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ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

 

Článek 1 

Název a sídlo 

 

1.  Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále jen Spolek) 

2.  Sídlo ČESPAS: Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8 – Libeň 

 

Článek 2 

Účel Spolku 

• Spolek ČESPAS je spolkem zaměřeným na rozvoj dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím pohybových 
aktivit. 

• Spolek ČESPAS vytváří podmínky pro popularizaci a rozvoj pole & art sports ve všech jeho podobách. 
• Spolek ČESPAS podporuje jednotlivce i kolektivy v zájmu o pohyb a sport bez ohledu na jakékoli překážky. 
• Spolek ČESPAS organizuje a podporuje sportovní, pohybové, soutěžní, pobytové a další akce 

K zajištění plnění účelu Spolku může Spolek provozovat obchodní, reklamní nebo obdobnou činnost, případně pro 

tyto účely zakládat pobočné spolky nebo jiné právnické osoby.  

 

ČÁST DRUHÁ 

ORGANIZACE SPOLKU  

 

Článek 1 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 
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• Výbor 
• Valná hromada 

Spolek zároveň může vytvářet v průběhu své činnosti další orgány či komise.  

 

Článek 2 

Výbor 

1. Výbor je nejvyšším a zároveň statutárním orgánem Spolku. 
2. Výbor má tři členy. 
3. Funkční období člena Výboru je časově neomezené, není tím ale dotčeno právo člena na odstoupení z 

funkce.  
4. Výbor volí a odvolává Prezidenta, 1. Viceprezidenta a 2. Viceprezidenta Spolku.  Prezident jedná a 

podepisuje za Spolek samostatně, je však vždy vázán rozhodnutím Výboru. Viceprezidenti mají stejná práva 
a povinnosti jako Prezident. 

5. Prezident a Viceprezidenti jsou voleni Výborem. Prezidentem a Viceprezidenty mohou být opakovaně 
zvoleny stejné osoby.  

6. Prezident a Viceprezidenti jsou voleni na dobu neurčitou, není tím ale dotčeno právo Prezidenta a 
Viceprezidentů na odstoupení z funkce. 

7. Prezident může zmocnit jiné osoby k jednání v dílčích věcech. 

8. Prezident může delegovat některé své kompetence na další členy Výboru, případně na další členy či 
zaměstnance spolku.  

9. Členové Výboru jsou povinni se účastnit zasedání Výboru a aktivně se podílet na činnosti Výboru.  
10. K účasti na zasedání Výboru může být s jeho souhlasem přizvána další osoba.  

11. Nahlížet do účetnictví Spolku mohou jen členové Výboru. 

12. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

13. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.  

14. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas Prezident Spolku.  

15. Výbor rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazené do působnosti 
jiných orgánů Spolku.  

16. Výbor Spolku zejména:  

 
a) rozhoduje o základních otázkách fungování Spolku, o jeho zrušení či zániku 

b) vytyčuje hlavní směry činnosti Spolku  

c) schvaluje rozpočet Spolku 

d) zajišťuje řádné vedení účetnictví Spolku 

e) rozhoduje o vyloučení člena nebo členů 

f) rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti 

g) zřizuje poradní či jiné orgány Výboru 

h) zřizuje administrativní aparát Spolku  

i) rozhoduje o změně stanov Spolku 

j) schvaluje vnitřní předpisy Spolku a jejich změny 

k) schvaluje výsledek hospodaření 

l) svolává Valnou hromadu  

m) rozhoduje o sloučení s jiným spolkem nebo o rozdělení Spolku  

n) schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a případné vedlejší činnosti 
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o) uděluje a odjímá čestné (mimořádné a jiné) členství ve Spolku 

 

Článek 3 

Valná hromada 

 
1. Valnou hromadu svolává Výbor nepravidelně dle potřeby. 
2. Valná hromada je svolávána zveřejněním pozvánky na webové prezentaci Spolku nejméně 30 dní před 

jejím konáním nebo jiným vhodným způsobem. 
3. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomny alespoň dvě třetiny všech členů 

Spolku a zároveň nadpoloviční většina zakládajících členů. Valná hromada je způsobilá se usnášet i 
v případě, že je přítomna pouze nadpoloviční většina zakládajících členů. Každý přítomný člen má jeden 
hlas. 

4. Usnesení Valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů a současně 
nadpoloviční většina přítomných zakládajících členů. V případě Valné hromady konané pouze za účasti 
zakládajících členů je usnesení přijato, hlasuje-li pro ně většina přítomných zakládajících členů. 

5. Valná hromada není nejvyšším ani statutárním orgánem Spolku.  
6. Valná hromada má zejména právo:  

 
a) projednat zprávu o činnosti Výboru 

b) navrhovat přijetí vnitřních předpisů Spolku a jejich změn 

c) navrhovat změnu výše členských příspěvků 

d) navrhovat Výboru vyloučení člena  

e) požadovat od orgánů Spolku nebo jejich členů vysvětlení jejich rozhodnutí 

 

7. Valná hromada se může konat i formou videokonference či jiným vhodným, musí však být zaručen řádný 
průběh Valné hromady. 

  
ČÁST TŘETÍ  

ČLENSTVÍ 

Členství v ČESPAS je: 

• Individuální 

• Institucionální 
 

Článek 1 

Vznik členství 

1. Členem Spolku se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba, která poskytne potřebná data v souvislosti 
se stanovami a interními předpisy Spolku a zaplatí členský příspěvek.   

