Česká asociace slackline, z.s.
Stanovy zapsaného spolku
I. Název a sídlo
Název: Česká asociace slackline, z.s.
IČ: 22899863
Sídlo: Přebytek 136, 463 65 Nové Město pod Smrkem

II. Základní ustanovení
1) Česká asociace slackline, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolné, nezávislé, sdružení fyzických osob
na základě společného zájmu o slackline.
2) Spolek je právnickou osobou založenou na demokratických zásadách a v souladu s právními
předpisy České republiky.
3) Spolek nezřizuje organizační jednotky.

III. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1) Základním účelem a hlavní činností spolku je:
a) podporovat všestranný rozvoj slackline a prosazovat a zastupovat zájmy svých členů ve vztahu
k orgánům ochrany přírody, veřejné správy apod.,
b) prostřednictvím svých členů a technicko-bezpečnostní komise spolek sleduje a rozvíjí
nejnovější trendy a vývoj slackline, a to jak po stránce technické, tak po stránce bezpečnostní
a doporučuje tyto svým členům,
c) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportovního, kulturního a veřejného života.
2) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost.

IV. Členství
1) Druhy členství:
a) Řádné
b) Čestné (rozhodnutím valné hromady).
2) Podmínky členství:
a) Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a činností spolku.
b) U osob mladších patnácti (15) let je členství možné pouze se souhlasem zákonného zástupce.

3)

4)

5)

6)
7)

c) Čestným členem spolku se může stát kterákoli osoba s mimořádnými zásluhami o rozvoj
slackline na základě návrhu podaného členem spolku nebo orgánem spolku se souhlasem
členské schůze a navržené osoby. Čestní členové spolku jsou osvobozeni od povinnosti platit
členské příspěvky.
Vznik řádného členství:
a) ve spolku vzniká přijetím přihlášky výkonným výborem, zápisem do seznamu členů spolku a
zaplacením členského příspěvku. Výkonný výbor má právo přijímání přihlášek členů
delegovat.
Zánik členství:
a) v případě vystoupení člena ze spolku, dnem doručení písemného oznámení výkonnému
výboru,
b) vyloučením člena, který porušuje principy členství ve spolku zvlášť závažným způsobem,
rozhodnutím výkonného výboru na doporučení nejméně deset (10) členů spolku,
c) neuhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě příslušného roku,
d) úmrtím člena.
Prokazování členství:
a) Každý člen, který je zapsán do evidence členů spolku, obdrží na příslušnou sezónu průkaz
spolku, kterým prokazuje své členství. Platnost průkazu počíná dnem uhrazení příslušného
poplatku a končí 31. prosince téhož roku.
Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.
Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

V. Práva a povinnosti člena
1) Člen spolku má zejména právo:
a) účastnit se členské schůze,
b) účastnit se všech akcí, soutěží, školení, tréninků či seminářů pořádaných spolkem,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy či kritiku,
d) na informace o činnosti spolku a jeho orgánů,
e) využívat všech výhod plynoucích z členství ve spolku,
f) volit a být volen od osmnácti (18) let do všech orgánů spolku. Za člena mladšího osmnácti
(18) let může hlasovat zákonný zástupce.
2) Člen spolku má povinnost:
a) platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek,
b) dodržovat stanovy spolku a základní etické a mravní normy sportovce,
c) hájit dobré jméno spolku a nepoškozovat jeho dobré jméno,
d) respektovat zásady ochrany přírody při veškerých svých aktivitách a příkladně se podílet na
jejich dodržování svým aktivním přístupem,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen.

VI. Orgány spolku
1) Spolek má tyto orgány:
a) členskou schůzi,
b) výkonný výbor,
c) bezpečnostně-technickou komisi,
d) pokladníka.
2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.
3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4) Funkční období volených orgánů je dvouleté. Členové mohou být do funkce voleni opakovaně.

