STANOVY
zapsaného spolku

Česká Federace Profesní Sebeobrany z.s.
čl. I.
Název, sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku je: Česká Federace Profesní Sebeobrany z.s., zkratka ČFPS (dále jen „Spolek“ nebo „ČFPS“). Název
spolku v anglickém jazyce je: Czech Federation of Professional Self-Defence, zkratka CFPS
2. Sídlem spolku je adresa K Bytovkám 365, 252 62 Horoměřice.
3. Spolek se dále nečlení. Pobočné spolky se nezřizují.
4. Spolek působí na celém území České republiky a může působit i mezinárodně a to buď samostatně nebo
začleněním do příslušných mezinárodních subjektů stejného nebo podobného zaměření.
5. Spolek je dobrovolný, nepolitický kulturně sportovní spolek fyzických a právnických osob, založený podle
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který poskytuje svojí činností prospěch v
oblasti využití volného času dětí, mládeže i dospělých k rozvoji morální, duševní, fyzické kondice a technické
vyspělosti v oblasti pohybové kultury, sportu se zaměřením na bojová umění, bojové sporty a sebeobranu.
čl. II.
Účel Spolku
Hlavním účelem Spolku je podpora a rozvoj profesní sebeobrany (dále jen PRO DEFENCE) jako morální, fyzické a
technické disciplíny PRO DEFENCE vytvořené panem Stanislavem Gazdikem z různých tradičních bojových
umění a stylů a na základě jeho vlastních teoretických a praktických zkušeností (viz příloha č. 3).
čl. III.
Hlavní činnost Spolku

-

Hlavní činností spolku je rozvoj profesní sebeobrany PRO DEFENCE včetně všestranného rozvoje jedince se
zaměřením na pohybovou kulturu a sport. Spolek zejména:
podporuje a koordinuje studium a vzdělávání v oblasti PRO DEFENCE formou studijních programů, stáží,
seminářů, škol i veřejně přístupných ukázek včetně zakládání spolků, klubů, oddílů se stejným zaměřením,
podporuje své členy (kluby profesní sebeobrany, oddíly a jednotlivce) vždy, když to slouží dalšímu rozvoji PRO
DEFENCE,
vytváří a publikuje učební a propagační materiály pro potřeby své činnosti,
propaguje PRO DEFENCE a související disciplíny prostřednictvím ukázek, seminářů, přednášek, médií apod.
podporuje spolupráci a výměnu informací s jednotlivci a organizacemi v České republice i ve světě, kteří mají
obdobné cíle.
čl. IV.
Vedlejší činnost Spolku
Vedle hlavní činnosti může Spolek provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných
prostředků na zabezpečení své činnosti.
čl. V.
Členství ve Spolku a jeho zánik

1. Členy Spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby.
2. Členové ČFPS se sdružují a provádí svoji tělocvičnou činnost v jednotlivých klubech či oddílech, které mají svojí
samostatnou právní subjektivitu. V rámci Stanov ČFPS se členové těchto klubů, oddílů podřízují metodickému
vedení a řízení ČFPS.

