ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU
Stanovy
článek 1
Název, sídlo a symbolika
1. Asociace plzeňského futsalu je zapsaným spolkem (dále jen APF), vytvořeným na spolkových
demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách, hnutích a náboženstvích. Je
organizátorem a představitelem futsalu, tj. fotbalu o pěti hráčích v České republice zejména v
plzeňském kraji, a to v halách i na venkovních hřištích. Řídí se Stanovami APF.
2. Sídlo APF: U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň.
3. APF používá vlastní logo a symboly. Ty mohou být používány pouze se souhlasem APF.

článek 2
Cíle, poslání a činnost
1. Své cíle a poslání uskutečňuje APF zejména tím, že:
a. je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem soutěží futsalu všech tříd, které
přímo řídí svými orgány podle vlastních pravidel
b. vydává řády a předpisy pro svou činnost, kterými jsou zejména Soutěžní řád, Rozpisy
soutěží (propozice), Odvolací řád, Disciplinární řád, Pravidla, Směrnice a řády upravující
činnost orgánů APF, podmínky pro účast v soutěžích APF, zásady pro rozhodování sporů v
APF atd.
c. organizuje přípravu a řídí činnost rozhodčích a dalších činovníků
d. prosazuje a chrání zájmy a práva futsalu i klubů futsalu v něm sdružených vůči jiným
orgánům a organizacím, dbá přitom všestranného prospěchu svazu i klubů a všech
účastníků soutěží
e. zajišťuje vydávání tiskovin pro potřeby soutěží
f. zabezpečuje propagaci futsalu v médiích
2. APF může být členem či spolupracovat s jinými organizacemi.
3. APF je neutrální v otázkách politiky a náboženství. Jakákoliv diskriminace země, osoby nebo
skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví, jazyku, náboženství, politickému
přesvědčení apod. je v rámci APF nepřípustná a podléhá sankcím.
4. Působení zájmových sdružení je uvnitř APF umožněno pouze se souhlasem APF.

článek 3
Vznik členství
1. Členy APF se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci) starší 15 let. Na přijetí za člena není právní
nárok.
2. Členství jednotlivců (fyzických osob) v APF je výlučně členským vztahem mezi APF a členem.
Jednotlivci nabývají členství v APF na základě projevené svobodné vůle.
3. Každý člen APF musí být evidován v centrální registraci členů APF.
4. Členové se sdružují v týmech.

5. Za tým a členy v něm sdružené jedná s orgány APF jimi určený zástupce.

článek 4
Základní práva a povinnosti členů
1. Práva a povinnosti členů APF upravují Stanovy, řády a předpisy.
2. Mezi základní práva a povinnosti členů patří:
a. zúčastňovat se soutěží APF podle příslušných předpisů a pověřovat jednotlivce v soutěžích
funkcemi za podmínky splnění povinností dle čl.4, odst.2, písm.e těchto Stanov.
b. zúčastňovat se osobně nebo prostřednictvím delegovaných zástupců valných hromad podle
podmínek těchto stanov, vystupovat na nich, hlasovat a volit
c. je-li před orgány APF projednávána jeho členská záležitost, být osobně přítomen nebo
zastoupen na tomto jednání s možností předkládat své návrhy a vyjádření
d. obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány APF a obdržet do 30 dnů
odpověď
e. platit členské příspěvky, jakož i další finanční plnění, stanovené příslušnými předpisy, a to ve
stanovených termínech
f.

dodržovat Stanovy, řády a předpisy APF a zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fairplay a pravidla morálky

g. podrobovat se rozhodnutím orgánů APF s právem odvolat se proti rozhodnutím v souladu s
předpisy
3. Práva a povinnosti členů APF jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy APF. O případném
převodu členských práv k soutěžím rozhoduje výhradně OK APF dle platných směrnic.

