STANOVY Czech Skyrunning Association - CZSA

STANOVY občanského sdružení - Czech Skyrunning Association o.s.
PREAMBULE
Czech Skyrunning Association o.s. je založena v roce 2013 jako národní asociace samostatného sportovního
odvětví známého pod označením Skyrunning. Skyrunning mezinárodně řídí a zastřešuje International Skyrunning
Federation (dále ISF). Czech Skyrunning Association se po svém založení stává členem ISF.
Ve věci definic, organizace, pravidel pro pořadatele závodů, pravidel pro závody a závodníky a dalších bodů
upravujících vše co souvisí s tímto sportem je závazné aktualní znění dokumentu „Skyrunning rules“ vydávaného
ISF, a publikovaného na www.skyrunning.com/.
I

Název a sídlo, působnost a charakter CZSA

1) Název sdružení je: Czech Skyrunning Association o.s. Jako zkratka pro označení sdružení bude používáno CZSA
(dále jen CZSA, nebo asociace).
2) Sídlo CZSA je na adrese: Hlavní 25, 25075 Nový Vestec
3) CZSA působí na celém území České republiky. CZSA se nečlení na organizační jednotky. Celé sdružení je místně
příslušnou organizační jednotkou.
4) Charakter sdružení - CZSA je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují
pořadatelé závodů v Skyrunningu v Česku, závodníci v Skyrunningu s trvalým pobytem v Česku, sportovní kluby s
aktivní činností v Skyrunningu, další příznivci a podporovatelé Skyrunningu v Česku.
Hlavním účelem CZSA je řízení, , regulace, rozvoj, podpora a propagace Skyrunningu v Česku a aktivní působení
jeho členů v tomto sportu. Pracovním jazykem sdružení je čeština a angličtina (v uvedeném pořadí).
II

Cíle činnosti

Hlavní cíle a zásady CZSA jsou:


Všechny činnosti CZSA jsou nezávislé na jakémkoli politickém vlivu.



Vládní orgány mohou do postavení a činnosti CZSA zasahovat jen v mezích zákona.



CZSA neakceptuje u svých členů jakoukoli diskriminaci z politických, rasových či náboženských důvodů.



CZSA propaguje a podporuje ve své činnosti rovnost pohlaví známou pod anglickým pojmem „gender
equality“.

CZSA se zavazuje:
a) vytvořit a udržovat pravidla pro soutěže v Česku v souladu se zásadami „Skyrunning rules“ vydávaného ISF;
b) vytvořit a udržovat pravidla pro účast v mezinárodních soutěžích pro českou reprezentaci v souladu s
předpisy ISF;
c)

rozhodovat, jaké Skyrunning soutěže v Česku budou oficiálně připuštěny, uznány a pořádány;

d) usilovat o rozvoj Skyrunningu v Česku a vytvářet podmínky pro rozvoj závodníků specializovaných na toto
sportovní odvětví;
e) přidělovat případné licence pro závodníky a pořadatele pokud tento systém bude zaveden;
f)

podporovat a kontrolovat dobré sportovní mravy v Skyrunning;

g) bojovat proti dopingu a všem dalším činnostem a postupům, které by mohly ohrozit sportovní rovnost,
používat lékařský kodex MOV a antidopingovou regulaci;
h) respektovat Olympijskou chartu a rozvíjet sport s cílem ISF prosadit tento sport v mezinárodním měřítku na
program Olympijských her
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III

Formy činnosti

1) Činnost CZSA musí odpovídat cílům CZSA.
2) Hlavní formou dosahování cílů CZSA je zejména:


sdružování příznivců Skyrunning v Česku;



formování a vytváření klubů se zaměřením na Skyrunning nebo začlenění tohoto sportovního odvětví do
stávajících atletických sportovních oddílů;



organizace resp. podpora organizátorů závodů v Skyrunningu v Česku;



vytvoření reprezentace Česka v Skyrunningu a její vedení k dosahování co nejlepších výsledků ve světě;



výchova nové generace běžců specializujících se na Skyrunning; vyhledávání pomoci sponzorů pro podporu
Skyrunningu v Česku;



kooperace s ostatními asociacemi příbuzných sportovních odvětví pro lepší propagaci na veřejnosti;



poskytování informací o Skyrunningu v Česku i ve světě uvnitř sdružení i navenek

3) Další formy činnosti může stanovit výkonný výbor nebo členská schůze.
IV

Členství v CZSA

1) Členem CZSA může být:


fyzická osoba (starší 18 let) – mladší než 18 let s potvrzením přihlášky zákonným zástupcem



právnická osoba (přihláška musí být podepsána statutárním orgánem)

