JIHOČESKÉ SDRUŽENÍ FUTSALU-SÁLOVÉHO FOTBALU o.s.

STANOVY
Článek 1. Název a sídlo
•
•

Název: Jihočeské sdružení futsalu-sálového fotbalu o.s. /dále jen JČSF/.
Sídlo: Ševčíkova 536, Prachatice, 383 01.

Článek 2. Charakter sdružení
•
•

JČSF je dobrovolné, nezávislé, neziskové občanské sdružení občanů a právnických
osob, které spojuje futsal-sálový fotbal.
JČSF je právnickou osobou podle českého práva, která není založena na podnikání.

Článek 3. Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení je zejména:
• Je zřizovatelem, pořadatelem a organizátorem soutěží ve futsale-sálovém fotbale na
všech stupních Jihočeského kraje. Tyto soutěže přímo řídí svými orgány na základě
předpisů, které pro jejich řízení vydává. Předpisy nesmí být v rozporu s těmito stanovami
a každý člen tohoto sdružení je povinen se těmito předpisy řídit.
• Ve své činnosti se řídí těmito stanovami a příslušnými předpisy.
• Spolupracuje i s dalšími sdruženími, organizacemi, institucemi i soukromými osobami za
účelem dosažení svých cílů. V zájmu společného zajišťování jednoty sportovního hnutí
se s nimi může sdružovat.

Článek 4. Členství ve sdružení
•

JČSF je dobrovolnou organizací sdružující všechny zájemce, kteří souhlasí s jejími
stanovami, dodržují tyto stanovy a dodržují usnesení orgánů sdružení. Členem sdružení
může být každá fyzická i právnická osoba.

Článek 5. Práva a povinnosti členů
a) Člen sdružení má právo:
• navrhovat kandidáty do orgánů sdružení, volit tyto orgány a být do nich volen. Členem
orgánů JČSF může být pouze člen tohoto sdružení.
• být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod
plynoucích z členství ve sdružení.
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům zřízení. Obracet se na orgány
sdružení se stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
b) Člen sdružení má povinnost:
• dodržovat stanovy a příslušné předpisy, plnit usnesení valné hromady a příslušných
orgánů
• platit členské příspěvky ve výši stanovené v předpisech sdružení
• aktivně se účastnit činnosti JČSF, hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody
a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.
c) Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho
činnost bude v rozporu se stanovami, příslušnými předpisy a zájmy sdružení:
• napomenout člena sdružení
• vyloučit ze sdružení
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d) Členství v JČSF vzniká na základě zaplacení stanovených členských příspěvků
e) Členství v JČSF zaniká:
• nezaplacením stanovených členských příspěvků
• vystoupením člena ze sdružení
• vyloučením člena ze sdružení shromážděním členů sdružení
• umrtím člena

Článek 6. Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří:
• valná hromada
• výkonný výbor
• územní celky
• družstva a kluby
1. Valná hromada
a) Valná hromada /dále jen VH/ je nejvyšším orgánem sdružení.
b) VH se skládá z 2 delegátů za každý okres (město) registrované v JČSF, navýšené
o 2 delegáty za každých celých 10 družstev registrovaných v soutěžích daného okresu
(města). Dále jsou delegáty zástupci každého družstva krajské soutěže, jeden zástupce za
krajské funkcionáře a volení členové Výkonného výboru JČSF (předseda a místopředseda).
c) VH je svolávána Výkonným výborem JČSF nejméně jedenkrát za 4 roky nebo požádá-li
o to nejméně třetina členů sdružení.
d) VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných
delegátů. V případě, že VH nebude usnášeníschopná, je povinen Výkonný výbor JČSF určit
náhradní termín VH do 30 dnů s tím, že tato VH se bude skládat z 1 delegáta za každý
registrovaný okres (město),1 delegáta za každou krajskou soutěž a z volených členů
Výkonného výboru JČSF (předseda a místopředseda). Pokud ani v tomto případě nebude
VH usnášeníschopná, znamená to zánik JČSF jako občanského sdružení.
e) Rozhodnutí VH se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh alespoň
prostá většina přítomných delegátů.
f) VH projednává a schvaluje zprávu Výkonného výboru o činnosti za uplynulé období
a výsledky hospodaření.
g) VH volí předsedu a místopředsedu, kteří tvoří základ výkonného výboru.
h) VH si může vyhradit právo rozhodnout o jakékoli otázce týkající se tohoto sdružení,
přijímá závazné pokyny pro práci orgánů JČSF a rozhoduje o změnách Stanov JČSF.
2. Výkonný výbor
a) Výkonný výbor /dále jen VV/ JČSF je statutárním orgánem tohoto sdružení. Rozhoduje
o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny VH. Přitom je vázán těmito stanovami,
předpisy a usnesením VH sdružení.
b) VV JČSF je tvořen předsedou a místopředsedou zvolenými na VH JČSF, jedním
zástupcem okresního (městského) sdružení /štábu/ registrovaného v JČSF a jedním
zástupcem za družstva krajských soutěží.

