
Svaz zápasu české republiky, z.s.
se sídlem 7átopkova LooI2, Břevnov

169 OO Praha

STANOVY
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fEPIů
Stanovy jsou platné ke dni schválení jejich obsahu Valnou h,romadou Svazu zápasu České
republilry konané dne 2].2.20]5 v Havlíčkově Brodě.

Účinnost schválených a platných Stanov nastává zápisem změn a vložením do sbírley listin
příslušného spolkového rejstříku vedeného Městslcslm soudem v Praze v oddíle L, vložky 418.
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PREAMBULE

česká federace olympijského zápasuo z.s. (zapsaný spolek), je právním nástupcem Svazu
zápasu české repubtiky založeného v roce 1990,

jakožto pokračovatele Klubu těžké atletiky za|oženého v roce 1895' který byl členem
prvního sportovního sdružení české atletické amatérské unie (Č.A.A.IJ.) od roku 1'899.

čÁsr PR\'T.{Í

článet I.
Úvodní ustanovení

1/ Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem, vněmž se jeho členové spolčují k
naplňování společného zi$mu, jímŽ je úěel spolku podle těchto Stanov.

2/ Spolek je právnickou osobou korporátního charakteru majíci právní osobnost. Je

samostatnou nepolitickou organizací a působí ve smyslu ustanovení s 214 a násl. zák. ě.

8912012 Sb., občanského zákoníku.

1/ Spolek nese název

článek II.
Název, sídlo a postavení

Svaz zápasu české republiky, z.s.

a pouŽívanou zkratkou je Svaz zápasu ČR nebo jen SZČR.

2/ Spolek má sídlo v Praze.

3/ Spolek má svazovou povahu a je sportovním subjektem oprávněným řídit zápasnické hnutí

v České republice. Ve vztahu ke státním a samosprávným orgánům a institucím, taktéž ve

vztahu k tělovýchovným a dalším organizacim či subjektům, vystupuje spolek jako jediný

představitel a provozovatel zápasnického sportu na národní i mezinárodní úrovni.

4/ Spolek Svaz zápasu České republiky (dále jen,,SZČR"; je členem České unie sportu (dále

;en ,,ČUS"; u Č"'teno olympijskeno výboru (dále jen ,,ČoV";. SZČR jmenuje a odvolává

iá'tup"" do pléna Čov a ČUS, pripadně dalších organtzací. Jmenuje delegáta a uděluje

mandát pro Valnou hromadu ČUS.

5/ SZČR je ustaven v souladu se statutem světové zápasnické organizace United World

Wrestling (dále jen ,,UWW").

6/ SZČR je zakladatelem organizaěních jednotek, tzv. oblastních sportovních komisí zápastl

(dále jen ,,osKZ"). OSKZ mají odvozenou právní subjektivitu od SZCR. Ve smyslu

ustanovení $ 6 odst. 2zák. č.83/1990 Sb., o sdružování občanů vrozhodném znění,ve
spojení sustanovením $ 18 odst.2 písm. d) zák. ě.4011964 Sb., občanský zákoník,

v rozhodném znéní, je vznik organizačních jednotek datován registrací Stanov SZČR u
Ministerstva vnitra České republiky.
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7/ Samostatným subjektem, odvozeným od poslání SZČR' je spolek Pražský svaz zápasu
(dále jen ,,PSZ'.), ktery je nadán vlastní právní osobností. PSZ není pobočným spolkem
SZČR. Ve vztahu k hlavnímu spolku vykonává PSZ svou působnost obdobně jako zřízené
organizačníjednotky, a to pro Prahu a Středočeskou oblast.

8l Za podmínek daných těmito Stanovami a v souladu s ustanovením $ 228 a násl. zák. č,.

89l20I2 Sb.' občanský zákoník,je SZČR oprávněn zak\ádat a rušit pobočné spolky.

9/ SZČR sdružuje jako své členy fyzické a právnické osoby. Pro účely Stanov jsou
právnickými osobami PSZ, sdružené kluby, oddíly a jiné tělovýchovné kolektivy provozující
zápas, mající vlastní právní osobnost tbez právni osobnosti (dále jen ,,sdružené subjekty").

IOl ZákIadním dokumentem SZČR jsou t54o Stanovy, které jsou závazné pro všechny ěleny.
Zakládající dokumenty (statuty) sdružených subjektů a vnitřní předpisy SZČR musí vycházet
ze Stanov SZCR a nesmí být v přímém rozporu s nimi, co se poslání a účelu dká.

Článek III.
Účel a předmět činnosti

l/ Účelem a hlavním posláním SZČR je zabezpečení všestranného a stálého rozvoje
zápasu řecko-římského, volného stylu a zápasu ženských složek v české republice.
K zajištění rozvoje zápasu pak vývářet ekonomickou a materiální základnu a vést
uvědomělou trenérsko-metodickou č innost.