3. Druhy členství jsou přímé, přidružené a čestné. S přímým členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti
stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Na přidružené členství se vztahují pouze ty body těchto
stanov, ve kterých je to výslovně uvedeno. Na všechny druhy členství se vztahuje základní povinnost dodržovat
stanovy Spolku, rozhodnutí orgánů ČFPS a interních předpisů.
4. Žádost o přijetí za přímého člena se podává písemně Administrátorovi ČFPS, který ji následně předloží Radě
ČFPS k rozhodnutí o přijetí. Přidružené členství vzniká rozhodnutím Rady ČFPS o přijetí za člena. Nerozhodne-li
Rada o této žádosti do 30 dní ode dne jejího doručení Administrátorovi ČFPS, má se za to, že Rada o žádosti
rozhodla kladně a člen byl přijat.
5. Přímý člen jako právnická osoba je ve vztahu k ČFPS následně zastupován svým statutárním orgánem, je-li
zřízen, nebo jiným představitelem, který je za činnost klubu odpovědný Radě ČFPS. Jiným představitelem se pak
zejména rozumí fyzická osoba, případně osoba pověřená přímým členem k zastupování jeho zájmů.
6. Není dána věková hranice pro možnost stát se přidruženým členem Spolku. U osob mladších 18 let je k vzniku
členství nutný písemný souhlas zákonného zástupce na přihlášce. Projevený zakoupením licenční známky na
daný cvičební rok prostřednictvím onoho zákonného zástupce.
7. Fyzické osoby ze statutem přímý i přidružený člen jsou součástí ČFPS a stavájí se řádnými členy po uhrazení
členského příspěvku – licenční známky na daný cvičební rok.
8. Valná hromada Spolku může udělit na návrh Rady ČFPS čestné členství fyzickým a právnickým osobám, které se
zasloužily o rozvoj PRO DEFENCE.
9. Spolek vede evidenci svých členů v elektronické databázi. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí
Administrátor ČFPS. Seznam členů není veřejně přístupný.
10. Členové Spolku jsou si vědomi svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
a souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů správcem – Spolkem v souladu s § 5
stejného zákona výhradně pro statistické účely, vedení seznamu členů Spolku a zasílání informačních sdělení
týkajících se činnosti Spolku. Tento souhlas uděluje člen pro všechny údaje správci v souvislosti se svým
členstvím sdělené, a to na dobu neurčitou nebo do jeho odvolání.
11. Přímé a přidružené členství ve Spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením přímého člena Spolku, které se oznamuje písemně prostřednictvím
Administrátora ČFPS a Radě ČFPS,
b) rozhodnutím Rady ČFPS o zániku přímého členství z důvodů neuhrazení finančního závazku vůči ČFPS včetně
členských příspěvků do 31. 12. kalendářního roku,
c) rozhodnutím Rady ČFPS o vyloučení pro hrubé porušení povinností člena, zejména pro nečestné jednání
zaměřené proti ČFPS a jeho zásadám. Takto vyloučení přímí členové jsou bez nároku na proplacení
členských příspěvků a jsou povinni vrátit veškerý majetek Spolku ČFPS, který jim byl v návaznosti na jejich
členství poskytnut,
d) zrušením právnické osoby, popř. sloučením s jiným právním subjektem.
e) smrtí fyzické osoby .
čl. VI.
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Každý člen Spolku má právo:
a) požívat veškerých výhod plynoucích ze členství ve Spolku,
b) účastnit se činnosti Spolku, být informován o všech akcích Spolku a mít přednostní výlučné právo se těchto
akcí účastnit (stáže, semináře, školení atd.),
c) skládat zkoušky na stupně technické vyspělosti (STV) a dostávat potvrzení o úspěšném absolvování těchto
zkoušek,
d) účastnit se školení pro trenéry PRO DEFENCE a dostávat certifikáty,
e) účastnit se Valné hromady Spolku, přičemž hlasovací právo mají pouze přímí členové,
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku zejména zasílat Radě ČFPS prostřednictvím
Administátora návrhy kandidátů na členy Rady ČFPS pro příští volební období,
g) přímí členové jako fyzické osoby mají právo být voleni do orgánů Spolku,
h) ze Spolku dobrovolně vystoupit.
2. Přidružení členové mají právo:
a) požádat o výpomoc pro rozvoj profesní sebeobrany v daném oddíle,
3. Čestní členové mají právo účastnit se zasedání Valné hromady bez možností hlasování.
4. Člen Spolku má zejména povinnost:
a) chovat se vůči Spolku čestně a dodržovat stanovy a vnitřní předpisy a pravidla Spolku,
b) řídit se pokyny a rozhodnutími orgánů Spolku,

c) jednat v souladu s cíli Spolku a tyto cíle svou činností naplňovat,
d) platit řádně a včas členské příspěvky a další poplatky, jejichž výši stanoví Valná hromada,
e) účastnit se práce orgánů, do nichž byl zvolen po případě jmenován a to v souladu se zájmy Spolku.
5. Další práva a povinnosti členů stanovami upravují obecně závazné právní předpisy.
čl. VII.
Orgány Spolku
-

