
 

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENU ̊ 
 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tyto Zásady upravují přijímání nových členů a sportovních organizací ze strany České Federace Stand 
Up Paddle (ČFSUP) v souladu s čl. V. stanov ČFSUP a některé další povinnosti. 
 
 

Článek 2 
Přijímání řádných a přidružených členů 

 
1. Formy individuálního řádného a přidruženého členství a práva a povinnosti členů jsou upraveny ve 

čl. V a VI stanov ČFSUP. 
2. Nový žadatel o členství připojuje k elektronické přihlášce souhlas se zpracováním osobních údajů. 
3. Každý člen je veden v členské evidenci ČFSUP a Rejstříku sportů od Národní sportovní agentury a má 

přidělené své »Registrační číslo ČFSUP«. 
4. V případě přidruženého členství je možné se členem stát i na soutěžích pořádaných ČFSUP po 

zaškrtnutí dobrovolného souhlasu s přidruženým členstvím v přihlášce do soutěže. Žádost o 
přidružené členství mimo systém soutěží bere Výbor ČFSUP na vědomí. 

5. V případě řádného členství je podmínkou schválení tohoto člena Výborem ČFSUP předchozí pozitivní 
spolupráce trvající nejméně dva roky. Výbor ČFSUP si vyhrazuje právo o zkrácení této doby. 
 

 
Článek 3 

Přijímání sportovní organizace a její povinnosti 
 

1. Sportovní organizace, typicky spolek  definující se jako sportovní klub (SK) nebo Tělovýchová jednota 
(TJ), která žádá o přijetí za členský klub ČFSUP, musí být aktivní ve sportovním odvětví definovaném 
čl.II stanov ČFSUP. 

2. Sportovní organizace má vlastní IČO. 
3. Sportovní organizace má vlastní datovou schránku. 
4. Sportovní organizace není členem žádného jiného sportovního svazu zašťiťujícím paddleboarding, 

stand up paddleboarding nebo SUP-surfing.  
5. Sportovní organizace připojuje k elektronické přihlášce také Jmenný seznam přihlašovaných členů a 

trenérů a souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů – jednotlivců. 
6. Mezi povinnosti členské sportovní organizace, mimo základní práva a povinnosti člena dle čl.VI 

stanov ČFSUP, patří:  
- řádné odvádění příspěvků za přihlášené přidružené a řádné členy,  
- vedení členské evidence v Rejstříku sportů (rejstriksportu.cz) a propojení se s ČFSUP v sekci 
nadřazených organizací 
- součinnost s ČFSUP při naplňování cílů rozvoje sportu v oblasti vzdělávání trenérů, péče o 
talentovanou mládež a reprezentaci 
- používání systému Sportlyzer pro trenéry a sportovce ke komunikaci, evidenci tréninkových 
jednotek a statistik. 
- reportování činnosti za uplynulou sezónu a plán činnosti na sezónu další, typicky v říjnu-listopadu 

7. V případě, že sportovní organizace je neaktivní nebo nemá členskou základnu po dobu následující 
sezóny po přihlášení, bude jí účtován administrativní poplatek ve výši řádného členství.  

 



Článek 4 
Pobočné a přidružené spolky 

 
 

1. ČFSUP v současné době nemá a nezakládá pobočné ani přidružené spolky (např. jiné sportovní 
svazy). 

2. V případě, že nastane situace, kdy bude potřeba takový spolek integrovat musí tento spolek 
splnit zkušební období, které trvá 4  roky, nerozhodne-li Členská schůze ČFSUP na základě 
návrhu Výboru ČFSUP o zkrácení této  lhůty. 

3. Zkrácení lhůty může být na základě splnění následujících podmínek:  
- organizuje soutěže na celostátní úrovni alespoň ve dvou kategoriích, včetně mládeže 
- vede transparentní účetnictví; 
- má zastoupení alespoň v 6 krajích ČR; 
- provozuje funkční a pravidelně aktualizované webové stránky 
- nevystupuje proti zájmům a dobrému jménu ČFSUP. 
 

Podmínky uvedené v odst. 3 prokazuje sportovní organizace zejména předložením výročních 
zpráv a  účetních závěrek za poslední 3 roky, rozvojového programu a dalšími doklady, které si 
ČFSUP může vyžádat. 

4. Splnění podmínek posuzuje Výbor ČFSUP a předkládá zprávu ke schválení Členské schůzi, která 
rozhoduje o zřízení takovéto formy členství v ČFSUP. 

 
Článek 5 

Společná ustanovení 
 
O přijmutí sportovní organizace nebo nového člena rozhoduje ČFSUP na základě elektronické žádosti 
pro klub nebo jednotlivce, které jsou uveřejněny na internetových stránkách ČFSUP v souladu s těmito 
Zásadami. 
 

Článek 6 
Závěrečné ustanovení 

 
Tyto Zásady schválil Výbor ČFSUP s vědomím Členské schůze dne 07.12.2022 a tímto dnem vstoupily v 
platnost a  účinnost. 
 