2l K naplnění úěelu SZČR:

a. zabezpečuje dodržování statutu UWw, Stanov SZČR a všech ostatních dokumentů'
pravidel a doporuěení, která se věcně vztahuji kjeho činnosti na úrovni národní i
mezinárodní'

b. spolupůsobí na své členy, a to zejména při výchově mladých zápasníků v oblasti
dodrŽování pravidel fair-play a uvědomělého odmítavého přístupu klryuŽívání
dopingu azakéaaných metod ve sportu'

c. zabezpečuje státní reprezentaci všech věkových kategorií,
d. organizuje mistrovské domácí amezinárodní soutěže na území ČR,
e. spolupodílí se na výchově a přípravě funkcionářů, trenérů a rozhodčích SZČR,
f. chrání práva a oprávněné zaJmy svých ělenů, související s činností SZČR a zastupuje

zájmy českého zápasll v mezinárodních organizacích,
g. pro zabezpečení splnění všech činností stanoví vnitřní strukturu svazu, ustavuje

jednotlivé odborné orgány a komise, volí členy těchto orgánů v souladu s těmito
Stanovami.

3l Hlavní činností SZČR jsou uvedené aktivity' které jsou vzájemně provázané a

neoddělitelné a přímo tak naplňují úěel spolku. Při zajišťování hlavní činnosti výváŤi SZČR
ekonomické a materiální podmínky pro sdružené subjekty a ostatní členy, jakož i svazové
orgány.

4l SZČR může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost spoěívající ve výděleěné
ěinnosti, avšak tato ěinnost může směřovat pouze k podpoře hlavní činnosti spolku. Podpora
hlavní činnosti tak může bý dána i hospodárným využitím spolkového majetku a zisk
z jakékoliv činnosti spolku lze použitpouze pro Svazovou činnost, věetně správy SZČR.
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Clánek IV.
Vnitřní předpisy

1/ SZČR vydává, schvaluje' vyhlašuje a interpretuje vnitřní předpisy, kterými jsou statuty,
řády (disciplinární, soutěžní, apod.), směmice, komentáře a stanoviska, a to jak metodicko-
sportovního charakteru, tak organizačního a ekonomického charakteru (dále jen ,,předpisy
SZČR").

2/ Předpisy SZČR jsou platné schválením příslušným orgánem SZČR. Účinnosti nabývaji
předpisy SZČR vyhlášením na intemetoých stránkách SZČR www'czech-wrestling.cz.
Předpisy SZČR mohou bý změněny či nahtazeny novým předpisem.

3/ Schvalování a publikace předpisů SZČR náleŽí.do působnosti Výkonného výboru SZČR.
Schvalování změn, úprav a doplnění Stanov SZCR náleŽi do působnosti Valné hromady
SZČR.

čÁsr DRL'HÁ

článek v.
členství

1/ Členy SZČR se mohou stát fyzické osoby nebo právnické osoby (sdružené subjekty),
uznávqící týo Stanovy a statut mezinárodní federace zápasu UWw.

2/ Členství se váže na osobu ělena, přiěemžnepřechází na jeho právního nástupce. Členství je
dále vázáno na členský příspěvek, kteý je stanoven podle jednotlivých kategorií ělenství.
Kategoriemi členství j sou:

- řádné,
- čestné a titulované.

3/ Řádné členství se dále dělí na:

- m|ádeŽ věkové kategorie do 13 let,
- m|ádež ve věku 13 - 18 let,
- dospělí nad 18 let věku,
- závodníci se statusem hostování v zahraničí,
- důchodci.

4/ Podmínky přijetí začlena, registrace k SZČR' stejně jako výši, splatnost a způsob úhrady
členského příspěvku upravují vnitřní předpisy SZČR. o výši ělenského příspěvku rozhoduje
Valná hromada SZČR na návrh Výkonného výboru SZCR.

5/ V právním jednání nezletilého ělena vůěi SZČR může být tento zastoupen svými rodiči, a
to v rámci výkonu jejich rodiěovské odpovědnosti.

6/ S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a

Právním řádem CR. s čestným členstvím mohou být vykonávána veškerá práva jako u

řádného členství, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na Valné hromadě SZČR a práva
navrhovat své zástupce do orgánů Svazu.
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7l Pro členství sdružených subjektů plati, žejsou či mohou byt dána dvoustrannými dohodami
mezi SZČR a dotčeným subjektem.

8/ Členy SZČR jsou:

a. sdružené subjekty ajejich členové,
b. individuálníčlenové,
c. osobnosti, které se mimořádně zaslouži|y o český zápas.

9/ Všem ělenům, tedy i těm' kterým vzniká členství prostřednictvím sdruŽených subjektů,
vydává SZČR registrační prtkaz.

l0l Souběh členského vztahll spracovněprávním či jiným smluvním vztahem vůči SZČR je
vztahem přípustným, vyjma vztahů, které se příčí dobrým mravům nebo jsou v rozporu
s právními předpisy, zejména pak v rozporu se zák. ě. 89l20l2 Sb., občanský zákoník.

11/ Na členství v SZČR není žádný právní nárok. SZČR může odmítnout členství, a to i
v případě, kdy jsou splněny podmínky pro členství.