článek 5
Zánik členství
1. Členství v APF zaniká:
a) vystoupením, tj. písemným oznámením člena APF, že ukončuje své členství
b) vyškrtnutím z APF z důvodu, že přes písemnou výzvu neuhradil členské příspěvky APF
c) odnětím členství APF pro hrubé porušení nebo opakované porušení členských povinností,
zejména dle čl.4, odst.2, písm. f těchto stanov
d) úmrtím, vyloučením z členství orgánem APF nebo zánikem členství ve futsalovém týmu k
němuž je příslušný

článek 6
Soutěžní struktura APF
1. Soutěžní struktura se vytváří rozhodnutími APF a je zakotvena ve všech dalších navazujících
předpisech, zejména v Soutěžních řádech a Rozpisech soutěží.
2. APF organizuje soutěže mistrovské a pohárové.

článek 7
Orgány APF
1. Orgány APF jsou:
a. Valná hromada (dále též VH)
b. Organizační komise (dále též OK)
c. Kontrolní a revizní komise (dále též KRK)
2. Právo hlasovat a volit mají v orgánech APF delegáti, kteří dovršili 18 let.
3. Právo být volen mají v orgánech APF delegáti, kteří dovršili 18 let a kteří jsou členy APF
minimálně 1 rok.
4. Odvolání z funkce před skončením volebního období se provádí podle stejných principů jako
volba.

článek 8
Valná hromada APF
1. Nejvyšším orgánem APF je Valná hromada APF
2. Na valnou hromadu se delegáti vysílají podle těchto zásad:
1 zástupce za každý tým z organizační struktury APF v aktuální sezóně, kdy se koná VH
Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě 1 (jeden) hlas, dvojí delegace je
nepřípustná.
3. Účastníky valné hromady s hlasem poradním jsou členové Organizační komise, Kontrolní a
revizní komise a čestný předseda APF. Účastníci s hlasem poradním mají právo vystupovat a v
rámci své působnosti činit VH návrhy, podněty či doporučení, nemají však právo hlasovat.
4. Průběh VH upravuje Jednací řád VH, který na návrh Organizační komise schvaluje VH. VH
rovněž volí předsedajícího VH.
5. Řádná VH se schází 1x za 3 roky. APF je povinna ji svolat nejpozději 4 týdny před datem konání.
Mimořádnou valnou hromadu svolá APF, pokud to sama považuje za nutné nebo požádá-li o to
společně nadpoloviční většina zástupců jednotlivých týmů. Mimořádnou valnou hromadu je APF
povinna svolat do 8 týdnů od doručení podnětu.
6. Valná hromada:
a) projednává zprávu o činnosti APF, příp. orgánů volených valnou hromadou
b) projednává zprávu Kontrolní a revizní komise
c) volí členy Organizační komise.
d) volí členy kontrolní a revizní komise
e) schvaluje zkrácení nebo i prodloužení funkčního období orgánů volených VH

f)

schvaluje Stanovy APF, jejich změny a doplňky

g) schvaluje hlavní zásady pro rozdělování zdrojů APF a projednává výsledky hospodaření
h)

schvaluje zásady pro zavedení členských příspěvků a jejich výši, strukturu a způsob použití

i)

rozhoduje o případném členství APF v jiných organizacích

j)

rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny Stanovami APF
jiným orgánům

7. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s
hlasem, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných a je tak schopna jednat, usnášet se
a volit.

