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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Český paraflorbal z.s. (dále též jako „Spolek“ nebo „ČPF“) je právnickou osobou, která má 

právní formu spolku vzniklého zápisem do veřejného rejstříku v souladu s ustanovením § 214 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále 

též jako „Občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

1.2 Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách.  

1.3 Český paraflorbal z.s. je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob. 

1.4 Název spolku: Český paraflorbal z.s. 

1.5 Spolek používá pro mezinárodní styk anglický ekvivalent „Czech Para Floorball". 

1.6 Sídlo spolku: Praha.  

1.7 Identifikační číslo: 270 15 742.  

1.8 Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou L 67727.  

1.9 Spolek byl založen dne 7. 12. 2005 zaregistrováním u Ministerstva vnitra České republiky. 

 

                                                                                                                                                           
ÚČEL SPOLKU 

2.1 Účel Spolku, který taktéž vymezuje hlavní činnost Spolku nevýdělečné povahy ve smyslu 

ustanovení § 217 odst. 1 Občanského zákoníku, je následující: 

Spolek je organizací s celostátní působností (Česká republika), jehož účelem je zapojení svých 

členů ve sportovních soutěžích či jiných tělovýchovných aktivitách českých sportovních a 

tělovýchovných svazů. 

2.2 Veškerá činnost Spolku směřuje k naplnění účelu, jenž je uveden v ustanovení článku 2 odst. 

2.1 těchto Stanov, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména 

prostřednictvím: 

a) zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů, 

b) organizace a přímé realizace projektů spojených s činností spolku, 

c) organizace reprezentačních týmů a jejich příprava, 

d) příprava školení a seminářů trenérů, rozhodčích, klasifikátorů a dalších funkcionářů, 

e) s ohledem na metodické vedení a uplatňování všech poznatků vědních oborů, 

využitelných v tělovýchově a sportu, 

f) zajišťování potřebných finančních prostředků pro samostatnou činnost spolku, resp. 

pro úhradu veškeré činnosti spolku související s účelem spolku, 
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g) spolupráce s fyzickými i právnickými osobami odborného zaměření v tuzemsku i 

zahraničí, 

h) spolupráce s fyzickými a právnickými osobami, a to v zájmu naplnění účelu spolku, 

i) spolupráce s národními i mezinárodními subjekty, jejichž činnost souvisí s činností 

spolku, 

j) zabezpečení potřebného informačního servisu v souvislosti s aktivitami spolku, 

k) pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí, 

l) poskytuje obecně prospěšné činností v oblasti sportu, vzdělávání a kultury, 

m) pečuje o mladé talenty a vytváří podmínky k jejich rozvoji, 

n) sdružuje sportovní kluby a dbá na vzájemnou koordinaci aktivit a rozvoj spolupráce 

mezi nimi. 

2.3 K naplnění uvedeného účelu je pak Spolek rovněž připraven spolupracovat zejména se státními 

orgány, orgány územně samosprávných celků, s orgány a institucemi Evropské unie, fyzickými 

osobami, právnickými osobami soukromého práva, včetně českých i zahraničních neziskových 

organizací. 

 
VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU 

3.1 Spolek může též vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší ve smyslu ustanovení § 217 

odst. 2 občanského zákoníku, směřující k podpoře hlavní činnosti nebo hospodárnému využití 

ve prospěch spolku. Spolek může v zájmu získání prostředků pro rozvoj vlastní činnosti 

vstupovat do právnických osob či je zakládat. Vytvořený zisk může být použit pouze pro 

spolkovou činnost, včetně správy Spolku. 

                                                                                                                                                  
ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

4.1 Členem Spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami, 

posláním Spolku a splňuje požadavky pro členství ve Spolku stanovené těmito Stanovami. 

Členství ve Spolku je zásadně dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu 

nesmí být bráněno vystoupit z něho.  

4.2 Ve spolku se rozlišují 3 (slovy: tři) druhy členství – tj.:    

a) řádné členství;  

b) přidružené členství fyzických osob; 

c) přidružené členství zahraničních klubů.  

S jednotlivými druhy členství jsou spojena rozdílná práva a povinnosti.    

4.3 Člen disponující jedním z druhů členství dle ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. b), c) Stanov má právo 

účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, ovšem má pouze poradní hlas, ke kterému se při 

konečném sčítání nepřihlíží. Jinak s druhy členství, které jsou specifikovány v předchozí větě, 
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jsou spojena všechna práva a povinnosti dle Stanov Spolku stejná jako s řádným členstvím (tzn. 

dle ust. čl. 4 odst. 2 písm. a) Stanov). 