2. Zakládajícími členy byli Ing. Tomáš Schel, Ing. Pavel Duras a Roman Bršlica. 
3. O podmínkách pro vstup členů, o výši členských příspěvků a o přijetí nového člena rozhoduje Výbor. 
4. Členství ve Spolku vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky, schválením jeho přijetí Výborem a 

zaplacením členského příspěvku.  
5. Členem se může stát fyzická osoba, která je starší 18 let, trestně bezúhonná a způsobilá k právním úkonům 

nebo nezletilá osoba.  Nezletilé osoby nemají právo hlasování ani právo být voleni do orgánů Spolku.  
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6. Institucionálním členem se může stát skupina, formace, právnická osoba apod., ve které jsou všichni 
členové trestně bezúhonní a alespoň jedna fyzická osoba je starší 18 let. Institucionální člen má při hlasování 
jeden hlas bez ohledu na počet jeho členů. Práva a povinnosti člena ČESPAS má v případě institucionálního 
členství statutární zástupce, lídr, zvolený zástupce apod. institucionálního člena, který také podává 
přihlášku. 

7. Spolek vede seznam členů v souladu se zákonem. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výbor. 
Seznam členů není přístupný členům, pokud Výbor nerozhodně jinak.   

8. Člen okamžikem vzniku členství ve Spolku souhlasí s tím, aby byl seznam (úplný nebo částečný) členů 
zveřejněn. 

9. Výbor může rovněž udělit statut čestného, mimořádného či jiného členství. Takoví členové, pokud nejsou 
řádnými členy, nemají právo účasti na Valné hromadě a právo hlasování. Výbor je oprávněn omezit práva 
nebo rozšířit povinnosti souvisejících s tímto druhem členství, příp. tento druh členství kdykoli odejmout. 

10. V případě úmrtí člena Spolku přechází členství na právního nástupce. 
11. Členství je po předložení žádosti Výboru přenosné na druhou osobu, Výbor může požadavek na přenesení 

členství bez uvedení důvodu zamítnout.  

  
Článek 2 

Zánik členství   

1. Členství ve Spolku zaniká (členský příspěvek je nevratný ve všech bodech): 

a) vyloučením, porušil-li individuální člen nebo institucionální člen či některý ze členů institucionálního člena 
hrubým způsobem stanovy Spolku nebo vnitřní předpisy a usnesení orgánů, nebo jiným způsobem vážně 
ohrozil dobré jméno Spolku nebo některého z jeho členů, nedbal napomenutí, nebo je jeho jméno spojeno 
s trestnou činností, přičemž o vyloučení rozhoduje Výbor 2/3 hlasů. O vyloučení zakládajícího člena 
rozhodují všichni zakládající členové 2/3 svých hlasů. 

b) vyškrtnutím pro neplnění členských povinností  

c) výpovědí kteroukoliv ze stran ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení výpovědi druhé straně 

d) uplynutím doby, na kterou bylo členství uzavřeno 

e) zánikem Spolku 

2. Členství ve Spolku zaniká okamžikem rozhodnutí Výboru o zániku členství. 

Článek 3 

Práva a povinnosti členů 

Práva členů Spolku jsou zejména:  

1. Podílet se na činnosti Spolku a využívat služeb poskytovaných Spolkem v rozsahu jejich členství.  
2. Využívat výhod členství a zvýhodnění při akcích Spolku. 
3. Podávat návrhy orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami. 
4. Účastnit se Valné hromady Spolku. 
5. Navrhovat kandidáty do orgánů Spolku. 
6. Být volen (mimo nezletilých) do orgánů Spolku po splnění podmínek danými Spolkem. 
7. Dostávat informace o činnosti Spolku atd. 

 

Povinnosti členů Spolku jsou zejména: 
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1. Podle svých možností a schopností přispívat k plnění cílů a propagaci Spolku. 
2. Dodržovat stanovy Spolku a vnitřní předpisy a usnesení orgánů a svým jednáním, vystupováním a chováním 

dbát dobrého jména Spolku. 
3. Dodržovat mravní a etické zásady. 
4. Platit členské příspěvky Spolku ve stanovené výši a ve stanoveném termínu. 
5. Oznamovat všechny změny v identifikačních údajích a další podstatné změny týkající se členství ve Spolku. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:  

• movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů 
• členské příspěvky 
• příjmy z pronájmů zařízení a inventáře 
• příjmy z organizování kulturních, tělovýchovných, sportovních či jiných akcí 
• příspěvky a dotace od státu, obcí atd. 
• příjmy ze vzdělávací činnosti 
• příspěvky a dary od fyzických a právnických osob 
• vstupné a poplatky za startovné 

2. Veškeré nakládání s majetkem Spolku je v pravomoci Výboru. 
3. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější 

využití majetku ve prospěch Spolku.  

 

ČÁST PÁTÁ 

ZÁNIK  

Spolek zaniká 

• rozhodnutím Výboru, dnem uvedeným v tomto rozhodnutí nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. 
• rozhodnutím Výboru o sloučení nebo splynutí Spolku s jiným spolkem 
• rozhodnutím soudu 

 

ČÁST ŠESTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Spolek může vydat organizační a jednací řád Spolku. 
2. Výhody členství a zvýhodnění při akcích Spolku nejsou vymahatelné.  
3. Další práva a povinnosti týkající se Spolku nedefinované ve stanovách se řídí zákony ČR nebo vnitřními 

předpisy k tomuto účelu vydanými a schválenými Výborem. 
4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.  

 