článek 9
Organizační komise APF
1. Organizační komise APF je nejvyšší výkonný orgán APF v období mezi valnými hromadami.
2. OK má 9 volených členů, které tvoří 1 předseda, 2 místopředsedové a 6 členů.
3. Počet členů může VH mimořádně snížit na 5 nebo 7, rozhodnout tak musí před vlastním
hlasováním o členech OK.
4. Předsedu a oba místopředsedy volí mezi sebou členové OK.
5. Nejvyšším představitelem APF je předseda, který zastupuje zájmy APF.
6. Funkční období OK je 3 roky, opětovná volba je možná. Změny v jejím složení může činit každá
valná hromada. OK se schází nejméně šestkrát ročně, většinou však 1x za měsíc, plní především
úkoly uložené jí valnou hromadou a naplňuje poslání APF v oblasti řízení soutěží, ekonomické
činnosti APF, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků. Schvaluje řády a předpisy a ostatní
normy a jejich změny a doplňky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny
do výlučné pravomoci valné hromady, nebo které si valná hromada nevyhradila.
7. Pro zabezpečení řízení soutěží APF si OK vytváří následující odborné subkomise a jmenuje jejich
předsedy a další členy. Změny ve složení odborných subkomisí může odvoláním či jmenováním činit
OK kdykoliv.
a. Těmito subkomisemi jsou:
i.
ii.
iii.
iv.

sportovně technická
disciplinární
rozhodčích
hospodaření a marketingu

b. OK schvaluje statuty a předpisy pro práci výše uvedených subkomisí a přímo je řídí.
c. Každá subkomise má svého předsedu určeného z řad OK.
d. Každá subkomise má 3 nebo 5 členů včetně svého předsedy.
e. Členy subkomisí navrhuje předseda subkomise nebo OK. Volí je členové OK. Každý z členů
subkomisí musí být členem APF.
f.

Žádný z členů APF nemůže být členem ve více subkomisích zároveň.

g. Jednání Disciplinární komise se může zúčastnit s hlasem rozhodujícím předseda OK,
předseda Sportovně technické komise nebo jím pověřený člen, předseda Rozhodčích nebo
jím pověřený člen.
h. Pokud se OK sejde v sudém počtu členů s hlasem rozhodujícím, má předseda OK 2 hlasy.
i.

Pokud se některá ze subkomisí sejde v sudém počtu členů s hlasem rozhodujícím, má
předseda této subkomise 2 hlasy.

8. OK rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím jednotlivých subkomisí.
9. OK vykonává právní subjektivitu APF. Navenek je oprávněn jednat za OK a jménem APF činit
právní úkony její předseda a dále z jeho pověření místopředsedové APF.

článek 10
Kontrolní a revizní komise APF
1. Kontrolní a revizní komise (dále též KRK) provádí revizi a kontrolu hospodaření
2. KRK má 3 členy volené VH.
3. Člen KRK nesmí být členem OK či některé subkomise.

článek 11
Hospodaření a majetek APF
1. Možnými zdroji hospodaření APF jsou zejména:
a. členské příspěvky za jednotlivé týmy
b. příspěvky z veřejných rozpočtů
c. dary od sponzorů apod.
d. příjmy z poplatků za administrativní řízení v rámci APF a z peněžitých sankcí
ukládaných při provozování soutěží
e. další vlastní zdroje
2. Za hospodaření a rozpočet APF je odpovědná OK.
3. Hospodaření APF dozoruje KRK, která je současně povinna upozornit OK a předsedu APF na
nesrovnalosti v hospodaření APF.

článek 12
Uplatňování práv členů
1. Žádnému členovi APF nesmí být odepřeno dovolávat se práva před orgány APF, které
jsou povinny uzpůsobit svou činnost tak, aby nedocházelo k průtahům, a podněty, o nichž
mají rozhodnout, byly projednány řádně. Rozhodování o právech a povinnostech členů je
dvouinstanční, pokud předpisy APF nestanoví jinak. Orgány APF dbají na to, aby práva
členů byla uplatňována v souladu se zásadami fair-play a pravidly morálky. Porušování
stanov, řádů a předpisů APF, jejich obcházení, jakož i neplnění povinností uložených
orgány APF je nepřípustné a podléhá sankcím.
2. Omezit práva člena APF nebo stanovit mu další povinnosti je možno za provinění v
soutěžích či v souvislosti s nimi a dále v případech, kdy to stanovují předpisy APF.
článek 13
Závěrečné ustanovení
1. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou APF dne 26. 11. 2018
2. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení VH APF.