I2l KaŽdý ělen se přijetím členství zavazýe chovat se vůči SZČR ěestně a zachovávat jeho
vnitřní řád (tzv. korporační loajalita). Korporaění loajalita je určující jak pro členy orgánů
SZČR' tak pro ostatní řádné členy. Naproti tomu SZCR nemůže bezdůvodně zvýhodňovat
nebo znevýhodňovat svého člena a je povinen šetřit jeho členská práva a oprávněné zaJmy'

čtánet< t'I.
členství sdružených subjektů

l/ U sdružených subjektů' jejichž právní osobnost není odvozena od SZČR,vznikáělenství:

a. podáním přihlášky s připojením svých spolkových Stanov, které nesmí být svým
posláním a účelem v rozporu se Stanovami SZCR'

b. schválením členství nejbližší Valnou hromadou SZČR,
c. písemným prohlášením o souhlasu se Stanovami SZČR (opis těchto dokumentů musí

zaslatžadatel příslušné OSKZ, popř. PSZ)'
d. zap|acenim registračního poplatku za své stávající členy, jehož výše je stanovena

vnitřními předpisy SZČR.

2l Sdružené subjekty jsou činné v rámci SZČR především prostřednictvím příslušné oSKZ
nebo PSZ' popřípadě pobočného spolku.

3l Y případě sdružených subjektů bez právní osobnosti, působících jako organizační součást

tělovýchovnýchjednot, obce sokolské nebojiných organizaci, předloŽí tento sdružený subjekt
SZČR souhlas organizace, ve které působí. Členství v SZČR vznikne a bude náleŽet výhradně

sdruženému subjektu a jeho členům.

Článek VII.
Individuální členství

l/ Individuální ělenství vzniká:

a. podáním přihlášky azap|acenim registračního poplatku, '

b. zap|acenim členského příspěvku SZCR.
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2l ČIenem SZČR je jakákoliv ýzická osoba, která je evidovaným členem sdruženého
subjektu a současně registrovaná v SzČR. Sdružený subjekt je mateřským klubem či oddílem
č|ena.

3l Změnu klubové příslušnosti, např. za učelem hostování v jiném sdruženém subjektu,
upravují vnitřní předpisy SZČR.

4l Zvláštni formou individuálního ělenství je čestné a titulované členství. Čestným ěi
titulovaným členem se může stát jakákoliv ýzická osoba s mimořádným přínosem pro zápas.
K udělení takového členství je oprávněn předseda SZCR, a to na návrh jakéhokoliv člena se
souhlasem navrŽené osoby a po schválení Výkonným ýborem SZČR.

článek WII.
Zánik členství

1/ Členství v SZČR zaniká:

a. zánikemszČR,
b. právním zánikem sdruženého subjektu, ktery je právnickou osobou,
c. úmrtím člena,
d. vystoupením ělena na vlastní žádost,
e. zrušením členství pro nesplnění některé z podmínek členství,
f. vylouěením ólena z důvodů porušení statutu Uww nebo těchto Stanov nebo vnitřních

předpisů SZČR,
g. pozbyím nebo omezením svéprávnosti ělena.

2l o zániku členství podle odst. 1 písm. e), 0 a g) rozhoduje Výkonný výbor SZČR se
schválením Valné hromady SZČR. Rozhodnutí Výkonného výboru SZČR o zániku členství
v těchto případech nemá odkladný účinek.

3l Y pÍipadě zániku členství má člen za povinnost lypořádat své pohledávky a závazky vůči
SZČR, a to nejpozději do 2 měsíců od zániku členství.

článek IX.
Registrace členů

1/ SZČR vede evidenci členů, a to na podkladě získaných udajů z vlastní činnosti a na základé
sdělených údajů od sdružených subjektů.

2l Každý člen svým přihlášením k SZČR dává výslovný souhlas s užitím údajů o ýzické
osobě a údajů o právnické osobě (dále jen ,,osobní údaje"), a to zejména k účelu jejich
shromažďování, vedení ěi zpracování ve smyslu zák. č,. 10112000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3l Získané osobní údaje slouží výhradně pro potřeby sZČR, a to především k prokátzáni a

ověřování registrovaného členství a za účelem splnění kontrolních, evidenčních a
statistických povinností vůoi ČUS a Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu (dále jen

,,MŠMT";.
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4l Každý člen, a to i bývalý, má právo na základé své žádosti obdržet od SZČR potvrzení
svýpisem Ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě' popřípadě potvrzení, že byly týo
údaje vymazány.

5/ Seznam členů SZČR nebude uveřejněn a ani volně zpřístupněn k nahlížení.

6l Zápis do seznamu členů bude realizován na základě přihlášky a registrace k SZČR, přičemž
do evidence budou zapisovány identifikaění údaje k osobě, tedy jméno a příjmení, datum
narození a bydliště (popřípadě název, sídlo a IČ). V neposlední řadě bude v seznamu uvedena
klubová příslušnost člena, výše příspěvku k SZČR a kontaktní údaj (telefonní číslo či
emailová adresa).

7l Yýmaz člena ze Seznamu evidence členů bude proveden bezodkladně poté, co zanikne jeho
členství v SZCR podle ustanovení článku VIII. těchto Stanov.

