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1.

Směrnice ČSTV
ze dne 20.4.2001

o zásadách sdružování a postupu přijímání nových svazů do ČSTV

úplné znění

Směrnice ČSTV č. 2 ze dne 4.11.1998 v novelizovaném znění schváleném VV ČSTV
20.4.2001

Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy se usnesl na této směrnici :

dne

V Českém svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV) se v souladu se stanovami ČSTV,
novelizovanými valnou hromadou dne 18.4.1998, sdružují národní sportovní svazy s
celostátní působností, asociace, federace apod., (dále jen svazy), jsou-li ustaveny jako
občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Sdružení členové ČSTV
jsou samostatnými právními osobami, jejichž činnost se řídí vlastními stanovami.
Zásady sdružování a postup přijímání nových svazů do ČSTV vycházejí ze základních
principů členství v ČSTV vyjádřených stanovami ČSTV.

čl. 1
Sdružování sportovních svazů v ČSTV
1. Národní sportovní svazy jsou samostatnými spolky, které vznikají podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, jako spolky s celostátní působností a sídlem na území České
republiky. Svoji činnost upravují vždy vlastními stanovami.
2. Národní sportovní svazy se mohou stát členy ČSTV při splnění dále uvedených podmínek,
resp. mohou být přidruženým členem ČSTV.

čl. 2
Řádným členem ČSTV se může stát svaz, jehož náplň činnosti, stanovy a ostatní předpisy
odpovídají poslání a úkolům ČSTV, nejsou v rozporu se stanovami ČSTV a splňuje
následující podmínky pro přijetí :
a) hlavním obsahem činnosti je sportovní a tělovýchovný proces, založený na rozvíjení
základních pohybových schopností a dovedností, kritériem je činnost spojená s tělesným
výkonem ;
„V případě pochybností o tělesném výkonu si může ČSTV vyžádat stanovisko nezávislých
odborných pracovišť FTVS UK Praha nebo
FTK UP Olomouc“,
b) ve svém odvětví působí v ČR jako jediná organizace podle jednotných pravidel a má
jednotné řízení. Novým členem se nemůže stát svaz odvětví, které je již v ČSTV
zastoupeno samostatným svazem,
c) odpovídá za přípravu a zabezpečení státní sportovní reprezentace ČR ve svém odvětví,
d) je členem příslušné mezinárodní federace,
e) pořádá celostátní mistrovské soutěže nebo jiné akce celostátního významu,
f) přijal pravidla o boji proti dopingu,
g) sdružuje nejméně 35 oddílů či klubů s minimálním počtem 500 členů a působí nejméně na
území 7 krajů. Sdružené kluby či oddíly jsou samostatnými občanskými sdruženími ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb. zároveň sdruženými v ČSTV nebo jsou jejich součástí. V
případě odvětví olympijského či paralympijského programu není počet členů limitován.

čl. 3
Vznik členství v ČSTV
1. Svaz, který se chce v ČSTV sdružit, zašle písemnou přihlášku VV ČSTV. Přihláška musí
obsahovat název svazu, doklad o registraci, výslovný projev vůle ke sdružení v ČSTV
podepsaný dvěma oprávněnými osobami a prohlášení, že svaz není sdružen v jiné střešní
sportovní a tělovýchovné organizaci působící mimo ČSTV. K přihlášce připojí vlastní
stanovy s registrační autorizací MV ČR, stav členské základny, přehled sdružených oddílů a
klubů, statut (stanovy) své mezinárodní federace
s dokladem o členství svazu v této
federaci, příp. ekonomické informace dokladující jeho činnost, přehled posledních výsledků
sportovní reprezentace ČR.
2. O přijetí řádného člena, nebo zamítnutí na základě návrhu VV ČSTV rozhoduje sbor
zástupců svazů valné hromady ČSTV. Na členství v ČSTV není právní nárok.
3. Žádost o přijetí za člena ČSTV musí být předložena nejpozději do 31.12. příslušného roku
VV ČSTV, který
po projednání ve lhůtě do 28.2. následujícího roku předloží žádost se
stanoviskem k rozhodnutí ve sboru zástupců svazů ČSTV.