VII. Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji společné zasedání všech členů spolku.
Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku nejméně jednou za dva (2) roky. Výkonný výbor
však svolá členskou schůzi kdykoliv, požádá-li o to písemně alespoň polovina všech členů. V
tomto případě je výkonný výbor povinen svolat členskou schůzi nejpozději do tří (3) měsíců ode
dne podání žádosti o její svolání.
2) Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech členů spolku. Není-li
členská schůze schopná usnášení, svolá výkonný výbor nejpozději do jednoho (1) měsíce od
konání členské schůze náhradní členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze je schopna
usnášení, pokud je přítomna alespoň desetina všech členů.
3) Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Usnesení členská schůze přijímá
většinou hlasů přítomných členů.
4) První členská schůze byla svolána ve lhůtě šesti měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl
spolek registrován u MV ČR. Na této členské schůzi byl zvolen první výkonný výbor spolku. Do
doby zvolení prvního výkonného výboru vystupoval jménem spolku tříčlenný přípravný výbor.
5) Členské schůzi přísluší:
a) volit z členů přímou a tajnou volbou na dobu dvou (2) let pět členů výkonného výboru dle
jednacího řádu,
b) tajným hlasováním členy orgánů spolku odvolávat,
c) schvalovat výši příspěvků na činnost spolku nebo stanovit zásady pro určení jejich výše,
a) rozhodovat o změně stanov,
d) schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období a schvaluje koncepci činností
na další období,
e) schvalovat souhrnnou zprávu o činnosti bezpečnostně-technické komise za uplynulé období
od poslední členské schůze,
f) rozhodovat o dispozici s majetkem spolku v těch případech, kdy tak určují stanovy,
g) rozhodovat o ukončení činnosti spolku a vypořádání majetku spolku,
h) rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami.

6) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
7) Přípravný výbor spolku připravil jednací řád členské schůze, který předložil ke schválení členské
základně na ustavující členské schůzi.
8) Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně
20 (dvacet) dní před jejím konáním, a to elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen
uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu. Místo a čas
zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané
zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. V takovém případě musí být členům zasláno
elektronickou poštou oznámení o odvolání/odložení členské schůze, a to nejpozději pět (5) dní
před plánovaným termínem členské schůze.
9) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout
jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
10) Členskou schůzi řídí člen výkonného výboru, nebo výkonným výborem pověřená osoba.
11) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti (30) dnů od jejího
ukončení. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

VIII. Výkonný výbor
1) Výkonný výbor je výkonným orgánem a statutárním představitelem spolku a je šestičlenný.
Výkonný výbor tvoří prezident, viceprezident, předseda bezpečnostně-technické komise, dva
další členové a tajemník.
2) Prezident, viceprezident, předseda bezpečnostně-technické komise a dva další členové jsou
voleni členskou schůzí.
3) Prezident navrhuje na post tajemníka libovolného člena spolku, který dosáhl věku osmnácti
(18) let a je dle jeho názoru k funkci způsobilý. O návrhu hlasuje pět členů výkonného výboru
(prezident, viceprezident, předseda bezpečnostně-technické komise a dva další členové). Návrh
je přijat nadpoloviční většinou hlasů.
4) V čele výkonného výboru stojí prezident. Viceprezident zastupuje prezidenta v případech, kdy je
prezidentovi znemožněno vykonávat svoji funkci (např. nemoc).
5) Výkonnému výboru přísluší:
a) rozhodovat o přijetí nových členů spolku, popřípadě o jejich vyloučení za podmínek
stanovených těmito stanovami,
b) provádět zápisy do seznamu členů spolku a dohlížet na vedení tohoto seznamu,
c) spravovat majetek spolku,
d) svolávat členskou schůzi,
e) schvalovat kandidáty na post předsedy bezpečnostně-technické komise,
f) schvalovat interní předpisy spolku,
g) přijímat přihlášky zájemců o školení a přeškolení instruktorů slackline, rozhodovat o přijetí či
nepřijetí zájemců, organizovat samotné školení ve spolupráci s trenéry slackline licence B,

kteří jsou členy spolku a jako jediní jsou oprávněni školení a přeškolení instruktorů slackline
realizovat, přičemž každé školení záleží na individuálních podmínkách a domluvě všech
zúčastněných stran,
h) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další
činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku.
6) Zasedání výkonného výboru svolává prezident zpravidla jedenkrát za tři (3) měsíce, nejméně však
jedenkrát za šest (6) měsíců. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech jejích
členů. Zasedání a rozhodnutí výkonného výboru může proběhnout i za použití telekomunikační a
výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou
vůli projevil poslední z členů výkonného výboru.
7) Funkční období člena výkonného výboru je dvouleté. Člen výkonného výboru může být volen do
své funkce i opakovaně.

IX. Bezpečnostně-technická komise
1) Bezpečnostně-technická komise je tříčlenným orgánem spolku. Bezpečnostně-technickou komisi
tvoří předseda bezpečnostně-technické komise a dva další členové.
2) Bezpečnostně-technické komisi přísluší:
a) sleduje a rozvíjí nejnovější trendy a vývoj slackline po stránce technické a bezpečnostní,
b) provádí testy dostupného vybavení,
c) vydává bezpečnostní doporučení,
d) spolupracuje s výkonným výborem a trenéry slackline licence B při přípravě/organizaci
školení a přeškolení instruktorů slackline.
3) Předseda bezpečnostně-technické komise je volen členskou schůzí. Ostatní dva členové komise
jsou jmenováni předsedou bezpečnostně-technické komise po konzultaci s ostatními členy
výkonného výboru spolku.
4) Funkční období členů bezpečnostně-technické komise je dvouleté. Člen bezpečnostně-technické
komise může být volen do své funkce i opakovaně.