článet x.
Práva a povinnosti členů

1/ Člen SZČR má povinnost:

a. dodrŽovat Stanovy, statuty UwW a vnitřní předpisy SZČR'
b. plnit a dodržovat rozhodnutí, usnesení a pokyny orgánů SZČR,
c. dodrŽovat zásady fair-play a vystupovat proti každé činnosti škodící českému zápasu,
d. hájit a prosazovat oprávněné zájmy SZČR v tuzemsku i v zahranlčí,
e. dodržovat Antidopingovou chartu' směrnice ařády související s bojem proti dopingu a

vystupovat proti používání nedovolených podpůrných prostředků,
f. úhrady registraěního poplatku a členského příspěvku k SZČR,
g. chránit a šetřit majetek SZČR.

2lKaždý člen SZČR má právo:

a. úěastnit se jednání valné hromady SZČR,
b. uplatňovat své odvolání, návrhy, dotazy či podněty přímo nebo prostřednictvím

zástupce sdruženého subjektu před orgány SZČR,
c. volit a být volen do orgánů SZČR, a to při dovršení věku l8 let,
d. navrhovat kandidáty do volených orgánů SZČR s preferencí jejich odbornosti ve

funkci,
e. vyuŽivat zařízení a všech ýhod SZČR a účastnit se všech jeho aktivit,
f. podle své sportovní výkonnosti se účastnit sportovních soutěží,

e. čestní a titulovaní členové, stejně jako důchodci zřad' řádných členů SZČR, mají
právo bezplatného vstupu na akce pořádané SZČR.

3l ZvlášÍním právem kaŽdého člena je brojit proti rozhodnutí SZČR o uŽití nebo použití
nedovolených podpůrných prostředků. Pro tyto případy platí,že:

a. lze uplatňovat opravné prostředky proti rozhodnutí Výkonného výboru SzČR ve věci
samé,

b. opravným prostředkem je odvolání, které lze učinit k Rozhoděí komisi ČoV, a to do
2l dnů od doručení rozhodnutí svazového orgánu,

c. podané odvolání nemá odkladný úěinek'
d. jednání odvolacího orgánu se řídí jeho jednacím řádem,
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e. proti rozhodnutí odvolacího orgánu je také moŽné uplatnit opravný prostředek, kterym
je odvolání k Rozhodčímu soudu pro sport v Laussanne (Švýcarsko),

f. rozhodnutí tohoto rozhodčího souduje konečné.

4l Každý člen SZČR nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany' může navrhnout
soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu SZČR pro jeho rozpor se zákonem
nebo se Stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů SZČR. Toto právo zaniká
do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět,
avšak nejpozději dojednoho roku od přijetí rozhodnutí.

čÁsr rŘnrÍ

článek Xt.
orgány a organizace

1/ Vnitřní strukturu organizace SZČR tvoří nejvyšší orgán, výkonný orgán včetně statutárního
orgánu, kontrolní a revizní orgán a odborné komise. V přenesené působnosti je činnost SZČR
dále zajišťována prostřednictvím PSZ a organizaénich jednotek OSKZ.

2lYoleným orgánem szČn je Výkonný výbor a jeho Předseda, Kontrolní arevizní komise a
odborná komise. Předseda odbomé komise je současně vždy členem VV.

3/ Členové orgánů SZČR jsou povinni vykonávat funkce čestně, loajálně a nestranně'
s potřebnými znalostmi a odborností. Volební období pro volené orgány SZČR je čtyřleté a
ělen orgánu vykonává funkci osobně.

4l Pro zánik funkce ve voleném orgánu SZČR platí obdobně pravidla pro zánik členství
k SZČR podle ustanovení čl. VIII. odst. l těchto Stanov. Nad to zan1ká členství ve voleném
orgánu uplynutím funkěního (volebního) období vzdáním se funkce a odvoláním učiněného
z podnětu oprávněného orgánu SZČR.

5lorgány SZČRjsou:

a. Valná hromada (dále jen,,VH"),
b. Výkonný výbor (dále jen"Vv") - Předseda VV jako statutámí orgán (dále jen

,,Předseda SZČR"),
c. Kontrolní a reviznikomise (dále jen,,KRK"),
d. odborné komise.

6 l Or ganizačními j ednotkami j sou :

a. Pražský svazzápasu (PSZ)
- Praha a Středočeská oblast.

b. oblastní sportovní komise zápasu (OSKZ)
- Jihomoravská oblast,
- Liberecká oblast,
- Moravskoslezskáoblast,
- Východočeská oblast,
- Ústecká oblast'
- Plzeňská a Karlovarská oblast.
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7l orgány SZČR se při své činnosti a jednání řídí vnitřními předpisy SZČR' zejména pak
jednacími a volebními řády, pokud Stanoly neurčí jinak.

8/ Všechny orgány SZČR schvalují návrhy' rozhodují a přijímají usnesení nebo jiná opatření
na základé většinové vůle, která je vyjádřena nadpoloviční většinou přítomných členů nebo
delegátů s hlasem rozhodujícím v případě VH SZČR. Pro případ, že při zahál1ení jednání není
přítomna požadovaná většina ělenů' uskuteční se jednání po uplynutí 30 minut za učasti
přítomných členů.