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor CZSA. Pro přijetí člena je potřeba souhlas minimálně 3/5 členů výboru CZSA
nebo souhlas předsedy výkonného výboru.
3) Zakládajícím členem CZSA je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství
nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká


doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru CZSA;



rozhodnutím členské schůze o vyloučení;



rozhodnutím výboru CZSA o vyloučení v případě prokázání hrubého porušení těchto stanov (zejména
hrubě nesportovní chování, hrubé poškození jména CZSA nebo záměrné poškozování činnosti CZSA,
doping a podobně);



nezaplacením členských příspěvků ani po druhém upozornění;



úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby - člena CZSA

5) Člen má právo


účastnit se činnosti CZSA a být informován o činnosti jeho orgánů;



prostřednictvím delegátů se účastnit členské schůze a volit orgány CZSA;



být volen do orgánů CZSA (jen členové starší 18 let);



předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti CZSA výkonnému výboru;



podílet se na naplňování cílů a forem činnosti CZSA;



využívat výhod a služeb zajišťovaných pro něho asociací;



komunikovat prostřednictvím webu CZSA
týkajících se CZSA

www.skyrunning.cz nebo jinou elektronickou formou ve věcech

6) Člen má povinnost


seznámit se se stanovami a pravidly ISF



dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli CZSA i ISF; (svou činností naplňovat cíle CZSA i ISF);



všichni členové CZSA se zavazují k vzájemnému respektování, vzájemné nezávislosti a nesmí žádném
případě poškodit jakýmkoli způsobem ostatní členy;



podílet se na činnosti asociace;



komunikovat prostřednictvím webu CZSA www.skyrunning.cz nebo jinou elektronickou formou ve věcech
týkajících se CZSA;



platit členské příspěvky
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7) Členské příspěvky pro fyzické osoby jsou stanoveny výkonným výborem vždy pro kalendářní rok a jejich výše je
oznámena na webu CZSA s dostatečným předstihem pro možnost uhrazení.
První členský příspěvek platí nový člen do 14 dnů od data přijetí do CZSA.
V

Orgány CZSA

Orgány CZSA jsou:


členská schůze



výkonný výbor



předseda CZSA (z důvodu nutnosti styku se zahraničními partnery lze užívat i název president)



revizor CZSA

CZSA má následující komise, které budou naplňovány podle aktuální potřeby. Předsedy komisí jmenuje výkonný
výbor CZSA. Návrh na předsedu komise může podat výkonnému výboru i skupina členů, která představuje
minimálně 20% všech členů s hlasovacím právem. V případě kandidatury více osob na předsedu komise dojde k
volbě tohoto předsedy komise výkonným výborem. Funkčním obdobím předsedů komisí jsou dva roky.


Komise technická a sportovní



Komise trenérská (včetně reprezentace)



Komise závodníků



Komise disciplinární a antidopingová



Komise mládeže

V případě vhodnosti, mohou být některé komise sloučeny do jedné.
Předseda komise si může do komise přizvat členy CZSA podle svého uvážení. Maximální počet členů komise je 5
členů včetně předsedy.
O vzniku nových komisí mimo uvedené výše nebo zrušení stávajících komisí rozhoduje výkonný výbor.
VI

