Stanovy

Česká Federace Stand Up Paddle
Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne 29.11. 2018

Článek I.
Úvodní ustanovení, název a sídlo
1) Č
 eská Federace Stand Up Paddle, spolek („dále jen „ČFSUP“ nebo jen „spolek“) je
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, spolkem.
2) Česká Federace Stand Up Paddle, spolek je právnická osoba, která má samostatnou
právní subjektivitu, a je zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze v oddíle
L 6735, vložka 25691.
3) Česká Federace Stand Up Paddle na základě své právní subjektivity jedná svým
jménem.
4) Česká Federace Stand Up Paddle má sídlo na adrese : Praha
5) Česká Federace Stand Up Paddle má identifikační číslo : 016 33 449
6) Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,
v oddíle L, vložka : 25691
Článek II.
Účel a předmět činnosti
1) Spolek je dobrovolné sdružení jednotlivců a právnických osob, tj. sportovní kluby,
tělovýchovné jednoty nebo spolky se sportovním zaměřením, zabývajících se
sportovní, technickou, výchovnou, výukovou, organizační, kulturní a zájmovou
činností související se sporty: stand up paddleboarding, paddleboarding, surfing a
SUP-surfing
2) Odvětvová klasifikace činností: 926000 Sportovní činnost, 926100 Provoz sportovních
areálů a stadionů, 926200 Ostatní sportovní činnosti
3) Spolek je založen k podpoře, propagaci a organizaci sportu na území České republiky
ve sportech výše uvedených v bodě č. 1)
4) Spolek ČFSUP je oprávněn organizovat nebo zaštiťovat sportovní soutěže, národní
závodní seriály a národní mistrovství, dále prostřednictvím výboru nominovat

reprezentační tým České republiky a organizovat výuku na území České republiky.
Veškerá činnost spolku vychází z platných zákonů České republiky a těchto stanov.
5) Veřejně prospěšná činnost je vykonávána prostřednictvím organizační struktury
spolku, instruktorů a trenérů, materiální základny spolku a partnerství s dalšími
subjekty a vytvářením podmínek pro činnost svých členů s působností na celém území
České republiky.
Článek III.
Hlavní činnost spolku
1) Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým
posláním tak, jak je vymezeno v Článku II. těchto stanov. Žádná z hlavních činností
spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
2) Hlavní činnost spolku může být financována z členských a jiných příspěvků, a ze
zisku z vedlejších činností dle Článku IV. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní
činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí výdajů na činnost
spolku, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou
výdaje.
3) Spolek provozuje a vykonává hlavní činnosti uvedené v Článku II. těchto stanov.
Článek IV.
Vedlejší činnost spolku
1) Jelikož je provozování hlavní činnost spolku spojeno s výdaji, může spolek vykonávat
i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti,
tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek
používá především k podpoře hlavních činností dle Článku II. těchto stanov, dalších
svých činností a k úhradě na vlastní správu.
Článek V.
Členství, vznik a zánik
1) Členem spolku se mohou stát fyzické osoby a právnické osoby (pouze sportovní
kluby, tělovýchovné jednoty nebo spolky se sportovním zaměřením) na základě
písemné nebo elektronické přihlášky podané do spolku. Osoba se stává členem ke dni
rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství Výborem spolku. Členství ve spolku je
individuální. Členství ve spolku může být řádné nebo přidružené.
2) Zájemce o členství ve spolku v přihlášce vyjádří svůj souhlas se stanovami a
směrnicemi spolku, zaváže se k jejich dodržování a uvede svůj souhlas s vedením a
zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost spolku.
3) Osoba mladší 15 let se může stát členem spolku jen se souhlasem alespoň jednoho z
rodičů nebo zákonného zástupce.
4) Řádným členem se může stát osoba starší 18 let uhrazením členského poplatku na
dané období.
5) Přidruženým členem se může stát i osoba mladší 18 let bez povinnosti uhrazení
členského poplatku s platností na dobu neurčitou nebo právnická osoba.

6) Členství právnické osoby, tj. sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty nebo
spolku se sportovním zaměřením, vzniká uhrazením registračního poplatku na dané
období. Každý člen sportovního klubu, tělovýchovné jednoty nebo spolku se
sportovním zaměřením se individuálně stává členem přidruženým ČFSUP.
7) Členství ve spolku zaniká podáním žádosti člena o zrušení jeho členství, úmrtím nebo
vyloučením. Členství ve spolku zaniká ke dni, kdy je spolku doručena žádost člena o
zrušení členství.
8) Členská schůze nebo Výbor spolku může rozhodnout o vyloučení člena spolku.
Porušuje-li tento člen své povinnosti člena spolku uvedené ve stanovách. Členství v
tomto případě zaniká ke dni, kdy je rozhodnutí o vyloučení tomuto členu doručeno.
Článek VI.
Práva a povinnosti členů
1) Základním právem člena spolku je podílet se na činnosti spolku, být informován o
dění ve spolku, podávat podněty, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku, volit a
být volen do orgánů spolku, dohodnutými formami využívat odbornou, metodickou a
organizační základnu spolku a navrhovat opatření ke zlepšení činnosti spolku a
profitovat z činnosti spolku.
2) Hlasovací právo a právo být volen do orgánů spolku mají členové s řádným členstvím.
3) Základní povinností člena je respektovat stanovy spolku, platit členské příspěvky,
aktivně se podílet na činnosti spolku, odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit
majetek, zájmy a dobré jméno spolku.
Článek VII.
Orgány spolku
1) Organizační strukturu spolku tvoří :
- Členská schůze
- Výbor spolku - statutární orgán
2) Funkční období volených orgánů činí 3 (tři) roky. Členové volených orgánů spolku,
jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do
nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem
členství ve spolku, uplynutím funkčního období, žádostí člena orgánu o uvolnění
z funkce nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.
Článek VIII.
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena shromážděním členů
spolku.
Členskou schůzi svolává statutární orgán nejméně jednou ročně nebo požádá-li o to
písemně alespoň jedna třetina členů spolku, a to nejpozději do 1 měsíce od doručení
žádosti o svolání členské schůze.

2) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku.
Pro přijetí usnesení členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů. Každý člen spolku hlasuje osobně nebo v zastoupení a na základě plné moci.
3) Členská schůze především :
- Projednává a schvaluje zprávu o činnosti spolku za minulé období
- Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření spolku za minulé období
- Projednává a schvaluje inventuru majetku spolku
- Schvaluje rozpočet na další období
- Určuje cíle a sportovní plány spolku na další období
- Schvaluje výši příspěvků spolku na další období
- Schvaluje dispoziční práva výboru spolku ve věcech organizačních, finančních i
majetkových
- Schvaluje stanovy spolku
- Volí členy výboru spolku - 3 členy
- Volí členy kontrolní komise - je-li zřízena
- Rozhoduje o movitém i nemovitém majetku spolku
- Rozhoduje o zániku spolku
4) Není-li členská schůze usnášeníschopná, může být nejpozději do 15-ti dnů svolána
náhradní členská schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání
členské schůze.
5) Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do 6 týdnů od původního termínu a
může jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího zasedání.
6) Usnesení přijatá členskou schůzí jsou závazná pro všechny členy spolku
Článek IX.
Výbor spolku a předseda
1) Výbor spolku je kolektivní výkonný statutární orgán, který v období mezi členskými
schůzemi vykonává veškerou agendu spolku. Výbor odpovídá za vytváření podmínek
pro činnost spolku schválených členskou schůzí.
2) Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
3) Výbor spolku je tvořen předsedou, místopředsedou a členem výboru.
4) Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru.
5) Člen výboru hlasuje osobně. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny
členů výboru.
6) Každý člen výboru jedná za spolek samostatně ve věcech vymezených členskou
schůzí a rozhodnutím výboru v rozsahu uděleného dispozičního práva.
7) Výbor spolku ve své činnosti řeší především :
- Péči o majetek a finanční prostředky spolku
- Plánování a organizování činnosti spolku na základě usnesení členské schůze
- Vedení členské evidence
- Přijímání nových členů a rozhodování o jejich vyloučení
- Hodnocení činností spolku
- Zpracovává a vydává směrnice spolku
- Mezinárodní činnost
8) Při podepisování písemností za spolek připojí člen výboru k názvu spolku svůj
podpis.
9) Výbor spolku odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

Článek X.
Hospodaření spolku

1) Činnost spolku je financována z jeho vlastních zdrojů, příspěvků jiných právnických a
fyzických osob, zejména grantů, dotací a příspěvků orgánů státu a obcí a jiných
subjektů na podporu sportu, dále dary a sponzorské příspěvky.
2) Za vlastní zdroje se považují členské spolkové příspěvky a příjmy z hospodářské
činnosti spolku.
3) Spolek hospodaří podle rozpočtu, který projednává a schvaluje výkonný výbor.
Spolek vede účetnictví dle příslušných zákonných předpisů. Údaje z účetní závěrky
jsou součástí zprávy o hospodaření za minulý rok. Návrh zprávy připravuje Výkonný
výbor a tato je předkládána k projednání a odsouhlasení Členské schůzi.
Článek XI.
Majetek spolku
1) Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotný
majetek. Jde o majetek získaný vlastní činností spolku, spolkové členské příspěvky,
prostředky získané od jiných subjektů a dále majetek, získaný právním nástupnictvím
nebo jiným legálním způsobem.
2) Majetek či příspěvky získané formou účelových dotací jsou považovány za majetek
svěřený a podléhají oddělenému účtování a evidenci.
3) Majetek spolku slouží výhradně k naplnění cílů a poslání spolku.
Článek XII.
Mezinárodní činnost spolku
1) Spolek může rozvíjet mezinárodní činnost na své úrovni, a to především za účelem
zdokonalování výcviku, zvyšování sportovní výkonnosti, výměny informací,
poskytování služeb a kulturně-osvětové činnosti.
Článek XIII.
Zánik spolku
1) Spolek zaniká tehdy, pokud se na tom na členské schůzi s účastí alespoň 80 % členů
spolku usnese 100 % přítomných členů.
2) V případě zániku spolku bude jeho majetkové vypořádání řešeno ve smyslu ust.
§ 269-273 zák. č. 89/2012 Sb.
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1) Tato novela stanov České Federace Stand Up Paddle, spolek, nabývá platnosti
dnem schválení členskou schůzí spolku konanou dne 29.11.2018
2) Účinnosti nabývá zveřejněním ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze.

