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I.
UVOZUJÍCÍ USTANOVENÍ
1. Česká asociace discgolfu, z. s. (dále jen ČADG) je nezávislé, dobrovolné a apolitické sdružení
fyzických osob, které projevují trvalý zájem o sport obecně známým pod jménem discgolf.
II.
ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST
1. Účelem ČADG je napomáhat rozvoji discgolfu a prezentovat discgolf prostřednictvím
organizovaných soutěžních a propagačních akcí široké veřejnosti.
2. Mezi hlavní činnost ČADG patří:
a. provozovat discgolf a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a
tréninkové podmínky,
b. napomáhat rozvoji discgolfu na území České republiky,
c. organizovat pro své členy discgolfové mistrovské soutěže a turnaje,

d. zastupovat a reprezentovat Českou republiku a sport discgolf na mezinárodní úrovni,
e. vést své členy a ostatní zájemce o discgolf k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
f. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
g. zajišťovat v oblasti discgolfu vzdělávání svých členů, jejich školení,
h. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života.
3. ČADG může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
III.
ČLENSTVÍ
1. Členství v ČADG je individuální, dobrovolné a nepřevoditelné. Členem se může stát každá
fyzická osoba, která projeví zájem spolupůsobit při naplňování poslání ČADG, odevzdá řádně
vyplněnou členskou přihlášku v písemné nebo elektronické formě a souhlasí s těmito
stanovami nebo v případě jednorázového členství zaplatí členský poplatek a souhlasí s těmito
stanovami.
2. Členství může být základní, rozšířené nebo jednorázové
3. Členové se základním a rozšířeným členstvím mají možnost podat žádost o změnu typu členství
odevzdáním nově vyplněné přihlášky bez nutnosti zaplacení členského poplatku pro rok, kdy
již členy byli. O takovou změnu je možné žádat pouze jednou za kalendářní rok.
4. Individuální členové se mohou sdružovat ve volných společenstvích, nebo spolcích.
5. Výkonná rada, jež je statutárním orgánem ČADG, vede seznam všech členů a rozhoduje o jejich
přijetí na základě obdržení členské přihlášky v písemné nebo elektronické formě.
6. ČADG je oprávněna vybírat od svých členů příspěvky resp. poplatky, jejichž výši a četnost
stanoví výkonná rada. Vybrané příspěvky i poplatky jsou majetkem ČADG, která rozhoduje o
jejich použití.
7. Členem s rozšířeným členstvím je každý člen, který o rozšířené členství projevil zájem formou
stanovenou pro žádost o členství, dovršil 15 let věku a který se v posledních dvou kalendářních
letech zúčastnil soutěžního discgolfového turnaje zaštítěného ČADG na území ČR.
8. Práva členů ČADG se základním členstvím:
a. účastnit se všech akcí pořádaných nebo zastřešených ČADG a podílet se na výhodách
z členství vyplývajících,
b. být informován o činnosti a hospodaření ČADG, předkládat návrhy k její činnosti a
vyjadřovat se k práci jejích orgánů.
9. Práva členů ČADG s rozšířeným členstvím:
a. účastnit se všech akcí pořádaných nebo zastřešených ČADG a podílet se na výhodách
z členství vyplývajících,
b. být informován o činnosti a hospodaření ČADG, předkládat návrhy k její činnosti a
vyjadřovat se k práci jejích orgánů,
c. provádět kontroly a přezkoumávání ekonomických a právních operací, realizovaných
v rámci činnosti ČADG,
d. navrhovat a volit zástupce do orgánů ČADG,
e. být volen do orgánů ČADG.
10. Práva členů s jednorázovým členstvím:
a. účastnit se akce pořádané nebo zastřešené ČADG, pro kterou byl zaplacen členský
poplatek,

b. podílet se na výhodách vyplývajících ze členství v rozsahu stanoveném VR ČADG.
11. Povinnosti členů ČADG:
a. aktivně přispívat k naplňování poslání ČADG, zastupovat a hájit její zájmy v místě svého
působení,
b. realizovat úkoly vyplývající ze stanov resp. usnesení orgánů ČADG,
c. dodržovat pravidla discgolfu, herní řád a další závazná nařízení na všech akcích
pořádaných nebo zastřešených ČADG, pokud nejsou v rozporu s těmito stanovami,
d. nejpozději do třiceti (30) dnů informovat výkonnou radu v případě změny údajů
uvedených v členské přihlášce,
e. zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne odevzdání členské přihlášky příspěvek, eventuálně
platit poplatky ve výši a četnosti stanovené výkonnou radou.
12. Členství v ČADG zaniká:
a. písemným vystoupením,
b. vyloučením členskou schůzí, dopustí-li se člen jednání, které je v rozporu se stanovami
ČADG nebo je neslučitelné s členstvím v ČADG,
c. vyškrtnutím (úmrtí člena),
d. vyškrtnutím člena pro nezaplacení členského příspěvku v termínu a výši stanovené
výkonnou radou, a to ani v náhradním termínu po předchozím písemném nebo
elektronickém upomenutí,
e. zánikem ČADG jako právnické osoby,
f. v případě jednorázového členství oficiálním ukončením akce.
13. Při zániku členství nemá člen právo na majetkové vypořádání
IV.
ORGÁNY A ZPŮSOB JEJICH USTAVOVÁNÍ
1. Orgány ČADG jsou:
a. členská schůze (ČS)
b. výkonná rada (VR)
2. ČS je nejvyšším orgánem ČADG.
2.1 Členové ČADG s výjimkou členů ČADG s rozšířeným členstvím mají pouze hlas poradní a
nemají možnost být na VR při neúčasti zastoupeni.
2.2 Každý člen s rozšířeným členstvím je oprávněn udělit plnou moc k zastoupení na příslušné
ČS jinému členovi s rozšířeným členstvím. Jeho oprávnění zastupovat na příslušné ČS
vzniká od okamžiku předložení písemné plné moci určenému členu VR a následného zápisu
v prezenční listině ČS. Člen s rozšířeným členstvím může takto zastupovat maximálně deset
(10) jiných členů s rozšířeným členstvím.
2.3 ČS se schází nejméně jeden krát za rok a svolává ji VR, která řídí její jednání a navrhuje
program.
2.4 Pravidla pro ČS neustanovená přímo v těchto stanovách dále definuje jednací řád pro ČS.
3. Do působnosti ČS patří:
a. schvalovat plán činnosti a rozpočet navržený VR,
b. volit a odvolávat členy VR,
c. schvalovat roční účetní závěrku,
d. rozhodovat o vyloučení člena,
e. přijímat, měnit a doplňovat stanovy,
f. rozhodovat o vstupu ČADG do právnických osob,
g. rozhodovat o členství ČADG v mezinárodních organizacích,