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem CZSA; schází se nejméně jednou za dva roky a není přístupná veřejnosti;
Kromě výkonného výboru a revizora se členské schůze zúčastňují delegáti členů CZSA a případně další členové
jednotlivě po dohodě s výkonným výborem (jedná se například o členy, kteří kandidují do některé funkce volené
členskou schůzí).
Delegátem je zástupce klubu Skyrunningu, který je registrovaný v CZSA a který má minimálně pět členů.
Delegátem je zástupce právnické osoby, který předloží speciální plnou moc k zastoupení.
Delegátem je zástupce členů CZSA, kteří nejsou registrováni v žádném klubu. Pro každý kraj České republiky může
existovat pouze jediný zástupce (delegát). Není li delegát kraje pro členskou schůzi vybrán členy z daného kraje,
kteří nejsou registrováni v žádném klubu nebo jsou registrováni v klubu, který nemá minimální počet pěti členů,
určí delegáta kraje na členskou schůzi výkonný výbor.
2) Členskou schůzi svolává výkonný výbor CZSA. Informaci o termínu a místu členské schůze oznámí výkonný výbor
všem členům nejpozději měsíc před jejím konáním.
Komunikace zásadně probíhá elektronicky formou e-mailů, zveřejněním na webu nebo pomocí jiné podobné
komunikační cesty. (Každý člen je odpovědný za udržování aktuálnosti svého elektronického kontaktu. Povinný
údaj v přihlášce člena je funkční e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu.)
Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů členské základny CZSA za
předpokladu, že tato byla řádně ohlášena s minimálním předstihem jednoho měsíce. Členská schůze přijímá
rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů, kterými disponují
přítomní delegáti a členové výboru, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Členskou schůzi svolá výkonný výbor CZSA také tehdy, požádá-li o to (písemně, elektronicky) alespoň 1/3 členů
CZSA a to ve lhůtě 30-60 dnů od doručení této žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze


schvaluje změny stanov CZSA, rozhoduje o zániku CZSA; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlasu
minimálně 2/3 hlasů všech členů CZSA s hlasovacím právem



volí výkonný výbor CZSA, revizora; pro volbu výkonného výboru a revizora je nutný souhlas minimálně 2/3
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hlasů, kterými disponují delegáti a členové přítomní členské schůzi a zároveň minimálně polovina hlasů
všech členů CZSA s hlasovacím právem;


schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu; schvaluje
formy a konkretizaci činnosti pro další období;



členská schůze může udělit titul čestného předsedy CZSA, stejně jako udělení titulu čestného člena na
návrh výkonného výboru nebo minimálně 1/3 členů s hlasovacím právem



z každé členské schůze se provádí zápis z jednání

5) Hlasovací práva


Každý člen CZSA (fyzická osoba) má jeden hlas.



Každý člen CZSA (právnická osoba) má tolik hlasů, jakým násobkem je členský příspěvek právnické osoby
vůči členskému příspěvku fyzické osoby.



Člen který nemá uhrazen členský příspěvek k datu konání členské schůze nemá hlasovací právo a pokud je
delegátem, nemá právo se účastnit členské schůze, pokud na místě svůj dluh neuhradí.



Každý člen CZSA kromě členů výkonného výboru a revizora, který má hlasovací práva, bude zastoupen v
hlasování delegátem právnické osoby, delegátem klubu nebo delegátem oblasti (která se místně kryje s
rozdělením republiky na kraje).



Členové výkonného výboru a revizor hlasují na členské schůzi samostatně.



Hlasování na členské schůzi se provádí veřejně.

6) Jednání a právo k předložení návrhů
Položky pro zařazení do agendy jakékoli členské schůze mohou být předloženy:
a) výkonným výborem CZSA
b) delegátem nebo delegáty s hlasy minimálně 20 členů CZSA s hlasovacím právem
c) předsedy jednotlivých komisí
Položky předložené skupinami členů CZSA musí být zaslány výkonnému výboru CZSA nejméně tři týdny před
členskou schůzí.
VII

Výkonný výbor a předseda CZSA, jednání jménem CZSA

1) Výkonný výbor CZSA je tří až pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou čtyři roky. Členy prvního výkonného
výboru se automaticky po registraci CZSA stávají členové přípravného výboru CZSA. Ze svého středu volí předsedu
CZSA a místopředsedy. Činnost výkonného výboru CZSA řídí předseda CZSA, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti
hlasů (to pro výkonný výbor o sudém počtu přítomných/všech členů).
2) Výkonný výbor CZSA řídí CZSA v období mezi členskými schůzemi. Schůze výkonného výboru CZSA je přístupná
členům CZSA v počtu, který je reálný vzhledem k místu konání (po předchozí dohodě). Výkonný výbor CZSA:


na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen CZSA písemnou (elektronickou) formou;



připravuje program jednání členské schůze, zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další
období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti a podobně



