Stanovy České asociace famfrpálu, z.s.

1. Základní ustanovení
Spolek s názvem „Česká asociace famfrpálu, z. s.“ je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Zkratkou názvu České asociace famfrpálu, z. s. je ČAF. Sídlo ČAF je N. A. Někrasova 5,
Praha 6, 160 00.
ČAF je samosprávný a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, kteří provozují
sport, osvětovou a vzdělávací činnost.
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2. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
2.A Hlavní činnost a účel ČAF
Základním účelem a hlavní činností ČAF je Organizování a provozování famfrpálu ve všech
jeho formách na území České republiky s čímž souvisí:













Vytváření podmínek pro provozování famfrpálu svými členy a podpora svých členů
Rozvíjení famfrpálu v České republice
Budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která vlastní nebo
užívá
Vedení svých členů k dodržování základních sportovních, etických, estetických a
mravních pravidel
Hájení zájmu svých členů
Spolupracování s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními
organizacemi i jednotlivci
Propagace famfrpálu
Organizace a řízení soutěží na celostátí a mezinárodní úrovni
Organizace, řízení a podpora reprezentačních týmů
Vydávání pravidel, metodických materiálů a vnitřních norem
Získávání prostředků na zajištění činnosti ČAF
Určování hlavních směrů činnosti ČAF pro příští období

2.B Vedlejší činnost
ČAF může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

3. Členství v ČAF
Členství v ČAF je dobrovolné.
Členy ČAF se mohou stát na základě své svobodné vůle fyzické i právnické osoby, které
souhlasí s posláním ČAF. V případě fyzických osob se jedná o individuální členství,
v případě právnických osob (spolků) se jedná o klubové členství.
Vznik členství je v kompetenci výkonného výboru ČAF. Členství v ČAF vzniká potvrzením
žádosti o členství v ČAF.
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále
úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. Výkonný výbor může pozastavit
členství člena při závažném porušení stanov a směrnic ČAF. Valná hromada může vyloučit
člena při závažném porušení stanov a směrnic ČAF.

4. Práva a povinnosti členů
4.A Práva členů
Člen ČAF má právo podílet se na řízení ČAF, zejména je oprávněn účastnit se zasedání
valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů ČAF, být informován o všech
záležitostech ČAF a uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti ČAF na valné
hromadě.
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4.B Povinnosti členů
Člen ČAF má povinnost dodržovat stanovy ČAF, řádně a včas platit členské příspěvky, plnit
funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. Výši členských příspěvků
stanovuje výkonný výbor ČAF.

5. Orgány ČAF
Orgány ČAF jsou valná hromada ČAF a výkonný výbor ČAF.

5.A Valná hromada ČAF
Valná hromada je vrcholným orgánem ČAF a schází se minimálně jednou ročně. Valná
hromada je svolávána prezidentem ČAF nebo výkonným výborem ČAF v případě, že tak
neučiní prezident ČAF. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit zástupci právnických
osob a individuální členové ČAF.
Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové ČAF, kteří mají nadpoloviční
většinu všech hlasů. Pokud do 30 minut od oficiálního začátku valné hromady nebude
potřebná nadpoloviční většina členů ČAF, je valná hromada usnášeníschopná v počtu
v danou chvíli přítomných členů ČAF. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí
souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Za každého
klubového člena ČAF se mohou zúčastnit tři osoby, přičemž hlasovací právo má pouze jedna
z nich.
K výhradním oprávněním valné hromady patří:






Schvalování stanov a jejich změn
Volba výkonného výboru
Projednávání zprávy o činnosti ČAF
Projednávání a schvalování hospodaření a rozpočtu ČAF
Rozhodování o dalších otázkách činnosti ČAF

5.B Výkonný výbor ČAF
Výkonný výbor ČAF je tříčlenný. Tvoří jej prezident a dva viceprezidenti. Členové výkonného
výboru jsou voleni na dobu jednoho roku. Výkonný výbor ČAF rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.

5.C Prezident ČAF
Prezident je statutárním orgánem ČAF, uskutečňuje usnesení valné hromady. Prezident ČAF
je povinen poskytovat informace členům ČAF o otázkách hospodaření ČAF. Prezident ČAF
je oprávněn jednat navenek jménem spolku.

5.C Elektronická komunikace
Pro interní oficiální komunikaci mezi jednotlivými členy a orgány ČAF je akceptovatelnou
formou elektronická komunikace prostřednictvím poskytnutých emailových adres.

6. Normy ČAF
Nejvyšší normou ČAF jsou stanovy ČAF, které jsou všem ostatním normám nadřazeny.
Normami, které nesmí být v rozporu se stanovami, mohou být směrnice ČAF. Směrnice
mohou stanovy doplňovat a upřesňovat. Směrnice vydává výkonný výbor ČAF.
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7. Zásady hospodaření
Zdroje majetku ČAF tvoří příspěvky, půjčky, dotace, dary, granty, sponzoring a příjmy
dosahované v souvislosti s činností stanovenou v bodě 2. těchto stanov. ČAF má právo
vlastnit a nabývat movitý i nemovitý majetek a zbavovat se ho v souladu s platnými právními
předpisy. Při hospodaření je ČAF povinna řídit se obecně závaznými právními předpisy a
těmito stanovami. Po ukončení roku je výkonný výbor ČAF odpovědný za vypracování účetní
uzávěrky a připravuje předběžný rozpočet hospodaření na následující rok a je povinen výše
uvedené zaslat členům ČAF.

8. Zánik sdružení
Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo
pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se
provede majetkové vypořádání.

9. Závěrečná ustanovení
Závazný výklad stanov provádí výkonný výbor ČAF. Tyto stanovy byly schváleny výkonným
výborem ČAF.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 14. 9. 2016. Účinnosti nabývají dnem
zápisu spolku do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

Kristýna Lhotská
prezidentka ČAF

Adéla Vavříková
viceprezidentka ČAF

Jindřich Adolf
viceprezident ČAF
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