h. rozhodovat o zániku ČADG, včetně vypořádání jejího majetku.
3.1 ČS je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna většina ze všech členů ČADG s rozšířeným
členstvím.
3.2 V případě náhradního zasedání ČS, je ČS usnášeníschopná v jakémkoli počtu.
3.3 Ve věcech čl. IV./3./a-d se usnáší prostou většinou, ve věcech čl. IV./3./e-h se usnáší
absolutní většinou ze všech (i nepřítomných) členů ČADG s rozšířeným členstvím.
4. Statutárním orgánem ČADG je VR.
4.1 Její členové jsou voleni ČS na dva roky.
4.2 VR má nejvýše sedm (7) členů, ze kterých si na svém prvním jednání zvolí předsedu, který
obvykle její jednání řídí.
4.3 VR se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři (3) měsíce. VR se může scházet
a hlasovat formou telekonference nebo jiného elektronického prostředku.
4.4 Do působnosti VR patří vše, co dle těchto stanov nespadá do působnosti jiného orgánu,
zejména
a) přijímat, měnit a doplňovat pravidla discgolfu
b) přijímat, měnit a doplňovat soutěžní řád
c) přijímat, měnit a doplňovat disciplinární řád
d) stanovovat četnost a výši členských příspěvků
e) rozhodovat o přijetí nových členů na základě obdržené členské přihlášky v písemné
nebo elektronické podobě
f) stanovovat výhody vyplývající z jednorázového členství
g) rozhodovat o omezení práv jednotlivých členů na základě disciplinárního řízení
4.5 V naléhavých případech, pokud by mohlo dojít k poškození ČADG, může VR rozhodnout i
ve věcech nespadajících do její působnosti, v takovém případě musí být její rozhodnutí, v
nejbližším možném termínu, dodatečně schváleno příslušným orgánem ČADG.
4.6 VR je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní alespoň 2/3 ze všech jejích členů.
4.7 Ve všech věcech, náležejících do její působnosti, se k přijetí platného rozhodnutí VR
vyžaduje souhlas většiny jejích členů, kteří se jednání účastní a VR musí být
usnášeníschopná.
4.8 Ve všech věcech, které do působnosti VR nespadají, se k přijetí platného rozhodnutí
vyžaduje souhlas 2/3 všech jejích (tedy i nepřítomných) členů a VR musí být
usnášeníschopná.
4.9 Pravidla pro schůze VR neustanovená přímo v těchto stanovách dále definuje jednací řád
pro schůze VR
5. Člen voleného orgánu ČADG může před ukončením funkčního období rezignovat na svou
funkci.
5.1 Rezignace musí být provedena písemně a doručena orgánu, jehož je členem.
5.2 Pokud v důsledku rezignací nebo zániku členství klesne počet členů voleného orgánu pod
tři (3), je VR povinna tuto skutečnost do patnácti (15) dnů oznámit členské základně a
svolat mimořádnou ČS tak, aby se uskutečnila do šedesáti (60) dnů.
V.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ A MAJETEK
1. ČADG je spolkem s vlastní právní subjektivitou - je právnickou osobou. Má tedy způsobilost
vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Má samostatnou majetkovou
odpovědnost.

2. Jménem ČADG jedná zpravidla předseda VR resp. její další členové. Je-li pro právní úkon
předepsána písemná forma, potom se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis nejméně
dvou členů VR.
3. Majetek ČADG tvoří hmotný majetek, finanční prostředky na běžných účtech, pohledávky a
jiná majetková práva.
4. Zdrojem majetku jsou:
a. vstupní členské příspěvky resp. poplatky
b. příjmy z vlastní sportovní a hospodářské činnosti,
c. příspěvky ze státního rozpočtu resp. od státních orgánů, v jejichž kompetenci je péče
o rozvoj tělovýchovy a sportu,
d. příspěvky od obcí a měst,
e. dary a dědictví,
f. příjmy z podnikání, pokud byla tato činnost VR schválena a současně byly splněny
zákonné podmínky k jeho provozování.
5. Zásady financování a hospodaření ČADG schvaluje VR.
6. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje VR.
VI.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto stanovy nabývají platnosti v den schválení ČS a jejich schválení ruší platnost dříve
vydaných stanov i jejich změn a doplňků.
2. V případě neschválení jsou platné poslední schválené stanovy včetně případných změn a
doplňků.
3. Jakékoliv změny resp. doplnění těchto stanov musí mít písemnou formu a po předepsaném
schválení a registraci se stávají jejich nedílnou součástí.
4. Výklad stanov je oprávněna provádět VR.

Schváleno ČS ČADG konanou 1. 4. 2017 ve Šťáhlavách