4.4 Členství, které je specifikováno v ust. čl. 4 odst. 2 písm. a) Stanov, je určeno Spolkům ve smyslu 

Občanského zákoníku či jiným právním uspořádáním s právní osobností (tzn. jsou schopny 

samostatně nabývat práva a zavazovat se k povinnostem), kteří: 

• disponující paraflorbalovými hráči v rámci identifikovatelného vlastního 

paraflorbalového oddílu/týmu/družstva; 

•  mají zájem se zúčastnit paraflorbalové ligy, která je organizována pod záštitou ČPF 

(dále jen „Paraflorbalová liga").  

4.5 Členství, které je specifikováno v ust. čl. 4 odst. 2 písm. b) Stanov, je určeno fyzickým osobám, 

které splňují následující:   

• nemají možnost se zapojit do Paraflorbalové ligy prostřednictvím osoby, která 

disponuje členstvím ve smyslu ust. čl. 4 odst. 2 písm. a) Stanov (např. rozhodčí, 

dobrovolníci, paraflorbaloví hráči bez klubové příslušnosti);   

4.6 Členství, které je specifikováno v ust. čl. 4 odst. 2 písm. c) Stanov, je určeno právnickým 

osobám s oficiálním sídlem mimo území České republiky, kteří: 

• disponující paraflorbalovými hráči v rámci identifikovatelného vlastního 

paraflorbalového oddílu/týmu/družstva;  

• mají zájem se zúčastnit Paraflorbalové ligy.  

4.7 Členství ve Spolku je přímé. Přímými členy Spolku jsou jednotlivé fyzické a právnické osoby. 

4.8 Členství ve Spolku může vzniknout na základě písemné přihlášky schválené členskou schůzí. V 

rámci přihlášky musí být uvedeno: 

• který druh členství má zájemce o členství zájem; 

• podpis žadatele (pozn.: Pokud je zájemcem právnická osoba, zmíněná přihláška musí 

být podepsána statutárním zástupcem / statutárními zástupci.).   

4.9 Bude-li žádáno o udělení členství ve smyslu ust. 4 odst. 2 písm. a) Stanov, povinnou náležitostí 

přihlášky o členství je specifikace 3 (slovy: tří) zástupců, z nichž bude alespoň jeden zastupovat 

člena na zasedání členské schůze. S ohledem na zmíněné v předchozí větě, pokud v průběhu 

trvání členství, dojde k tomu, že žádná z předem oznámených osob, nebude mít možnost člena 

Spolku zastupovat na zasedání členské schůze, je takový člen Spolku povinen nejpozději do 3 

pracovních dnů zaslat Spolku nové tři zástupce, kteří budou mít oprávnění specifikované 

v předchozí větě.   

4.10 Členství vzniká dnem přijetí za člena, přičemž účinnost rozhodnutí o přijetí za člena spolku 

nastává v den, v němž takové rozhodnutí bylo učiněno. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena 

Spolku musí být doručeno žadateli o členství ve Spolku nejpozději do 5-ti (slovy: pěti) 

pracovních dnů ode dne, v němž bylo takového rozhodnutí učiněno.  

4.11 V den, v němž rozhodnutí o přijetí za člena Spolku nabude právní účinnosti, dojde taktéž 

k tomu, že osoba, jejíž členství ve Spolku na základně takového rozhodnutí vzniklo, bude 

předsedou zapsána do seznamu členů Spolku.  

4.12 Členství ve Spolku zaniká: 
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a) písemným oznámením člena Spolku o vystoupení ze Spolku, přičemž v takovém případě 

členství ve Spolku zanikne ke dni, v němž bude takové oznámení prokazatelně doručeno 

Spolku; 

b) úmrtím člena (pozn.: Jde-li o fyzickou osobu.); 

c) zánikem (tzv. výmazem z veřejného rejstříku) právnické osoby, která je členem Spolku; 

d) vyloučením ze spolku na základě rozhodnutí členské schůze, a to vždy postupem, který 

musí být v souladu s ust. § 239 a násl. Občanského zákoníku, přičemž právní účinky 

takového rozhodnutí nastanou ke dni, v němž bude takové rozhodnutí členské schůze 

prokazatelně doručeno členovi Spolku, jehož členství ve spolku se tímto způsobem 

zrušuje; 

e) uplynutím 20-ti (slovy: dvaceti) denní nápravné doby poskytnuté členovi Spolku, který 

v rámci doby splatnosti nezaplatil minimální členský příspěvek, přičemž taková nápravná 

doba bude poskytnuta takovému členovi Spolku prostřednictvím písemné výzvy 

k zaplacení členského příspěvku, která musí být takovému členovi Spolku prokazatelně 

doručena až poté co člen Spolku nezaplatil členský příspěvek v době jeho splatnosti.  

4.13 Dokladem o členství ve Spolku je členský průkaz vystavený předsedou (či jinak obdobně 

označený dokument vystavený Spolkem), pokud o něj příslušný člen Spolku zažádá. 

