STANOVY

spolku
„Česká asociace fotbalových hráčů, z. s.”
článek I.
NÁZEV A SÍDLO
1) Název spolku je: „Česká asociace fotbalových hráčů, z. s.” (dále jen jako „ČAFH” či „spolek“).
2) Sídlem ČAFH je Praha.
článek II.
CHARAKTER SPOLKU
1) ČAFH je spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách,
nezávislý na politických stranách a hnutích.
článek III.
CÍLE SPOLKU
1) Cíle ČAFH jsou:
a. prosazovat individuální i kolektivní zájmy profesionálních fotbalových hráčů na všech úrovních,
poskytovat jim všestrannou podporu, servisní služby, pomoc a poradenství při výkonu jejich
profese;
b. reprezentovat fotbalové hráče na národní i mezinárodní úrovni, zastupovat je v jednáních
s dalšími osobami;
c. rozvíjet a pečovat o rozvoj fotbalu v České republice i na mezinárodní úrovni;
d. spolupracovat se světovou hráčskou unií FIFPro a ostatními národními hráčskými asociacemi;
e. spolupracovat s Fotbalovou asociací České republiky, mezinárodními organizacemi v oblasti
fotbalu a sportu obecně a také se státní a místní správou;
f. sloužit jako základna pro výměnu informací, zkušeností a poznatků ve spojení s fotbalem i
sportem obecně;
g. propagovat fotbal coby společenský fenomén;
h. integrace zdravotně, sociálně či jinak handicapovaných osob do společnosti prostřednictvím
fotbalu a sportu obecně.

Česká asociace fotbalových hráčů, z.s.
Na Pískách 1475/19, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 22891340, DIČ: CZ22891340
+420 778 768 066, sekretariat@cafh.cz, www.cafh.cz

