stanovy českého minigolfového svazu, z.s.

Část první
Základní ustanovení

článek I.
Činnost, poslání a sídlo
1.	Český minigolfový svaz, z.s., (dále jen ČMGS) je dobrovolným sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých sportovních spolků se sídly na území České republiky, jejichž základním předmětem činnosti je provozování sportovního minigolfu jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Spolky jsou ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.	ČMGS především sdružuje oddíly a kluby sportovního minigolfu jakožto spolky, působící v jednotlivých (lokálních) místech svého sídla a jejich individuální členy - fyzické osoby.
3.	ČMGS je členem České unie sportu, z.s., (dále jen „ČUS“) s vlastní právní subjektivitou.
4.	ČMGS je členem mezinárodní federace World Minigolf Sport Federation (dále jen WMF) s vlastní právní subjektivitou.
5.	Členské spolky v hlavním městě Praze, ve statutárních městech a ve správních celcích územního členění České Republiky mohou být zároveň členy samostatných regionálních sdružení (spolků). Spolky, sdružené v ČMGS, mají zcela samostatné právní postavení a zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svou činnost, vlastní právní jednání a za správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.
6.	ČMGS je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. V záležitostech, které se dotýkají společných zájmů sdružených spolků, jejich postavení a podmínek, souvisejících s organizováním sportovního minigolfu a provozováním sportovních zařízení, pak ČMGS spolky organizačně zastupuje při jednáních na úrovni dotčených orgánů státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí, které na tyto záležitosti mají vliv, anebo o nich rozhodují a činí jiná opatření v souladu s právním řádem ČR. Jednání, která se dotýkají sdruženého spolku, se účastní i jeho představitel.
7.	ČMGS udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými národními institucemi z jiných států.
8.	ČMGS vede sdružené spolky k pozitivnímu působení na občany při vytváření zdravého způsobu života, aby zejména u mládeže přispívaly k zabraňování závislosti na alkoholu a drogách v rámci celospolečenských programů.
9.	Sídlem ČMGS je Praha. Prezídium svým rozhodnutím určí konkrétní umístění sídla. 

článek II.
Účel spolku
1.	Základním účelem ČMGS je zejména:
	organizace a řízení mezinárodních akcí sportovního minigolfu na území ČR,
	organizace a řízení celostátních, zemských a oblastních soutěží,

organizace a řízení ostatních soutěží,
organizačně i ekonomicky zajišťovat a řídit minigolfovou reprezentaci ČR všech kategorií a podílet se na její přípravě,
	zastupovat ČR v mezinárodní federaci WMF a zároveň s ní spolupracovat,
	spolupracovat s ČUS, jehož je členem, a dbát, aby stanovy ČMGS nebyly v rozporu se stanovami ČUS,
	koordinovat rozvoj sportovního minigolfu v ČR,
	spravovat vlastní a svěřený majetek a práva.


Část druhá
ČLENSTVÍ

článek III.
Druhy členství
Členství v ČMGS může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
Členství v ČMGS se rozlišuje na:
	členství spolků (čl. IV.),
	členství jednotlivců (fyzických osob) prostřednictvím spolku (čl. V.) – tzv. evidované členství,

přidružené členství, ať fyzických či právnických osob (čl. VI.).

článek IV.
Členství spolků v ČMGS
1.	Členem ČMGS se může stát každý sportovní spolek uvedený v článku I. odstavci 1 - 2 stanov ČMGS a to na základě písemné přihlášky a současným předložením písemného platného znění vlastních stanov spolku, jejichž obsah nesmí být v základních demokratických principech sdružování v rozporu se stanovami ČMGS.
2.	Členství v ČMGS vzniká na základě písemné přihlášky o přijetí za člena ČMGS a to dnem schválení prezídiem ČMGS. Slavnostní přijetí nového spolku se koná na nejbližší konferenci ČMGS.
3.	Členské spolky sdružené v ČMGS, jejich členové a pověření zástupci mají právo:
	za stanovených provozních podmínek využívat zařízení a služby ČUS ,

podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných ČMGS a WMF, a za stanovených provozních podmínek využívat jejich zařízení a služby,
předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů ČMGS,
podílet se na určení závazných pravidel na přerozdělování a užití společných zdrojů ČMGS pro účely společného financování sdružených spolků v ČMGS,
vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání konference ČMGS podle ustanovení těchto stanov.
4.	Členské spolky sdružené v ČMGS, jejich členové a pověření zástupci mají zejména tyto povinnosti:
	dodržovat stanovy ČMGS,