4.14 Člen spolku, jehož členství ve spolku s právní účinností zaniklo, bude předsedou vymazán ze 

seznamu členů Spolku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne, v němž se 

předseda dozvěděl, že členství takové osoby ve Spolku zaniklo. V rámci vyznačení takového 

výmazu bude taktéž uveden den, v němž nastala právní účinnost zániku členství osoby ve 

Spolku. 

4.15 Druh členství je možné změnit. O změně druhu členství rozhoduje členská schůze na základě 

písemné žádosti člena. 

4.16 Členství ve Spolku nepřechází na dědice nebo na právního nástupce.  

 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 

5.1 Člen spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti Spolku; 

b) účastnit se členské schůze; 

c) hlasovat na členské schůzi (to však s ohledem na zmíněné v ust. čl. 4 odst. 2 a 3 těchto 

Stanov), včetně takových hlasování, která se týkají volby osob do orgánů spolku;  

d) být volen do orgánů Spolku; 

e) účastnit se akcí pořádaných Spolkem; 

f) využívat všech výhod, které s členstvím ve Spolku souvisejí; 

g) být informován o činnosti spolku. 

5.2 Člen spolku má povinnost: 
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a) chovat se čestně;  

b) dodržovat stanovy spolku, případné vnitřní předpisy spolku a podřizovat se rozhodnutím 

orgánů spolku; 

c) aktivně se podílet na naplňování účelu spolku; 

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li do takového orgánu spolku zvolen; 

e) platit členské příspěvky podle druhu členství, a to vždy v době splatnosti určené členskou 

schůzí Spolku;  

f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobrá pověst spolku. 

 

ORGÁNY SPOLKU  

6.1 Orgány Spolku, které vytváří organizační strukturu Spolku, jsou: 

a) členská schůze (tj. nejvyšší orgán); 

b) předseda (tj. statutární orgán); 

6.2 Volební období statutárního orgánu specifikovaného v ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Stanov 

je 5 (slovy: pět) let. 

 
ČLENSKÁ SCHŮZE   

7.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

7.2 Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku. 

7.3 Členskou schůzi svolává předseda podle potřeby, nebo na žádost minimálně dvou členů 

Spolku, přičemž však členská schůze musí být svolána nejméně jedenkrát v každém 

kalendářním roce. 

7.4 Členská schůze: 

a) schvaluje stanovy; 

b) schvaluje změny stanov; 

c) volí a odvolává předsedu; 

d) rozhoduje o zrušení Spolku a jeho vstupu do likvidace; 

e) schvaluje výsledky hospodaření za uplynulý hospodářský rok;  

f) rozhoduje o uložení povinnosti platit členské příspěvky a v případě uložení takové 

povinnosti rozhoduje i o výši členského příspěvku (nevyplývají-li zmíněné povinnosti již z 

těchto Stanov); 

g) určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období;  

h) schvaluje zprávu o činnosti Spolku; 

i) rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;  
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j) rozhoduje o přijetí nového člena Spolku (bez ohledu na druh členství); 

k) rozhoduje o vyloučení svého člena Spolku (bez ohledu na druh členství); 

l) rozhoduje a schvaluje kroky vedoucí k naplnění základního účelu Spolku; 

m) rozhoduje o vytvoření a rušení odborných komisí (poradních orgánů) vedoucích k naplnění 

základního účelu Spolku. 

7.5 Každý člen má jeden hlas, všechny hlasy jsou si rovny s výjimkou hlasu poradního, kterým 

disponuje osoba mající některé z druhů členství, které je specifikováno v ust. čl. 4 odst. 2 písm. 

b), c) těchto Stanov.  

7.6 Členská schůze je usnášeníschopná, není-li dále uvedeno jinak, pokud je přítomno alespoň 50 

% z celkového počtu členů Spolku, kteří disponují členstvím dle ust. čl. 4 odst. 2 písm. a) těchto 

Stanov.  

7.7 Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů 

spolku (tzn. osob, které disponují řádným členstvím ve smyslu ust. 4 odst. 2 písm. a) těchto 

Stanov).  

 
Předseda  

8.1 Předseda je statutárním orgánem spolku, tudíž Spolek zvolil individuální formu statutárního 

orgánu. Vzhledem k uvedenému, statutární orgán spolku má tedy 1 (slovy: jednoho) člena.  

8.2 Předseda nemůže současně být členem kontrolního orgánu Spolku, pokud jej Spolek zřídil. 

8.3 Funkce předsedy vzniká zvolením členskou schůzí. 

8.4 Funkční (volební) období předsedy Spolku je 5 (slovy: pět) let. 

8.5 Kandidáty na výkon funkce předsedy může navrhnout každý člen Spolku, přičemž takový 

kandidátský návrh pak projednává členská schůze na svém zasedání.  

