSST ho zastupují v určeném pořadí v plném rozsahu jeho 
práv a povinností. 

3. Spolupracují se zástupci sdružených členů (subjektů) na území své oblasti. 

4. Spolupracují s STK při zajišťování pořadatelů soutěží na území své oblasti. 

5. Spolupracují s pořadateli soutěží na území své oblasti.  

6. Kontrolují sportovně-technické zajištění soutěží na území své oblasti. 

7. Spolupracují s STK při přípravě nominací závodníků na soutěže. 

8. Jsou přímo podřízeni předsedovi VV ČSST. 



               STANOVY ČESKÉHO SVAZU SILOVÉHO TROJBOJE  

 15 

§ 35 

Sekretář ČSST 

1. Sekretář je odpovědný za plnění administrativních úkolů podle pokynů předsedy ČSST a 
členů VV.  

2. Jedná s členy ČSST na základě přidělených úkolů. V těchto případech jsou jeho pokyny 
pro členy ČSST závazné.  

3. Při pověření předsedou konkrétním úkolem má právo jednat s tuzemskými i zahraničními 
organizacemi jménem ČSST a případně jej při těchto jednáních zastupovat. 

4. Je přímo podřízen předsedovi ČSST. 

§ 36 

Komise VV ČSST 

K operativnímu řízení jednotlivých oblastí činnosti si ČSST zřizuje odborné komise. Komise 
mohou být jednočlenné, nebo mohou mít více členů. Členy komise schvaluje, na návrh 
předsedy komise, VV ČSST. Předsedové jednotlivých komisí informují průběžně VV o své 
činnosti a jsou přímo podřízeni předsedovi ČSST. 

§ 37 

Sportovně technická komise 

1. Jménem STK je oprávněn jednat předseda STK. 

2. Je tvořena předsedou STK případně dalšími členy, které jmenuje předseda STK. 

3. Řídí mistrovské soutěže. 

4. Připravuje nominace závodníků na soutěže. 

5. Schvaluje veškeré propozice národních soutěží. 

6. Připravuje s předstihem návrh kalendáře soutěží.   

7. Spolupracuje s Reprezentační komisí, Komisí rozhodčích a předsedy jednotlivých oblastí. 

8. Kontroluje a dohlíží na dodržování  pravidel a Soutěžního řádu. 

9. Eviduje výsledky soutěží. 

10. Vede evidenci rekordů. 

11. Sestavuje a vydává průběžné i konečné žebříčky.  

12. Uděluje výkonnostní třídy všech věkových kategorií. 

13. Vydává výkonnostní limity. 

14. Spolupracuje s pořadateli jednotlivých soutěží. 

15. Zpracovává veškeré sportovně-technické dokumenty a předkládá je VV ČSST ke 
schválení. 

16. Spolupracuje se správcem webových stránek ČSST a zpracovává pro něj podklady. 
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§ 38 

Komise rozhodčích 

1. Jménem Komise rozhodčích (dále jen KR ) jedná její  předseda.  

2. Je tvořena předsedou KR případně dalšími členy, které jmenuje předseda KR. 

3. KR zajišťuje nominaci rozhodčích na soutěže. 

4. Organizuje a provádí školení rozhodčích. 

5. Připravuje materiály pro školení rozhodčích a zvyšování jejich kvalifikace. 

6. Vede evidenci rozhodčích s udáním jejich kvalifikace. 

7. Navrhuje k potrestání rozhodčí, kteří se provinili proti pravidlům silového trojboje a 
Soutěžnímu řádu 

§ 39 

Disciplinární komise 

1. Jménem Disciplinární komise (dále jen DK ) jedná její  předseda.  

2. Je tvořena předsedou DK případně dalšími členy, které jmenuje předseda DK. 

3. Disciplinární komise projednává případy členů ČSST, kteří se dopustili porušení Stanov, 
Soutěžního řádu, Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, Pravidel 
silového trojboje a jiných obecně závazných předpisů ČSST. 

4. Veškerá provinění řeší podle Soutěžního řádu ČSST (Disciplinární řád). 

5. Informuje o své činnosti VV. 

6. Rozhoduje o ukládání trestů. 

§ 40 

Reprezentační komise 

1. Jménem Reprezentační komise jedná její  předseda. 

2. Je tvořena jejím předsedou a trenérem reprezentace. Předseda Reprezentační komise může 
jmenovat do komise další členy. 