9/ Výjimkou z pravidla uvedeného v předcházejicím ustanovení odst. 8 tohoto ělánku' je
volba a odvolání Předsedy SZČR, odvolání člena VV, odvolání Předsedy KRK a přijetí
rozhodnutí o zrušení SZČR. Pro týo případy plati, že:

a. k volbě Předsedy SZČR je zapotřebí souhlasu 2l3 přÍ'omných delegátů VH SZČR,
b. pro odvolání Předsedy SZCR se musí vyslovit 2l3 všech členů VV,
c. pro odvolání ělena VV se musí vyslovit2l3 všech členů VV,
d. pro odvolání Předsedy KRK se musí vyslovit 2/3 všech členů KRK,
e. pro přijetí rozhodnutí o zrušení SZČR jako spolku je třeba vyslovení souhlasu 2/3

přítomných delegátů VH SZČR.

10/ Rozhodnutí, usneseni apřijatá ujednání orgánů SZČR vstupují v platnost a účinnost dnem

následu.iícím po dni konání zasedání orgánu SZCR. Tímto ustanovením nejsou dotčena

platnost a účinnost vnitřních předpisů SZČR podle článku IV. odst. 2 těchto Stanov.

] ] / Rozhodnutí učiněná v záležitostech:

a. zániku členství podle ustanovení ělánku VIII. odst. 1 písm. e), 0 a g) Stanov,
b. odvolání Předsedy SZČR, Předsedy KRK a všech ostatních členů volených orgánů

nemají odkladný účinek.

12l Proti rozhodnutím učiněným v zá|ežitostech uvedených pod písm. a) a b) odst. 1 1 tohoto

článku |ze využít opravného prostředku (písemného odvolání) podaného ke KRK, a to ve
lhůtě 21 dnů ode dne účinnosti takového rozhodnutí. Výjimkou tohoto pravidla je opravný
prostředek proti rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o odvolání Předsedy a členů..KRK. Takový
_opravn17 

próstředek směřuje' při zachování lhůty 21 dnů, k rukám Předsedy SZČR.

13/ Konečná rozhodnuti vzáleŽltostech uvedených pod písm. a) a b) ustanovení odst. 11

tohoto článku, která původní rozhodnutí orgánů SZCR potvrdí nebo zruší, náleží do

pravomoci nejbližší VH SZČR. Postup dle ustanovení článku X. odst. 4 Stanov není

vyloučen.

I4l vH SZČR, je taktéž vyhrazeno právo konečného rozhodnutí ve věci zrušení, potvrzení ěi
změny původního rozhodnutí orgánu SZČR, který učinil dovolbu (kooptaci) člena svého

orgánu. I pro $rto případy platí možnost užití práva podle článku X. odst. 4 těchto Stanov.

15/ Pro účely hlasování dispon$e kaŽdý'člen nebo delegát pouze jedním hlasem' a to bez

ohledu na počet funkcí, které v rámci SZCR zastává. Výjimkou z tohoto pravidla je postavení

Předsedy SZČR a Předsedy KRK, kteří mají rozhodující hlas při dosažení rovnosti hlasů

v rámci rozhodování orgánů, jímž předsedají.
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16l o jednání či zasedáníjakéhokoliv orgánu SZČR musí být vždy poÍízen zápis podepsaný
předsedou dotčeného orgánu nebojiným zvoleným ělenem tohoto orgánu.

Článek XII.
Valná hromada

1/ VH je nejvyšším orgánem SZČR a je shromážděním pozvaných členů SZČR s hlasem
rozhodujícím. VH tvoří delegovaní zástupci sdružených subjektů včetně PSZ, předsedové
OSKZ,členovéWaKRK.

2/ S hlasem poradním se mohou VH účastnit trenéři reprezentace všech kategorií, ostatní
ělenové, případně další osobnosti, zástupci tisku apozvani hosté.

3l vH SZČR svolává nejméně jednou roěně VV' a to zpravidla v období prvního pololetí
kalendářního roku. Písemnou pozvánku na VH SZCR musí obdržet delegáti oddílů, ostatní
členové či pozvaní hosté ve lhůtě, která nemůže být kratší neŽ 2l dní před termínem konání
VH SZCR. Místo, čas a navržený program jednání musí byt oznámen současně s pozvánkou.

4lKlič k volbě delegátů na VH s hlasem rozhodujícím je stanoven následovně:

1 mandát - každý Ťádně zaregistrovaný sdružený subjekt,

1+1 mandát - každý řádně zaregistrovaný sdružený subjekt, který má 5l - 100 členů'

I+2 mandáty -každý Ťádně zaregistrovaný sdružený subjekt, ktery má 10l a více členů.

5/ Pro určení počtu členů sdruženého subjektu, od něhoŽ se odvíjí počet mandátů, je
rozhodující, kolik má sdružený subjekt zaplacených registračních poplatků a členských
příspěvků SZČR k datu 3l. 12. uplynulého kalendářního roku.