čl. 4
Práva a povinnosti členů ČSTV

1. Řádný člen nabývá všech práv vyplývajících ze stanov ČSTV dnem schválení ve sboru
zástupců svazů. Jedná se zejména o právo :
a) vysílat delegáta do komory svazů
kandidáty do volených orgánů ČSTV,

na jednání valných hromad ČSTV, navrhovat a volit

b) podílet se na určování pravidel a přerozdělováním užití společných zdrojů ČSTV v
rozsahu rozhodnutí komory svazů pro účely společného financování sdružených svazů,
c) využívat služeb aparátů výkonných výborů a oblastních pracovišť svazů,

d) být informován o činnosti ČSTV a stavu jeho hospodaření,
e) vznášet dotazy a podávat podněty

k činnosti organizace ČSTV,

f) podílet se na využití společných zdrojů ČSTV v rozsahu rozhodnutí sboru zástupců svazů
:
- v prvním a druhém roce členství, tzv. rozběhovým příspěvkem,
- ve třetím roce členství 50 % objemu dle kritérií pro rozdělování společných zdrojů,
- od čtvrtého roku členství plným dílem,

- pokud klesne počet oddílů či klubů svazu v průběhu prvních tří let pod hranici stanovenou
v čl. 2, písm. g) této směrnice, financování svazu
ze společných zdrojů ČSTV se
zastavuje.
2. Řádný člen ČSTV má zejména tyto povinnosti :
a) dodržovat stanovy ČSTV, sportovní činnost, cvičení, soutěžení a případný sportovní
úspěch či vítězství docilovat nikoli za každou cenu, ale vždy v duchu zásad fair play,
b) svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající ze stanov a směrnic ČSTV
nebo z rozhodnutí zastupitelských nebo exekutivních orgánů ČSTV, jsou-li v souladu se
stanovami ČSTV,
c) řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo přidělenými
finančními prostředky
ze zdrojů v rámci ČSTV,
d) poskytovat orgánům ČSTV pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních,
ekonomických a majetkových poměrech, pokud tyto údaje jsou vzaty za základ určení
společných kritérií pro rozdělování společných zdrojů ČSTV za účelem financování
sdružených spolků v ČSTV.

čl. 5
Přidružené členství v ČSTV

1. Sportovní svaz, který nesplňuje některou z podmínek k přijetí za řádného člena ČSTV se
může stát přidruženým členem ČSTV. Jde zejména o organizace, u nichž je výkon založen na
psychické činnosti či mechanickém pohonu, nebo organizace, které mají předpoklady
postupně splnit všechny podmínky řádného člena. Přidruženými členy ČSTV mohou být
i
organizace jejichž činnost se soustřeďuje buď na zabezpečení stavovské sportovní
reprezentace ČR, nebo organizace, které se zaměřují na vytváření podmínek, podporu a rozvoj
tělesné výchovy, sportu a turistiky v ČR.

2. Přidruženými členy mohou být dále svazy, které nechtějí být řádnými členy ČSTV.

3. O přijetí za přidruženého člena ČSTV rozhoduje výkonný výbor ČSTV, který s žadatelem
o přidružené členství dohodne smluvní podmínky vzájemných práv a povinností po dobu
trvání přidruženého členství. Přidružený člen ČSTV však nemůže být příjemcem příspěvku
ze společných zdrojů ČSTV.
4. Přidružený člen ČSTV má tato práva:
a) poradního hlasu na jednáních valných hromad, jeho zástupce však nemůže být volen do
orgánů ČSTV,
b) využívat služeb aparátů VV,

c) být informován o činnosti ČSTV, vznášet dotazy a podávat podněty,
d) VV ČSTV dohodne smluvní podmínky vzájemných práv a povinností.

čl. 6
Zánik členství v ČSTV

1. Členství svazu v ČSTV zaniká :
a) písemným oznámením o vystoupení
z členství v ČSTV doručeného orgánu, který
rozhodl o jeho přijetí, které bylo učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu spolku, který
je k takovému rozhodnutí oprávněn podle stanov vystupujícího spolku. Vystupující spolek je
povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje závazky vůči ČSTV, a to nejpozději
ke konci běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak,

b) právním zánikem původně sdruženého spolku v ČSTV - zde platí povinnost zanikajícího
spolku vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČSTV.

2. V případě rozdělení řádného člena
- svazu na více subjektů, se právním nástupcem,
který bude nadále považován za řádného člena ČSTV stane svaz, který je členem příslušné
mezinárodní federace.

čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Svazy, s celostátní působností, které byly sdruženy v ČSTV k 18.4.1998 jsou nadále členy
ČSTV. Je-li více svazů sdružených v ČSTV pro stejné odvětví, má hlas rozhodující svaz,
který je členem příslušné mezinárodní federace, pokud se tyto nedohodnou jinak.
2. Zrušuje se Směrnice VV ČSTV č. 15 - Zásady sdružování a postupu přijímání nových
svazů do ČSTV.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti

dne 1. května 2001.

Ing. Vladimír S r b v.r.
předseda ČSTV