provádí zřizování komisí



rozhoduje, jaké Skyrunning soutěže v Česku budou oficiálně připuštěny, uznány a pořádány;



provádí registraci klubů Skyrunningu na základě přihlášky tohoto klubu se seznamem zakládajících členů
(minimum 3 členové CZSA);



schvaluje složení reprezentačního družstva na závody Skyrunningu

Garantuje:vytvořit a udržovat pravidla pro soutěže v Česku v souladu se zásadami „Skyrunning rules“ vydávaného
ISF;


vytvořit a udržovat pravidla pro účast v mezinárodních soutěžích pro českou reprezentaci v souladu s
předpisy ISF;



přidělování případných licencí pro závodníky a pořadatele pokud tento systém bude zaveden;

3) Výkonný výbor CZSA se skládá:


předseda (president)



místopředseda pro sport a závody (vicepresident)
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místopředseda pro finance a marketing (vicepresident)



místopředseda pro vztah k zahraničí a se závodníky (vicepresident)



zástupce organizátorů závodů

O zasedání výkonného výboru rozhoduje a jeho jednání svolává předseda CZSA. Rozhodnutí jsou přijímána
prostou většinou.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výkonný výbor může přijmout rozhodnutí korespondenčně a / nebo jakýmikoli jinými prostředky komunikace. Pro
platnost rozhodnutí přijatých tímto způsobem musí být schváleny minimálně třemi členy výboru. Z jednání
výkonného výboru se pořizuje zápis. Obdobně může být vyhotoven i záznam o rozhodnutí přijatém
korespondenčně například pomocí e-mailů.
4) Předseda CZSA
Předseda CZSA je statutárním orgánem CZSA; jménem CZSA dále jednají předsedou písemně zmocnění členové
CZSA. Tyto osoby jednají jménem CZSA samostatně v rozsahu plné moci.
Předseda CZSA řídí všechna zasedání členské schůze, schůze výkonného výboru CZSA. Zastupuje CZSA navenek
zejména ve vztazích s dalšími subjekty sportovního hnutí (například ČAS, ČOV a podobně) a zastupuje CZSA v
jednání s ISF
Předseda může přenést výkon působnosti řízení CZSA na jiné členy výkonného výboru speciální písemnou plnou
mocí.
Předseda, nebo člen výkonného výboru určený předsedou, má právo účastnit se zasedání všech komisí s možnosti
hlasování.
Pokud se předseda nemůže zúčastnit zasedání výkonného výboru nebo členské schůze, jmenuje výkonný výbor
jednoho z místopředsedů jako zástupce předsedy na tomto zasedání nebo schůzi.
V případě smrti nebo invalidity předsedy, bude ho jeden z místopředsedů zvolený výkonným výborem zastupovat
až do příští členské schůze. V případě, že ani tento zvolený místopředseda nebude schopen plnit tuto funkci
převezme tuto funkci druhý místopředseda nebo další člen výkonného výboru, který svolá na nejbližší možný
termín mimořádnou členskou schůzi pro zvolení nových zástupců do výkonného výboru.
VIII

Revizor CZSA

1) Kontroluje činnost CZSA, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním
obdobím jsou dva roky;
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.
IX

Zásady hospodaření

1) CZSA je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit především členské příspěvky, dary, dotace,
sponzorské příjmy, granty a budou používány na činnost CZSA. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je
v souladu s cíli CZSA (publikování, služby, a podobně). CZSA prostřednictvím výkonného výboru může uzavřít
smlouvy o spolupráci s právnickou osobou pro finanční podporu svých aktivit.
2) Výdaje CZSA jsou určeny na uskutečňování cílů CZSA v souladu s formami činností podle těchto stanov a
rozpočtem CZSA.
3) Činnosti všech orgánů CZSA jsou prováděny bez náhrady jednotlivcům, kteří je konají. Náhrady mohou být
prováděny jen se souhlasem předsedy výkonného výboru nebo jím pověřeného člena výkonného výboru za
prokázané, jasně deklarované a nutné náklady vynaložené pro dosažení cílů CZSA a pro plnění úkolů s tím
spojených.
X

Okolnosti zániku CZSA

O zániku CZSA rozhoduje členská schůze.
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové
právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům CZSA.
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