Valná hromada
Rada
Technická komise
Technický komisař

Čl. VIII.
Valná hromada

1. Je nejvyšším orgánem Spolku a její rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy a orgány Spolku.
2. Je složena ze všech členů Spolku a schází se nejméně jednou ročně. Valné hromady se vždy účastní členové
Rady Spolku.
3. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období.
4. Projednává a schvaluje výši členských příspěvků.
5. Rozhoduje o vstupu ČFPS do jiných organizací, jakož i o vystoupení z organizací, jichž je Spolek členem.
6. Schvaluje stanovy a jejich změny.
7. Volí a odvolává členy Rady, tj. Prezidenta, Administrátora, Ekonoma Spolku a rozhoduje o odměně členů Rady.
8. Rozhoduje o zániku Spolku a následném majetkovém vypořádání.
9. Valnou hromadu svolává Rada ČFPS pravidelně každý rok. Den, místo, termín a program Valné hromady stanoví
Rada minimálně 45 dní před jejím konáním a toto rozhodnutí zveřejní na svých webových stránkách Spolku.
10. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni zástupci nadpoloviční většiny přímých členů Spolku.
11. Valnou hromadu řídí Prezident ČFPS případně jím pověřená osoba. Pokud není Prezident přítomen a nepověřil
řízením Valné hromady jinou osobu, zvolí si přítomní členové osobu, která bude Valné hromadě předsedat na
místo nepřítomného Prezidenta.
12. Návrhy na změnu stanov, prováděcích a technických předpisů, členství v mezinárodních organizacích PRO
DEFENCE nebo návrhy na vystoupení z nich musí být písemně zaslány Radě ČFPS nejpozději 30 dní před
konáním Valné hromady. Rada následně prostřednictvím Administrátora zajistí umístění těchto návrhů na
svých webových stránkách. Ostatní návrhy členů Spolku, které mají být projednány na Valné hromadě, musí být
písemně předloženy Radě nejpozději čtrnáct dní před konáním Valné hromady.
13. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, přičemž každý přímý člen má na Valné hromadě Spolku 1 hlas.
14.Návrhy na volbu Prezidenta, Administrátora a Ekonoma předkládá Valné hromadě na základě obdržených
návrhů členů Spolku Rada. Z navržených kandidátů je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu
hlasů přítomných přimých členů. Pokud žádný z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu, koná se
druhé kolo, do kterého postupují z prvního kola dva kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů. V druhém
kole je pak do funkce zvolen ten kandidát, který obdrží vyšší počet hlasů.
15. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada Spolku na základě písemného požadavku nejméně dvou třetin
přimých členů Spolku do 30 dní od obdržení takovéhoto požadavku.
16. O zániku Spolku a rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech přímých členů Spolku.
čl. IX.
Rada
1. Rada Spolku je tříčlená a skládá se z Prezidenta, Administrátora, Ekonoma; funkční období Rady je pětileté a
končí volbou nových členů Rady, přičemž člen Rady může být zvolen opakovaně.
2. Řídí Spolek mezi jednotlivými Valnými hromadami a konkretizuje cíle Spolku, projednává a schvaluje prováděcí
předpisy přijaté Valnou hromadou ČFPS a schvaluje technické předpisy přijaté Technickou komisí a pravidla
hospodaření pro další období.
3. Člen Rady může ze své funkce odstoupit. Do konání nejbližšího zasedání Valné hromady, na kterém musí být za
odstoupivšího člena Rady zvolen do funkce člena Rady člen nový, může Rada ČFPS kooptovat do funkce člena
Rady osobu, který do konání nejbližší Valné hromady odstoupivšího člena ve funkci nahradí.
5. Rada je pracovním, reprezentačním a koordinačním orgánem Spolku a zajišťuje plnění rozhodnutí Valné