2

c) Předseda a místopředseda JČSF (zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy předseda nevykonává svoji funkci) jsou oprávněni samostatně jednat
a zavazovat se jménem JČSF, jsou však vázáni usnesením VH a rozhodnutím VV JČSF.
d) Předseda svolává a řídí činnost VV. V případě nečinnosti předsedy a místopředsedy
může svolat zasedání VV nadpoloviční většina členů VV.
e) VV JČSF ustavuje odborné komise z řad členů JČSF k řešení dílčích problémů nebo
úkolů. Tyto komise jsou za svou činnost odpovědné VV JČSF, kterému předkládají své
zprávy.
f) VV JČSF je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných
členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných hlasů.
3. Územní celky a jejich členění
JČSF se člení podle územního principu na úroveň krajskou, okresní a městskou. Okresní
členění se nemusí shodovat s územním uspořádáním ČR. Činnost a organizaci na okresní
nebo městské úrovni řídí příslušný výbor /štáb/ okresního (městského) sdružení /dále jen
OS./
a) OS:
• řídí, organizují a pořádají soutěže příslušného územního celku
• zajišťují hospodaření příslušného územního celku
b) VH jednotlivých územních celků musí být svolány nejméně 30 dní před VH příslušného
vyššího územního celku a platí pro ně obecná pravidla vyplývající z článku 6, odstavec 1.
Bližší informace o jednání a volbách územních orgánů stanoví jednací a volební řády, které
si tyto orgány pro svou činnost schvalují dle zásad těchto stanov.
c) Územní celky se mohou ustavit jako samostatné občanské sdružení; jejich vnitřní chod se
řídí stanovami a předpisy tohoto sdružení, jsou však povinny při účasti v soutěžích JČSF se
řídit stanovami a předpisy JČSF.
4. Družstva a kluby
a) Základním organizačním článkem JČSF jsou družstva (kluby), která se utvářejí
v libovolných formách na základě potřeb a zájmů svých členů. O činnosti, způsobu
rozhodování a vnitřní struktuře družstva /klubu/ rozhoduje shromáždění jeho členů. V rámci
JČSF zastupuje družstvo /klub/ zvolený zástupce /vedoucí družstva/, který je odpovědný za
styk s orgány JČSF.
b) Družstva vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou plnou zodpovědnost
z těchto vztahů. Mohou uzavírat jen takové zvazky, jejichž plnění je v jejich možnostech.
c) Družstva (kluby) se sdružují v soutěžích v rámci příslušného územního celku
a organizování těchto soutěží koordinuje příslušný OS, který je volen na VH družstev
příslušného územního celku.

Článek 7. Zásady hospodaření
JČSF je sdružení obecně prospěšné a nevýdělečné.
• Vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen z příspěvků členů sdružení, darů
adresných i neadresných, jakož i ostatních zdrojů, případně jiné činnosti, která je
v souladu s cíli sdružení. Tento fond je veden na samostatném účtu u peněžního ústavu.
• Hospodaření s fondem se řídí obecnými právními předpisy.
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•
•

Finanční prostředky sdružení spravuje hospodář pověřený VV JČSF podle stanovených
zásad.
Územní sdružení /OS/ a družstva /kluby/ hospodaří samostatně.

Článek 8. Závěrečná ustanovení
•
•
•

JČSF vzniká registrací u Ministerstva vnitra ČR.
JČSF zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí VH nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra.
Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně VH o způsobu
majetkového vypořádání.
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