X. Pokladník
1) Pokladník spravuje a odpovídá za majetek spolku. Pokladník spolku odpovídá za řádné vedení
účetních dokladů spolku, podávání daňových přiznání dle příslušných právních předpisů a je
rovněž odpovědný za vybírání členských příspěvků.
2) Pokladník je jmenován výkonným výborem. Jeho funkční období je dvouleté.
3) Funkce pokladníka je čestná.

XI. Jednání za spolek
1) Výkonný výbor je výkonným orgánem a statutárním představitelem spolku. Členové výkonného
výboru, jmenovitě prezident a viceprezident, jsou oprávněni jednat jménem spolku a zastupují
spolek navenek při jednání s jinými organizacemi, institucemi a třetími osobami a zároveň jsou
oprávněni podepisovat listiny jménem spolku.
2) Prezident a viceprezident má právo delegovat zastupování spolku v konkrétních případech na
jiného člena výkonného výboru.
3) Prezident a viceprezident jsou jedinými mluvčími spolku.
4) Prezident nebo viceprezident připravuje podklady pro jednání výkonného výboru.
5) Viceprezident zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti.
6) Tajemník plní dle pokynů prezidenta či viceprezidenta úkoly vyplývající z rozhodnutí výkonného
výboru či členské schůze a další úkony vyplývající z jeho postu - mj. jedná s členy spolku, zajišťuje
komunikaci a korespondenci s členy spolku, zpracovává zápisy z členských schůzí, vede seznam
členů, zajišťuje administrativu spojenou se školením a přeškolením instruktorů slackline atd.
7) Předseda bezpečnostně-technické komise je zodpovědný za její chod.
8) Funkce v orgánech spolku jsou čestné.

XII. Zásady hospodaření
1) Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
a) příspěvky členů spolku placené na základě rozhodnutí členské schůze,
b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.
2) Prezident, viceprezident a pokladník mohou disponovat s movitým majetkem spolku do hodnoty
20.000,- Kč včetně, to samé se týká nákupu takového majetku. Prezident, viceprezident a
pokladník mohou disponovat s nemovitým majetkem v hodnotě do 20.000,- Kč včetně.
3) Prezident, viceprezident a pokladník mohou disponovat s movitým majetkem spolku do hodnoty
50.000,- Kč, to samé se týká nákupu takového majetku, avšak pouze se souhlasem nadpoloviční
většiny členů výkonného výboru. Prezident, viceprezident a pokladník mohou se souhlasem
nadpoloviční většiny členů výkonného výboru disponovat s nemovitým majetkem v hodnotě do
50.000,- Kč.
4) Dispozice s movitým majetkem spolku v hodnotě 50.000,- Kč a více může být činěna toliko se
souhlasem členské schůze, to samé se týká nákupu takového majetku. Dispozice s nemovitým
majetkem v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč je možná toliko se souhlasem členské schůze.
5) K bankovnímu účtu spolku je vždy zřízen přístup pro pokladníka, prezidenta a viceprezidenta.
6) Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána výkonným výborem nejpozději do
konce února každého roku. Za řádné provedení účetní závěrky odpovídá pokladník spolku.
7) Členské příspěvky jsou splatné nejpozději k poslednímu dni příslušného kalendářního roku,
neurčí-li výkonný výbor jinak. Příspěvky jsou hrazeny bezhotovostním převodem na účet spolku.
Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

8) Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá výkonný výbor členská schůzi.
Nekonala-lise v daném roce členská schůze, je výkonný výbor povinen zveřejnit závěry z výsledků
hospodaření za příslušný kalendářní rok tak, aby se s ním mohli všichni členové seznámit (např.
zpřístupněním v sídle spolku, zveřejněním na webových stránkách spolku, etc.).

XIII. Zánik spolku
1) Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze,
b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.
2) Zaniká – li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.
2. Jakákoli změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy
budou vloženy rejstříkovým soudek do sbírky listin spolkového rejstříku.

Stanovy spolku přijaty Členskou schůzí konanou v Sobotce dne 17.5.2015.
Na důkaz schválení stanov členskou schůzí připojují své podpisy prezident a viceprezident.

_____________________________
prezident

_____________________________
viceprezident