6/ Mimořádně může být VH SZČR svolána z podnětu:

a. nejméně 1/3 sdruŽených subjektů SZČR s hlasem rozhodujícím, nebo
b. KRK, nebo
c. VV,

a to ve lhůtě nejdéle 2 týdni po obdrŽení zdůvodněného písemného požadavku toho, kdo o to
poŽádá (dále jen,,mimořádná VH SZČR").

7/ Nesvolá-li VV mimořádnou VH SZČR ve lhůtě stanovené ustanovením odst. 6 tohoto
článku od doručení písemného požadavku, může svolat mimořádnou VH SZČR ten, kdo její
svolání inicioval. V případě, kdy KRK vykonává pravomoc VV podle ustanovení článku
XVI. odst. 1 písm. e) těchto Stanov, je tento orgán sám vánán lhůtou pro svolání mimořádné
VH SZČR.

8/ VH SZČR je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s posláním,
účelem' majetkem a hospodařením SZČR. Současně je VH SZČR vyhrazeno právo
rozhodovat v otézkách, které nejsou výslovně svěřeny do působnostijiného orgánu.

glvlF- SZČR projednává, schvaluje nebo bere na vědomí:

a. Stanovy SZČR, jejich změny a doplnění'
b. zprávu VV o své činnosti přiřízení SZČR za uplynulé období,
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c. účetní závérku a hospodářský výsledek, věetně dispozice S ním,
d. zprávu o hospodaření a návrh ekonomického zabezpeěení SZČR,
e. zprávu KRK,
f. zástupce SZČR oo Čov a ČUS,
g. návrh VV na udělení čestného a titulovaného členství,
h. vzor úředního razítka, symboliku svazu (znak" vlajku, znělku apod.).

10/ Do pravomoci VH SZČR dále patří:

a' volba Předsedy VV - Předsedy SZČR,
b. volba členů VV (Předsedů odbomých komisí),
c. volba Předsedy KRK,
d. jednat a ěinit konečná rozhodnutí v záIežitostech zániku členství podle článku VIII.

odst. 1 písm. e), 0 a g), odvolání Předsedy VV a KRK, odvolání a dovolby člena VV a
KRK.

11/ V den konání VH, při niž dochází k volbě VV a Předsedy VV, volí tento nově vzniklý VV
ze svého středu 1. a 2' místopředsedu. K volbě místopředsedů může dojít pouze se souhlasem
VH' při jejímž konání je noý VV ustaven.

I2l o záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání VH SZČR při jeho ohlášení' lze
rozhodnout jen za účasti všech členů SZČR s hlasem rozhodujícím. V případě mimořádné VH
SZČR lze její pořad měnit pouze se souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu svolání.

l3l Zásady jednání a organizace při zasedání VH SZČR stanovíjednací a volební řád,které
tvoří přílohu těchto Stanov.

článek XIII.
Výkonný výbor

l/ VV je řídícím a výkonným orgánem SZČR v období mezi VH SZČR. Realizuje usnesení
VH SZČR, ve své působnosti zajišťuje úěel a poslání SZČR. Zajišťuje organizaění,
materiální, hospodářskou a sportovně metodickou činnost SZČR.

2/ Funkce ve VV SZČR jsou dobrovolné. Předpokladem pro jejich výkon je vysoká odborná a
profesionální úroveň každého z členů tohoto orgánu.

3/ Počet ělenů VV stanoví VH SZČR. Při rozhodování o počtu ělenů musí bý vždy
zachoyán lichý poěet. Z titulu funkce musí W vždy tvořit:

a.

b.
c.
d.

Předseda VV - Předseda SZCR'
Předseda Komise vrcholového zápasu,
Předseda Ekonomické komise,
Předseda Sportovně technické komise,
Předseda Komise rozhodčích,
Předseda or ganizaění kom i se,

Předseda Disciplinámí komise,
Předseda Trenérsko-metodické komise.

e.

f.
ob'
h.
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4l Clenem VV s hlasem poradním je vŽdy i generální sekretář SZČR. Při dosažení sudého
počtu členů VV musí být vždy dovolen další člen. Slučitelnost odborných komisí, včetně
splynutí funkce j ej ich Předsedů, je přípustná.

5/ Pro případ odvolání člena je VV povinen kooptovat nového člena, popřípadě členy, kteří
zastávají funkci ve voleném orgánu do konečného rozhodnutí nejbližší VH SZČR, nejdéle
však do doby uplynutí ťunkčního období.

6l Zvolený VV musí do 30 dnů od zvolení vypracovat ,,Plán ěinnosti" pro následující funkční
období.

7l vv se schází zpravidla 1x za měsíc a je svoláván předsedou SZČR nebo někteÚ^ ,
místopředsedů VV.

8/ VV je oprávněn rozhodovat ve všech věcech' které nejsou vyhrazeny VH SZČR. Předseda
SZČn je povinen svolat mimořádné jednání VV, pokud o to požádánadpoloviční většina jeho
členů.