přijmout takové stanovy spolku, které nebudou v rozporu se stanovami ČMGS a které budou v souladu s úpravou spolkového práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zajistit, aby každý člen takového spolku mohl svobodně ovlivňovat chod spolku, účastnit se valných hromad spolku, volit a za zákonem či stanovami stanovených podmínek být volen do orgánů spolku,
svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající ze stanov a směrnic ČMGS, nebo z rozhodnutí orgánů ČMGS, jsou-li v souladu se stanovami ČMGS, a to včetně platby příslušných příspěvků ČMGS,
každý spolek, sdružený v ČMGS, je povinen vést věrohodnou a prokazatelnou matriku svých členů - fyzických osob a poskytovat o tom orgánům ČMGS na jejich výzvu příslušná statistická šetření (výkazy) a to pod hrozbou ztráty financování jeho činnosti ze společných zdrojů ČMGS,
řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo přidělenými finančními prostředky ze zdrojů v rámci ČMGS,
poskytovat orgánům ČMGS pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, pokud tyto údaje jsou vzaty za základ určení společných kritérií pro rozdělení společných zdrojů ČMGS za účelem financování sdružených spolků v ČMGS.
5.	Členství spolku v ČMGS zaniká:
	písemným oznámením o vystoupení z členství v ČMGS, doručeného tomu orgánu, který rozhodl o přijetí spolku, 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 ČMGS a to nejpozději ke konci běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak,

právním zánikem původně sdruženého spolku v ČMGS - i zde platí povinnost vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČMGS a naopak,
vyloučením spolku z ČMGS, zejména tehdy, pokud jsou stanovy spolku v rozporu se stanovami ČMGS, nebo spolek jinak závažně poruší platný právní řád. O vyloučení rozhoduje prezídium ČMGS dle níže stanovených pravidel a principů. Vyloučený spolek je povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje závazky vůči ČMGS a naopak, a to nejpozději do 60 dnů od vyloučení 
6.	Sdruženému spolku, který neposkytuje řádně a včas základní informační, statistickou nebo jinou součinnost podle stanov a soutěžního řádu ČMGS, nebo který svojí činností poškozuje společné zájmy sdružených spolků podle stanov ČMGS, může být odepřena jeho účast na financování ze společných zdrojů ČMGS, jakož i odborná pomoc nebo služby servisního zázemí ČMGS.


článek V.
Členství jednotlivců prostřednictvím sdruženého spolku
1.	Členství jednotlivců (fyzických osob) v ČMGS je členstvím prostřednictvím sportovního spolku dle čl. IV. těchto stanov. O přijetí za svého člena rozhoduje sportovní spolek podle svých vlastních pravidel. Členové sportovních spolků, sdružených v ČMGS, se stávají evidovanými členy v ČMGS (dále jen „evidovaný člen“).
2.	Dokladem o členství jednotlivce je členský průkaz. Prezídium je oprávněno navrhnout roční členský příspěvek za každého evidovaného člena. 
3.	Členství evidovaného člena v ČMGS zaniká :
	vystoupením sdruženého spolku z ČMGS, jehož je evidovaný člen ČMGS matrikovaným členem,

vyloučením sdruženého spolku z ČMGS, jehož je evidovaný člen ČMGS matrikovaným členem.
zrušením matrikovaného členství ve spolku, který je sdružen v ČMGS,
úmrtím jednotlivce,
vyloučením jednotlivce z ČMGS způsobem stanoveným níže v těchto stanovách.

	
článek VI.
Přidružené členství
1.	Přidruženými členy ČMGS mohou být:
	další sportovní spolky, které z různých důvodu nechtějí, nebo dle svých vlastních stanov nebo z důvodu jiných okolností se nemohou stát řádnými členy ČMGS, ale mají v principu obdobné či shodné zájmy a potřeby v oblasti organizování a provozování sportovního minigolfu a hodlají s ČMGS spolupracovat mimo rámec stanov ČMGS,

další jiné právnické osoby, která projeví zájem přispívat svojí činností nebo prostředky k rozvoji sportu v rámci ČMGS,
	fyzické osoby bez členského vztahu ke sportovnímu spolku, který je členem ČMGS, které mají zájem o provozování sportovního minigolfu, popř. projeví zájem přispívat svojí činností nebo prostředky k rozvoji sportu v rámci ČMGS. 
2. 	O přijetí za přidruženého člena ČMGS rozhoduje prezídium ČMGS, které s žadatelem o přidružené členství dohodne smluvní podmínky vzájemných práv a povinností po dobu trvání přidruženého členství. 
3. 	Přidružení členové mají zejména tato práva:
	za stanovených provozních podmínek využívat zařízení a služby ČUS ,

podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných ČMGS a WMF, a za stanovených provozních podmínek využívat jejich zařízení a služby,
předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů ČMGS.
4. 	Přidružení členové mají zejména tyto povinnosti:
	dodržovat stanovy ČMGS,
	podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti ČMGS,
	svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající ze stanov a směrnic ČMGS, nebo z rozhodnutí orgánů ČMGS, jsou-li v souladu se stanovami ČMGS,
	hradit roční členský příspěvek, byl-li stanoven.

5. 	Přidružení členové nejsou oprávněni:
	být příjemci příspěvku ze společných zdrojů ČMGS

podílet se na určení závazných pravidel na přerozdělování a užití společných zdrojů ČMGS pro účely společného financování sdružených spolků v ČMGS,
vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání konference ČMGS podle ustanovení těchto stanov,
být voleni do volených orgánů ČMGS.


článek VII.
Vyloučení člena
1.	Vyloučení člena ČMGS musí být vždy chápáno jako krajní možnost a prezídium je povinno učinit vše pro předejití takovému kroku.
2.	Spolek sdružený v ČMGS, který změní své stanovy tak, že se dostanou do rozporu s demokratickými principy spolkového sdružování, do rozporu se stanovami ČMGS, nebo spolek jinak závažně poruší platný právní řád, bude prezídiem vyzván, aby své stanovy uvedl do souladu se zmíněnými skutečnostmi. Pokud tak neprodleně neučiní, bude prezídiem na jeho nejbližším zasedání vyloučen z ČMGS.
3.	Spolek, který po dobu jednoho roku nevyvíjí bez udání důvodu žádnou činnost, neplatí příspěvky ČMGS a neúčastní se konference svazu, může být prezídiem z ČMGS vyloučen.
4.	Vyloučený spolek je oprávněn se do 15 dnů od doručení rozhodnutí prezídia odvolat proti tomuto rozhodnutí. Odvolání musí podat písemně na sekretariát ČMGS, který je povinen o tom neprodleně uvědomit členy prezídia. Prezident poté zajistí, aby o této skutečnosti byly neprodleně informovány všechny spolky sdružené v ČMGS. Pokud to alespoň dvě třetiny všech sdružených spolků písemně odsouhlasí, svolá prezident do 30 dnů mimořádnou konferenci ČMGS, která vyloučení dotčeného spolku buď potvrdí, nebo zamítne. Pokud ani rozhodnutí konference dotčený spolek neuspokojí, může se obrátit na příslušný soud.
5.	Evidovaný člen ČMGS může být z ČMGS rovněž vyloučen, pokud:	
	porušuje morální, etické a sportovní normy ČMGS, a to zvlášť závažným nebo opakovaným způsobem,

spáchá-li trestný čin v souvislosti s členstvím ve sportovním či jiném spolku,
poruší-li platné zákony ČR v souvislosti s členstvím ve sportovním či jiném spolku,
hanobí-li dobré jméno ČMGS,
poruší-li povinnosti člena ČMGS, vyplývající ze stanov ČMGS, a to zvlášť závažným nebo opakovaným způsobem.
O každém takovém členovi bude rozhodnuto zvlášť a každý takový člen má právo na stejné opravné prostředky jako spolek.
6.	Pokud je z ČMGS vyloučen pouze spolek dle čl. IV. těchto stanov, stávají se jednotliví evidovaní členové takového spolku přidruženými členy ČMGS se všemi právy z toho vyplývajícími. Jsou oprávněni zaregistrovat do libovolného spolku sdruženého v ČMGS. Vyloučený spolek zároveň nemá nárok na výchovné od svých bývalých členů.
7.	Pro případ vyloučení přidruženého člena budiž přiměřeně užita výše uvedená úprava.