hromady. Rada ČFPS je nejvyšším orgánem Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady a přijímá
rozhodnutí stanovami jí vyhrazená, Valnou hromadou uložená a dále rozhoduje o všech záležitostech Spolku,
jejichž rozhodování není vyhrazeno Valné hromadě, zejména:
a) určuje poplatky za akce pořádané Spolkem,
b) odpovídá za hospodaření Spolku,
c) řeší operativně nastalé problémy a projednává požadavky či připomínky členů Spolku,
d) připravuje a přijímá prováděcí předpisy týkající se činnosti Spolku,
e) rozhoduje v odůvodněných individuálních případech o snížení členských příspěvků,
f) rozhoduje o vyloučení člena člena Spolku.
6. K přijetí rozhodnutí Rady je třeba souhlasu minimálně dvou jeho členů.
7. Rada má možnost zřízení jakékoliv komise, v případě, že to situace vyžaduje, přičemž Rada rovněž jmenuje
členy komise.
8. Členové Rady jsou osvobozeni od hrazení účastnických poplatků na akcích pořádaných Spolkem nebo jeho
členy.
9. Rada může pověřit členy Spolku úkoly souvisejícími s řádným chodem Spolku.
10. Svolává Valnou hromadu a navrhuje program jejího jednání.
11. Svolá mimořádnou Valnou hromadu do 30 dnů od obdržení podnětu podle čl. VIII, odst. 17.
12. Připravuje jednou ročně zprávu o činnosti a hospodaření Spolku.
čl. X.
Prezident
1. Prezident ČFPS je statutárním orgánem Spolku a samostatně zastupuje Spolek navenek.
2. Prezident je oprávněn k zastupování Spolku, přičemž v odůvodněných případech může písemně zmocnit člena
Rady nebo přímého člena Spolku, popř. jinou třetí osobu (advokát, daňový poradce) k vyřízení konkrétní
záležitosti či úkonu.
3. Informuje o všech svých jednáních Radu a při výkonu své funkce se řídí jejími rozhodnutími.
4. Svolává a řídí jednání Rady, koordinuje její činnost a je společně s ostatními členy Rady zodpovědný za chod
Spolku mezi jednáními Valné hromady a za udržování obecné linie vytýčené Valnou hromadou.
5. Do působnosti Prezidenta pak dále patří především navazování spolupráce s jinými organizacemi profesní
sebeobrany doma i v zahraničí, orgány státní správy a koordinace činnosti jednotlivých orgánů ČFPS.
čl. XI.
Administrátor
1. Administrátor vede aktuální seznam členů Spolku v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, včetně evidence aktuálně zaplacených členských příspěvků a
zaslaných licenčních známek.
2. Odpovídá za administrativní chod Spolku a průběžně informuje členy o činnosti Spolku a o činnosti Rady.
3. Umisťuje na webových stránkách Spolku usnesení Valné hromady, usnesení Rady, interní předpisy, pozvánky na
stáže, semináře, publikuje články a informace apod.
4. Přijímá návrhy, podněty a připomínky členů k činnosti Spolku a informuje o nich ostatní členy Rady.
5. Informuje členy Spolku o akcích jiných subjektů související s činností Spolku.
6. Propaguje činnost Spolku včetně styku s veřejností.
7. Zajišťuje komunikaci mezi členy Spolku i navenek.
čl. XII.
Ekonom
1. Ekonom spravuje finanční prostředky Spolku, zejména zodpovídá za vybírání členských příspěvků a poplatků za
akce pořádané Spolkem a za placení finančních závazků Spolku vůči třetím osobám apod.
2. Vede evidenci příjmů a výdajů Spolku, popř. účetnictví, pokud není vedení účetnictví delegováno na třetí osobu.
3. Sestavuje návrh na rozpočet Spolku a jednou ročně sestavuje zprávu o hospodaření Spolku, která je následně
předkládána ke schválení Valné hromadě Spolku.