9/ Samostatným oprávněním VV je iniciovat svolání mimořádné VH SZČR, a to v souladu
s ustanovením článku XII. odst. 3,6 a7 těchto Stanov SZČR.

10/ V konkrétních případech je VV oprávněn přijímat usnesení na základě písemného
hlasování (per rollam) s tím, Že s takovým návrhem musí souhlasit všichni ělenové VV.
Návrh na usnesení pro tyto případy rozešle navrhovatel všem členům, přičemŽ postačí
elek1ronickou poštou, spolu s oznámením lhůty, v níž mají členové písemně hlasovat.
Písemné hlasování se provádí souhlasem vyjádřeným odeslanou korespondencí stejným
způsobem, jakým byl učiněn návrh. Přijaté usnesení musí bý následně zaznamenáno v zápise
nejbližšího jednání VV.

11/ Do kompetence VV náleží:

a. rozpracovatzávěry VH SZČR, přičemž odpovídá za jejichrealizaci,
b. projednat návrh na hospodařen i a návrh ekonomického zabezpeěení činnosti SZČR,
c. zajistit zpracování roční úěetní závěrky, její projednání a předložení VH szČR ke

schválení spolu s návrhem navypořádání hospodářského výsledku,
d. zabezpečita převádět finanční dotace ostatním subjektům SZČR,
e. provádět kontrolu hospodaření členů SZCR při čerpání poskýnutých účeloých

finaněních prostředků v rámci dotační politiky,
f. ve své pravomoci rozhodovat o všech investicích do výše rozpočtu, přiěemž v případě

investice nad 50.000,- Kč je vyžadováno projednání záměru s KRK,
g. vypracovat a schvalovat ve shodě se statutem UWw, Stanovami SZČR a v souladu

s Právním řádem ČR vnitrni předpisy pro činnost SZČR a dohltŽet nad jejich
dodržováním,

h. vývářet strukturu profesionálních pracovníků SZČR, především uzavkat smluvní
závazkové vztahy k trenérské ěinnosti' schvalovat přijímání trenéru do pracovního
poměru či obdobného poměru' ataktéž rozhodovat o jejich rozvéuáni,

i. jmenovat a odvolávat trenéry reprezentace a profesionální trenéry SZČR,
j. schvalovat kandidáty na pozici mezinárodních roáoděí,
k. schvalovat reprezentační druŽstva všech kategorií,
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l. schvalovat konečné nominace na ME, MS' oH a ostatní mezinárodní soutěže' včetně
doprovodu,

m. navrhovat VH SZČR kandidáty k udělení ěestného a titulovaného ělenství,
n. rozhodovat o založení, změně nebo zrušení pobočných spolků,
o. rozhodovat o zániku členství podle ělánku VIII. odst. l písm. e), 0 a g) Stanov SZČR,
p. ustanovit samostatného tiskového mluvčího, a to nad rámec vykonávané kompetence

Předsedy SZČR a stanovit jeho činnost,
q. rozhodovat ve věcech, které nejsou svěřeny do ýlučné pravomoci VH SZČR,
r. vydávat doporuěení, pokyny, stanoviska k hospodaření sdružených subjektů a

pobočných spolků,
s. rozhodovat o právních jednáních a uzavírání relativních závazkových vztahů v rámci

poslání a účelu SZČR a vedlejší hospodářské činnosti.

článek XIV.
Předseda ýkonného ýboru a zastupování

1/ Předseda SZČR je statutámím zástupcem SZČR a navenek jedná jménem SZČR
samostatně. Zastupuje SZČR při jednání se všemi subjekty v tuzemsku i v zahraniěí.
Současně je oficiálním mluvčím pro sdělovací prostředky.

2/ Podpisové právo má vyjma Předsedy YY za následujících podmínek:

a. místopředseda - v případě pověření zastupováním Předsedy SZČR'
b. ekonom _ ve všech ekonomických záIeŽiÍostech svazu až do výše rozpočtu syaz*,
c. generální sekretář SZČR ve všech organizačních a ekonomických záležitostech,

k nimž je delegován předsedou VV, přiěemž ke všem úkonům v oblasti ekonomiky je
nutný souhlas VV,

d. při manipulaci na běžném úětu u banky je nutný podpis dvou zástupců, z nichž jeden
musí být podpis předsedy nebo místopředsedy SZČR.

3/ Podepisování jménem SZČR je zajištěno tak, že oprávněná osoba k Výištěnému nebo
napsanému názvu SZČR připojí svůj podpis audaj o své funkci.

4/ Předseda SZČR osobně Íídí a zodpovídá za činnost VV a přímo řídí práci generálního
sekretríře SZČR.

5l Rozhoduje o neodkladných záležitostech mezi zasedáními VV po konzultaci
s místopředsedy, a tato svá rozhodnutí je povinen zdůvodnit a předložit ke schválení
nejbližšímu zasedání VV'

6/ V případě nepřítomnosti nebo ukončení činnosti Předsedy SZČR plní povinnosti Předsedy
do nejbližší VH SZČR l. místopředseda, nejdéle však do konce funkčního období.