8.6 Funkce předsedy zaniká: 

a) odstoupením, přičemž v takovém případě funkce zanikne po uplynutí dvou měsíců, které 

počínají plynout ode dne, v němž bude takové prohlášení (oznámení) o odstoupení z 

funkce prokazatelně doručeno všem členům Spolku, přičemž tento způsob doručení se 

považuje za doručení prohlášení (oznámení) o odstoupení z výkonu funkce předsedy 

Spolku ve smyslu ustanovení § 160 Občanského zákoníku;  

b) odvoláním členskou schůzí, přičemž je potřeba alespoň 2/3 hlasů přítomných členů 

Spolku; 

c) uplynutím funkčního (volebního) období, které je specifikované v ustanovení čl. 8 odst. 4 

Stanov; 

d)  úmrtím. 

Předseda není oprávněn odstoupit z funkce dle ustanovení čl. 8 odst. 6 písm. a) Stanov v době, 

kdy je to pro Spolek nevhodné. 

8.7 Předseda:  
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a) koordinuje činnost Spolku; 

b) svolává členskou schůzi alespoň 1 x za rok; 

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze; 

d) vede seznam členů Spolku, včetně provádění bezodkladných zápisů a bezodkladných 

výmazů do takového seznamu členů Spolku týkající se členství osob ve Spolku; 

e) zpřístupňuje členovi Spolku seznam členů Spolku, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů 

ode dne, kdy o to člen spolku písemně požádá, a v pouze rozsahu údajů týkajících se 

výlučně člena, který o zpřístupnění údajů ze zmíněného seznamu zažádal; 

f) vykonává další činnosti, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze; 

g) oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání členské schůze, a to 

alespoň 30 (dnů přede dnem, v němž se zasedání členské schůze bude konat; 

h) v případě, že dojde členskou schůzí ke schválení výsledku hospodaření (účetní závěrka) 

Spolku za uplynulý hospodářský rok, bezodkladně zajistí jeho založení do sbírky listin, 

kterou ke spolku vede příslušný rejstříkový soud; 

i) v případě, že dojde ke změně Stanov, bezodkladně zajistí vyhotovení úplného znění 

Stanov; 

j) v případě, že dojde ke změně Stanov nebo dojde k přijetí zcela nových stanov, 

bezodkladně zajišťuje založení úplného znění Stanov nebo nového znění stanov do sbírky 

listin, kterou ke spolku vede příslušný rejstříkový soud; 

8.8 Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvaceti měsíců nesejde 

usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci předseda.  

8.9 Předseda zastupuje Spolek ve všech věcech samostatně. 

8.10 Předseda může udělit plnou moc k zastupování Spolku další osobě. 

8.11 Předseda je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod Spolku. 

8.12 Předseda připravuje podklady pro zasedání členské schůze.  

8.13 Za Spolek předseda podepisuje tak, že k názvu Spolku uvede své osobní jméno a příjemní a 

označení své funkce (tj. předseda). K uvedeným údajům připojí předseda svůj vlastnoruční 

podpis. 

8.14 Předseda může za účelem plnění svých cílů zřídit sekretariát nebo kancelář, která bude 

financována z vlastních prostředků Spolku.   

 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU  

9.1 Zdroje příjmů jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob; 

b) dotace a granty; 

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti 

spolku; 
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d) majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku; 

e) státní příspěvky.  

9.2 Finanční prostředky slouží k naplňování účelu Spolku. 

9.3 Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu 

o hospodaření.  

9.4 Finančními prostředky disponuje předseda. 

9.5 Spolek je neziskovou organizací. 

 
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLKU  

10.1 Spolek se zruší, usnese-li se o zrušení Spolku členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů 

všech členů Spolku.  

10.2 Likvidaci Spolku provede likvidátor povolaný (resp. zvolený) členskou schůzí Spolku.  

10.3 O majetku (tzn. likvidační podstatě) musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením 

Spolku a ve shodě s případnými smlouvami uzavřenými mezi Spolkem a orgány státní správy, 

místní samosprávy nebo s významnými sponzory Spolku. 

10.4 Likvidátor je povinen v rámci likvidace postupovat tak, aby majetek Spolku tvořící v konečné 

fázi tzv. likvidační zůstatek byl co nejnižší.  

10.5 Nebude-li z obecně závazných právních předpisů či stanov vyplývat něco jiného, může být 

v krajním případě majetek spolku tvořící likvidační zůstatek rozdělen mezi zbývající členy 

spolku.  

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

11.1 Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem, v němž došlo k jejich schválení nejvyšším 

orgánem Spolku. 

11.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, 

nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.  

11.3 Skutečnosti neupravené těmito Stanovami se v plném rozsahu řídí ustanoveními Občanského 

zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

 

V Kutné Hoře, dne 12. 6. 2021 

 

 

 

 

................................................ 

……………………………… 

předseda 
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