3. Předkládá plán účasti reprezentantů na mezinárodních soutěžích. 

4. Předkládá VV návrh nominace na vrcholné světové a evropské soutěže ve spolupráci 
s STK. 

5. Zajišťuje přihlášky na mezinárodní soutěže, zodpovídá za dodržování stanovených 
termínů. 

6. Odpovídá VV za úroveň přípravy, zabezpečení a výsledky reprezentantů. 

7. Předkládá VV návrhy smluv s reprezentanty. 

8. Předkládá VV návrhy na zabezpečení reprezentantů.  

9. Předkládá VV návrhy sponzorského zajištění reprezentantů. 

10. Předkládá VV vyhodnocení účasti na mezinárodních akcích. 

11. Předkládá VV návrhy finančních odměn reprezentantů.  
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12. Předkládá VV návrhy na opatření v souvislosti s hodnocením výsledků reprezentantů.  

Část VIII. 

§ 41 

Revizní komise 

1. RK je nezávislým orgánem ČSST a je nejvyšším dozorčím orgánem ČSST. 

2. Úkolem RK je kontrolovat činnost VV a ČSST jako celku.  

3. RK nepodléhá VV a výsledek své činnosti předkládá valné hromadě. 

4. Je tvořena předsedou RK, případně dalšími členy, které jmenuje předseda RK. Předseda 
RK má právo zúčastnit se jednání VV s hlasem poradním. 

5. Kontrolní a revizní činnost RK bude zaměřena na tyto hlavní oblasti:  

a)kontrola plnění usnesení valné hromady,  

b) kontrola činnosti orgánů ČSST, 

c)kontrola dodržování pravomocí orgánů ČSST daných Stanovami, jednotlivými řády a 
směrnicemi ČSST, 

d) kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem ČSST, 

e)vyřizování stížností v rozsahu vymezeném předmětem její kontrolní činnosti. 

6. O výsledcích svých kontrol informuje VV a valnou hromadu s návrhy na opatření.  

7. RK je za svou činnost odpovědna valné hromadě, které  předkládá souhrnnou písemnou 
zprávu o své činnosti za uplynulé období. 

8. RK má právo požádat předsedu ČSST o svolání mimořádné valné hromady v případě, že 
to výsledky kontrolní činnosti vyžadují. 

Část IX. 
Hospodaření ČSST 

§ 42 

Zdroje majetku ČSST 

Možnými zdroji majetku a finančních zdrojů ČSST jsou především: 

1. Státní příspěvky 

2. Dotace od ČSTV a jiných organizací a osob 

3. Členské příspěvky sdružených subjektů 

4. Poplatky za registrace, přestupy a hostování 

5. Příjmy případně dosahované z vlastní činnosti svazu, zejména v souvislosti 
s organizováním sportovních akcí 

6. Sponzorské příspěvky a dary 

7. Poplatky a peněžité pokuty. 
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§ 43 
Hospodaření ČSST 

1. ČSST hospodaří na základě rozpočtu na daný kalendářní rok. Bezprostředním 
zpracováním finančních záležitostí ČSST je pověřen VV.  

2. Výkonný výbor předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření ČSST za příslušné období 
od poslední valné hromady. 

Část X. 
Závěrečná ustanovení 

§ 44 

Ukončení členství  

1. Subjekty: 

a)vystoupením subjektu na základě písemné žádosti podané VV, 

b) vyloučením pro neplacení  členského příspěvku, 

c)vyloučením subjektu v případě závažného porušení Stanov a obecně závazných 
předpisů ČSST, 

d) sloučením s jiným subjektem, 

e)zánikem subjektu,  

f) zánikem ČSST.  

2. Jednotlivci: 

a)vystoupením jednotlivce na základě písemné žádosti podané VV, 

b) vyloučením pro závažné porušení Stanov a obecně závazných předpisů ČSST, 

c)vyloučením z důvodu pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin, 

d) vyloučením ze sdruženého subjektu, 

e)ukončením členství v ČSST sdruženého subjektu, jehož je jednotlivec členem,  

f) úmrtím člena, 

g) zánikem ČSST. 

3. V případě ukončení členství nevzniká nárok na vrácení registračních poplatků. Tímto není 
dotčena povinnost na vrácení zapůjčeného materiálu.  

4. O ukončení členství rozhoduje VV. 

§ 45 

Zrušení ČSST 

ČSST zaniká: 

1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením na základě 
rozhodnutí valné hromady. 

2. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. 
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§ 46 

Účinnost Stanov 

1. Stanovy Českého svazu silového trojboje byly schváleny 8. valnou hromadou ČSST 
v Brně dne 21. dubna 2007. 

2. Stanovy nabývají platnost dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.  

3. Stanovy přijaté na 7. valné hromadě ČSST v Kuřimi dne 22. ledna 2005 se ruší v plném 
rozsahu. 

 

 

                Miroslav Vacek, v.r.                                                      Hana Takáčová, v.r. 
                předseda ČSST                                                               předseda RK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna Stanov ČSST vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 4.7.2007 

ČSST je registrován u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VSC/1-15319/92-R 