čl. XIII.
Technická komise
1. Technická komise je orgán všech individuálních členů ČFPS starších osmnácti let, kteří jsou minimálně nositeli
stupně technické vyspělosti (STV) PRO DEFENCE Instructor. IV.
2. Řádné zasedání Technické komise je svoláváno na stejný den společně s Valnou hromadou a koná se před
zasedáním Valné hromady. Mimořádné zasedání Technické komise svolává v odůvodněných případech
Technický komisař ČFPS.
3. Technická komise odpovídá za svou činnost Valné hromadě. Zabývá se veškerými technickými aspekty PRO
DEFENCE a odpovídá především za zvyšování technické úrovně všech členů Spolku.
4. Projednává návrhy nových technických předpisů a jejich případné změny. Svá rozhodnutí přijímá nadpoloviční
většinou hlasů členů přítomných na zasedání Technické komise.
5. Technická komise jmenuje a odvolává ze svých řad Technického komisaře. Na základě obdržených návrhů členů
Spolku je jmenován ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů individuálních (fyzických) členů Spolku
oprávněně přítomných na zasedání Technické komise. K volbě je potřeba přítomnost nadpoloviční většiny
individuálních členů technické komise. Pokud žádný z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu
přítomných, koná se druhé kolo volby, do kterého postupují z prvního kola dva kandidáti s nejvyšším počtem
obdržených hlasů. V druhém kole je pak do funkce jmenován ten kandidát, který obdrží vyšší počet hlasů.
čl. XIV.
Technický komisař
1. Technický komisař je zodpovědný za udržování kontaktu mezi Radou a Technickou komisí a koordinuje jejich
vzájemnou komunikaci.
2. Technický komisař svolává řádné i mimořádné zasedání Technické komise a podává zprávu o činnosti Technické
komise Valné hromadě.
3. Připravuje znění technických předpisů Spolku a odpovídá za jejich aktualizaci.
4. Organizuje mezinárodní semináře pořádané ČFPS, školení pro trenéry PRO DEFENCE a další akce pořádané
Spolkem a o jejich termínu konání a náplni informuje členy Spolku v dostatečném předstihu.
5. Je jmenován a může být odvolán rozhodnutím Technické komise.
čl. XV.
Cvičební rok a funkční období
1. Cvičební rok začíná vždy 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.
2. Funkční období představitelů zvolených na Valné hromadě začíná přijetím rozhodnutí Valné hromady a končí
přijetím usnesení Valné hromady, kde byl zvolen představitel nový.
3. Veškeré hodnocení a statistiky se vztahují k cvičebnímu roku, případně funkčnímu období volených orgánů
Spolku.
čl. XVI.
Hospodaření Spolku
1. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a využívat ho k uskutečňování cílů Spolku.
2. Za stav a nakládání s bankovním účtem Spolku zodpovídá Prezident a Ekonom Spolku.
3. Prostředky Spolku mohou být použity jen k účelům spojeným s činností a rozvojem Spolku, zmíněným v
rozpočtu.
4. Příjmy Spolku jsou tvořeny zejména členskými příspěvky, sponzorskými dary, granty a dotacemi, příjmy z vlastní
hospodářské činnosti.
5. Výdaje Spolku zahrnují především:
- prostředky na řízení a administrativu Spolku,
- nákup materiálu potřebného k výkonu činnosti Spolku
- příspěvky na účast na zahraničních seminářích, pořádání zahraničních seminářů,
- příspěvky na pořádání tuzemských seminářů, je-li to v zájmu ČFPS,
- placené služby pro ČFPS - propagační a výukové akce,
- cestovní náklady členů Spolku v případech odsouhlasených v rozpočtu,
- podporu členů ČFPS, je-li to v zájmu Spolku,
- ostatní náklady k zabezpečení činnosti a fungování ČFPS.

čl. XVII.
Zánik Spolku
O návrhu na zánik Spolku z důvodu rozpuštění, sloučení s jinou organizací či z jiných důvodů rozhoduje Valná
hromada na základě podnětu Rady. K odsouhlasení návrhu je nutná dvoutřetinová většina všech řádných členů
Spolku. Valná hromada pak pověří jednoho či několik členů Spolku záležitostmi spojenými s likvidací Spolku a
vybaví je odpovídajícími právy.
čl. XVIII.
Závěrečná ustanoveni
Tyto stanovy Spolku byly přijaty ustavujicí Valnou hromadou Spolku dne 12.12.2015 a okamžikem schválení a
zápisem do spolkového rejstříku nabývají účinnosti.
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena
platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.