Část třetí
Orgány čmgs
článek VIII.
Konference ČMGS
1.	Nejvyšším orgánem ČMGS je konference.
2.	Jednání konference se zúčastňují pouze zástupci spolků, sdružených v ČMGS dle čl. IV. těchto stanov, a to za každý takový spolek jeden zástupce.
3.	Konferenci svolává prezident ČMGS nejméně jednou ročně a je povinen ji svolat i tehdy, požádají-li o její svolání kdykoliv alespoň dvě třetiny sdružených spolků. Prezident je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program konference nejpozději 30 dnů před jejím konáním.
4.	Konference je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech sdružených spolků.
5.	Konference je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s předmětem činnosti ČMGS, jeho majetkem, hospodařením i výkonem jeho poslání pro sdružené spolky.
6.	Konference má právo zrušit jakékoliv rozhodnutí prezídia i jiného orgánu ČMGS, nebo toto rozhodnutí změnit.
7.	Konference přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření v otázkách zásadního významu tříčtvrtinovou většinou všech zástupců sdružených spolků přítomných na konferenci v těchto případech:
	schvalování stanov ČMGS, jejich úpravy, změny a doplňky a schvalování soutěžního řádu ČMGS,

schvalování rozpočtu ČMGS a jeho čerpání, včetně revizní zprávy,
prodej nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČMGS,
rozhodnutí o zániku ČMGS, jeho rozdělení nebo sloučení. Pouze v těchto případech může rozhodnout o způsobu vypořádání jeho majetku a práva.
8. 	Konference jinak přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření nadpoloviční většinou všech zástupců sdružených spolků přítomných na konferenci, a to zejména v těchto případech:
	volí a odvolává členy prezídia, 

schvaluje organizaci celostátních, zemských a oblastních soutěží,
schvaluje výši členských příspěvků,
schvaluje zprávu o činnosti prezídia a svazu,
schvaluje jednací a volební řád,
volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise i dalších komisí, budou-li z rozhodnutí konference ustaveny,
rozhoduje i v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí konference.
	Funkční období prezídia ČMGS, dalších orgánů svazu a jejich členů, zvolených konferencí je čtyřleté.

Odstoupí-li některý ze zvolených členů orgánu ČMGS ze své funkce nebo zemře v průběhu volebního období, je prezídium ČMGS oprávněno na jeho místo kooptovat náhradníka. Na nejbližší konferenci však musí být takový náhradník buď ve funkci konferencí potvrzen, nebo musí být zvolen někdo jiný.
Pokud je některý ze zvolených členů orgánů ČMGS ze své funkce konferencí odvolán, musí být na téže konferenci provedena dodatečná (náhradní) volba.

článek IX.
Prezídium ČMGS
1.	Prezídium ČMGS je statutárním orgánem ČMGS. Jedná se o orgán kolektivní, rozhoduje tak ve sboru o záležitostech spadajících do jeho pravomoce. 
2.	Prezídium ČMGS je voleno konferencí. Prezídium ČMGS je 5členné. Volba probíhá dle schváleného volebního řádu. Konferencí může být rovněž odvoláno celé prezídium nebo jeho jednotliví členové.
3.	Prezídium volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta.
4.	Funkční období prezídia je čtyřleté.
5.	Schůze prezídia svolává prezident podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
6.	Prezídium ČMGS zajišťuje plnění úkolů ČMGS v období mezi konferencemi, vystupuje jménem ČMGS v právních vztazích a zastupuje ČMGS ve vztahu ke státním orgánům a dalším institucím.
7.	Činnost prezídia řídí prezident.
8.	Prezídium je schopno jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Prezídium rozhoduje většinou hlasů, není-li ve stanovách určeno jinak. V případě sudého počtu účastníků schůze prezídia má při rovnosti hlasů prezident dva hlasy.
9.	Na schůzi prezídia má vždy právo účasti předseda kontrolní a revizní komise, nebo jím pověřený člen této komise, a to s hlasem poradním.
10.	Prezídium je mimo jiné oprávněno:
	přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat závazky a práva jménem ČMGS podle usnesení konference,

zřizovat komise a poradní sbory, jmenovat předsedy a členy komisí a poradních sborů ČMGS, určovat rozsah a podmínky jejich činnosti a schvalovat nebo zamítat jejich rozhodnutí.
11.	Prezídium není oprávněno rušit nebo měnit rozhodnutí disciplinární komise v případě postihu jednotlivce.
12.	Prezídium třípětinovou většinou všech svých členů rozhoduje o přijímání a vylučování spolků v rámci ČMGS na základě těchto stanov.
13.	Prezídium kontroluje dodržování stanov a přijímá příslušná opatření.
14.	Veškerá rozhodnutí prezídia mohou být změněna či zrušena konferencí ČMGS.