2) K dosažení těchto cílů bude ČAFH vyvíjet činnost zejména následující formou:
a. komunikovat s médii, zajišťovat propagaci fotbalu a sportu obecně;
b. získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj činnosti ČAFH;
c. pořádat a organizovat sportovní, společenské, kulturní a dobročinné akce;
d. zabezpečovat vzdělávací programy a publikační činnost;
e. vydávat metodické materiály.
článek IV.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
1) Členem spolku se mohou stát fyzické osoby, které jsou současně aktivními profesionálními hráči
fotbalu, a to na základě písemné přihlášky, obsahující souhlas se stanovami ČAFH. O přijetí či
nepřijetí člena spolku rozhoduje Výkonný výbor, své rozhodnutí není povinen odůvodňovat.
2) Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení Výkonnému výboru;
b. rozhodnutím Výkonného výboru o vyloučení;
c. úmrtím fyzické osoby;
d. zánikem spolku.
3) Člen má právo:
a. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b. účastnit se Generální členské schůze;
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
d. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
4) Člen má povinnost
a. dodržovat tyto stanovy, svou činností naplňovat cíle spolku;
b. platit členské příspěvky, stanovené Výkonným výborem;
c. zdržet se jednání a projevů v rozporu s činností a cíli spolku.
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článek V.
ORGÁNY SPOLKU
1) Orgány spolku jsou:
a. Výkonný výbor;
b. Předseda;
c. Generální členská schůze;
d. Sekretariát.
článek VI.
VÝKONNÝ VÝBOR
1) Výkonný výbor je pětičlenný kolektivní orgán, volený Generální členskou schůzí. Funkční období
člena Výkonného výboru je 4 roky, člen může být do funkce volen opětovně.
2) Výkonný výbor ze svého středu volí Předsedu. Předseda Výkonného výboru je současně předsedou
spolku. Funkční období Předsedy trvá 4 roky.
3) Výkonný výbor se schází zpravidla jednou měsíčně. Výkonný výbor rozhoduje hlasováním jeho
členů. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí hlas nadpoloviční většiny hlasujících. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas Předsedy. Připouští se hlasování formou per rollam. O průběhu konání jednání
Výkonného výboru je pořizován zápis, obsahující výsledky hlasování a přijatá i odmítnutá
rozhodnutí.
4) Do působnosti Výkonného výboru patří zejména:
a. volba a odvolání Předsedy Výkonného výboru;
b. přijetí či vyloučení člena spolku;
c. zajištění a kontrola účelného nakládání s finančními prostředky spolku;
d. zřízení odborné komise a odboru, poradních orgánů a dalších poradních a pomocných orgánů
s trvalou, nebo časově omezenou činností;
e. vydávání interních předpisů a provádění jejich závazného výkladu;
f. řešení pracovněprávních vztahů zaměstnanců spolku;
g. stanovení výše členského příspěvku;
h. rozhodování o zrušení, likvidaci nebo fúzi spolku, včetně vypořádání práv, závazků a majetku
spolku. Rozhodnutí o zrušení spolku je podmíněno souhlasem všech členů Výkonného výboru
spolku.
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článek VII.
PŘEDSEDA
1) Statutárním orgánem spolku je Předseda spolku, který jedná jménem spolku navenek, a který
předsedá Generální členské schůzi, Výkonnému výboru a Sekretariátu.
2) V případě bezprostředního nebezpečí je Předseda oprávněn doručovat pokyny na vlastní
odpovědnost ve věcech spadajících do oblasti působnosti Generální členské schůze, Výkonného
výboru nebo Sekretariátu; ty vyžadují následné schválení příslušným orgánem spolku.
3) Jednat za spolek může též jiný člen Výkonného výboru, a to na základě písemného pověření
Výkonného výboru.
4) Předseda může delegovat část nebo celou svou agendu na jiného člena Výkonného výboru a tuto
delegaci kdykoli zrušit.
5) Oprávnění Předsedy spolku může být omezeno jen rozhodnutím Výkonného výboru nebo
stanovami. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám.
článek VIII.
GENERÁLNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
1) Generální členská schůze je vrcholný orgán spolku.
2) Generální členskou schůzi svolává Výkonný výbor spolku, zpravidla jednou ročně, a to nejméně 14
dní před jejím konáním.
3) Výkonný výbor spolku svolá Generální členskou schůzi také na základě podnětu podaného alespoň
třetinou členů spolku oprávněných hlasovat podle odst. 6) tohoto článku, a to do 30 dnů od
doručení takového podnětu.
4) Generální členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomny osoby disponující minimálně 10 %
všech hlasů. Generální členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je
potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat, pokud tyto stanovy
neurčí jinak.
5) Generální členské schůze se mohou zúčastnit členové ČAFH, členové Výkonného výboru, členové
Sekretariátu a pozvaní hosté.
6) Pokud tyto stanovy neurčí jinak, těmi, kteří jsou oprávněni na Generální členské schůzi hlasovat,
jsou:
a. členové ČAFH, kteří se účastní profesionální fotbalové soutěže, tedy první či druhé české nebo
zahraniční fotbalové ligy, přičemž každý z nich má jeden (1) hlas;
b. členové Výkonného výboru ČAFH, přičemž každý z nich má jeden (1) hlas.
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7) Hlasování na Generální členské schůzi je možné také v zastoupení na základě písemné plné moci,
jíž člen ČAFH může zmocnit jiného člena, aby v jeho zastoupení jednal a hlasoval.
8) Podrobnosti o způsobu hlasování stanoví Jednací a Volební řád Generální členské schůze.
9) Generální členská schůze:
a. volí a odvolává členy Výkonného výboru spolku;
b. schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
c. schvaluje Jednací a Volební řád Generální členské schůze;
d. schvaluje roční vyúčtování a účetní závěrky spolku;
e. má působnost ohledně dalších otázek, které nejsou vymezeny v působnosti Výkonného výboru
v čl. VI. odst. 4) těchto stanov.
článek IX.
SEKRETARIÁT
1) Sekretariát se musí skládat alespoň z Generálního sekretáře ČAFH, který je jmenován Výkonným
výborem. Výkonný výbor může jmenovat také další členy Sekretariátu.
2) Generální sekretář je odpovědný za zápisy z jednání Generální členské schůze a Výkonného výboru.
3) Sekretariát:
a. je zodpovědný za správu dennodenních záležitostí, pokud nejsou výslovně a výhradně
přiděleny jiným orgánům spolku;
b. jedná jménem spolku v dennodenních záležitostech;
c. připravuje všechny schůze orgánů spolku, stejně jako všechny jeho ostatní činnosti;
d. působí na svou vlastní odpovědnost, pokud jde o provádění rozhodnutí různých orgánů spolku
a je povinen respektovat existující zákony a předpisy.
článek X.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1) Příjmy spolku budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty, které budou používány na
činnost spolku.
2) Dalšími případnými příjmy mohou být příjmy ze související činnosti, která je v souladu s cíli spolku,
tj. zejména pořádání sportovních a kulturních akcí či vzdělávací činnosti.
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3) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro zajištění svých aktivit.
4) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem spolku.
článek XI.
ZÁNIK SPOLKU
1) Spolek zaniká:
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem;
b. pravomocným rozhodnutím soudu;
c. rozhodnutím Výkonného výboru, který současně rozhodne o vypořádání majetku spolku.
článek XII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
1) Spolek vede neveřejný seznam svých členů v souladu platnými právními předpisy, zejména pak se
zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Vstupem do spolku dává člen souhlas se zapsáním své
osoby a údajů do seznamu členů.
2) Členové spolku berou na vědomí, že jejich osobní data mohou být poskytnuta FIFPro (Světové
organizaci profesionálních fotbalových hráčů) či případně i dalším organizacím, jejíchž se ČAFH
stane členem.
3) ČAFH může ke své marketingové činnosti vytvořit vlastní logo, použití loga podléhá souhlasu
Výkonného výboru.
4) Práva a povinnosti, výslovně neupravená těmito stanovami, se řídí příslušnými právními předpisy
České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů.
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