						        článek X.
Kontrolní a revizní komise ČMGS
1.	Kontrolní a revizní komisi (dále jen KRK) volí konference, která schvaluje její statut. Kontrolní a revizní komise je kolektivním orgánem a má tři členy, přičemž členství v KRK není slučitelné s členstvím v prezídiu. KRK volí ze svého středu předsedu. 
2.	Revize a kontroly provádí KRK na základě schváleného plánu nebo závažného podnětu členové komise.
3.	KRK provádí kontrolu hospodaření ČMGS. Dále je oprávněna provádět kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou sdružené spolky povinny podle stanov ČMGS poskytovat.
4.	KRK s výsledky svých kontrolních závěrů musí písemně seznámit oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu s návrhy nápravných opatření, předává KRK vždy prezídiu, které je povinno přijmout opatření k odstranění závadného stavu, nebo jeho opakování. KRK předkládá konferenci zprávu o své činnosti a svých nálezech.
5.	KRK je povinna ve své činnosti postupovat podle schváleného statutu, stanov ČMGS a obecně platných právních předpisů a důsledně respektovat společné zájmy sdružených spolků v ČMGS při hospodárném a efektivním využívání společných zdrojů ČMGS.
6.	KRK kontroluje dodržování schváleného rozpočtu a správnost prováděných finančních operací.
7.	KRK se vyjadřuje ke zprávě o hospodaření, předkládané prezídiem konferenci.

článek XI.
Sportovně technická komise, Disciplinární komise ČMGS
1.	Sportovně technickou komisi (dále jen STK) jmenuje předseda STK.
2.	STK má na starosti zejména Pravidla sportovního minigolfu a Soutěžní řád ČMGS. Sestavuje rovněž termínovou listinu a rozhoduje o zařazení jednotlivých spolků do příslušných oblastí.
3.	STK vede seznam členů ČMGS a provádí bez zbytečného odkladu zápisy a změny v seznamu členů a odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Údaje o členech ČMGS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu ČUS, orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
4.	Rozhodnutí STK podléhá schválení prezídiem ČMGS.
5.	V čele STK stojí předseda STK. Jako takový je členem prezídia a je v jeho rámci volen konferencí ČMGS.
6.	Celá STK se v případě potřeby stává Disciplinární komisí. V takovém případě funguje jako samostatný orgán s rozhodovací pravomocí. Rozhodnutí disciplinární komise může zvrátit pouze konference ČMGS.
7.	Disciplinární komise (dále jen DK) řeší ty případy přestupků proti soutěžnímu řádu a pravidlům ČMGS, jejichž řešení jí přísluší dle soutěžního řádu ČMGS. DK může uložit tresty v souladu se sazebníkem trestů podle soutěžního řádu ČMGS.
8.	Předsedou DK je předseda komise rozhodčích a v případě sudého počtu členů komise má při rovnosti hlasů dva hlasy.
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článek XII.
Právní subjektivita ČMGS, právní jednání
1.	ČMGS je spolkem s vlastní právní subjektivitou.
2.	Za ČMGS právně jedná prezident, viceprezidenti a dále pak členové prezídia na základě zmocnění prezidentem nebo viceprezidenty. 
3.	V případě, kdy je pro právní jednání vyžadována či smluvně sjednána písemná forma, připojí podpisy nejméně dvě osoby oprávněné zastupovat spolek.
4.	Zaměstnanci ČMGS jednají za ČMGS v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů nebo na základě pověření prezídia.

článek XIII.
Majetek a hospodaření ČMGS
1.	Majetek ČMGS tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2.	Zdrojem majetku ČMGS jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, členské příspěvky a poplatky, podíly na dotacích, dary, sponzorské příspěvky a jiné příjmy.
3.	Majetek ČMGS slouží účelům, které jsou v souladu s posláním ČMGS a v zájmu sdružených spolků.
4.	Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným konferencí.


článek XIV.
Závěrečná a přechodná ustanovení 
1.	Všechny spolky, sdružené v ČMGS, obdrží potvrzení o svém členství v ČMGS a to formou evidenčního listu, jehož vzor zajistí prezídium ČMGS.
2.	Fyzické osoby, které byly k účinnosti těchto stanov členy ČMGS bez vztahu ke sportovnímu spolku se účinností těchto stanov stávají přidruženými členy. 
3.	Tyto stanovy Českého minigolfového svazu, z.s. (ČMGS) byly schváleny řádnou konferencí ČMGS, konanou dne  12.3.2016 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Tímto dnem také pozbývají účinnosti dosavadní stanovy ČMGS.