7/ Samostatnou pravomocí Předsedy SzČn je vyřizovat opravné prostředky členů KRK proti
rozhodnutím KRK ve věci odvolání z funkce a předkládat k nim svá stanoviska.
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Clánek XV.
Sekretariát

1/ Sekretariát SZČR je řízen a jeho činnost přímo podléhá Předsedovi SZČR. Vedením
sekretariátu je pověřen generální sekretář SZČR, kteý je v pracovněprávním vztahu vůči
SZČR aje individuální funkcí.

2/ Funkce generálního sekretáře SZČR je obsazována na základě výběrového řízení. Rozsah
činností a pravomocí je dán rozhodnutím W.

3l Do působnosti sekretariátu náleží i výkon funkce zvoleného tiskového mluvčího, ktery
připravuje a vede tiskové konference a zajišťuje komunikaci s médii. Činnost tiskového
mluvčí přímo řídí VV SZČR.

Článek XVI.
Kontrolní a revizní komise

l/ KRK je nezávislým orgánem SZČR do jehož pravomoci a ěinnosti náleŽí

a. dohlížet na dodrŽování Stanov SZČR a všech přijaých usnesení VV,
b. nahlížetdo všech dokladů, listin a zéanami|ýkajících se činnosti SZČR,
c. kontrolovat účetní záznamy a zápisy, vyjádřit stanovisko k návrhu VV na vypořádání

hospodářského výsledku SZČR,
d. řešit opravné prostředky členů proti rozhodnutí VV ve věci zánlku členství a odvolání

z funkce Předsedy SZČR a členů VV, a předkládat k nim svá stanoviska,
e. při odstoupení celého VV zajišťuje jeho činnost, a to se všemi jeho právy a

povinnostmi v mezích jeho působnosti.

2/ Předseda KRK je do funkce ustaven VH SZČR. Do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o
jeho zvolení, je Předseda KRK povinen sestavit komisi při zachování lichého počtu, nejvýše
však v počtu 7 členů. Členové KRK, musí být do funkce ustanoveni tak, aby jako celek byli
schopni odborně posuzovat práci SZČR.

3/ KRK voli ze svého středu místopředsedu a tajemníka. Pro případ rozhodnutí KRK o

odvolání svého Předsedy zastává funkci předsedy tohoto voleného orgánu místopředseda' a to

do koneěného rozhodnutí nejbližší VH SZČR, nejdéle však do doby uplynutí funkčního
období.

4/ Při odvolání svého členaje KRK povinna kooptovat nového člena, popřípadě členy, kteří
zastávají funkci ve voleném orgánu, a to do koneěného rozhodnutí nejbližší VH SZČR,
nejdéle však do doby uplynutí funkčního období.

5/ o kontrolní činnosti a výsledcích své práce je KRK povinna předložit zprávu VH SZČR.

6l tJrěený ělen KRK má právo účasti na všech jednáních VV a jeho odborných komisích
s hlasem poradním.

7/ Výkon funkce ělena v KRK je neslučitelný s výkonem funkce ve VV, odbomých komisích
nebo se zaměstnaneckým či jiným poměrem k SZCR.
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8/ Sekretariát SZČR je povinen členům KRK zasílat zápisy zkaŽdého jednání VV a jeho
odbomých komisí anavyžádání i další dokumenty potřebné k její ěinnosti.

Článek xvII.
odborné komise

1/ odborné komise jsou zřízeny k odbornému a kvalitním u zabezpeč,ování úkolů a cílů SZČR.
V pověřených ěinnostech zajišťují organizaění. metodickou, odbomou, poradní' legislativní a
disciplinární ěinnost.

2/ Jednotlivé komise se podílí na:

a. přípravě a vystoupení naší reprezentace na světových soutěžích'
b. přípravě návrhů směrnic, rozpisů, nominací a dalších materiálů,
c. přípravě odborníků - funkcionářů, trenérů a rozhodčích pro práci ve SZČR,
d. přípravě odborníků pro práci v komisích UWW a CELA.

3/ Členy příslušných odborných komisí, vyjma jejich předsedů, jmenuje a odvolává VV
SZČR. Při volbě členů odbomých komisí musí být vždy dodržen poŽadavek lichého počtu
osob. organizačni struktura avěcnápříslušnost kaŽdé odborné komise je dánajejím statutem.
Statut odbomé komise musí bý v souladu se Stanovami SZČR a vstupuje v platnost a
účinnost okamžikem schválení ,,Plánu práce" VV SZČR.

Čtánet< xvIII.
organizační jednotlry

l/ Registrací Stanov u Ministerstva vnitra vznikly při Svazu zápasu České republiky
organizační jednotky se statusem oblastních sportovních komisí zápasu (OSKZ) a Pražský
svaz zápasu (PSZ). oba typy oblastních organizací plní úkoly rozvoje zápasu na příslušné
regionální úrovni, tedy v dané oblasti, v níž místně i věcně působí v rámci své ěinnosti.

2l Při realizaci své činnosti OSKZ aPSZ zodpovídají v dané oblasti za:

a. pořádané a organizované soutěže,
b. spolupráci mezi oddíly, kluby a iinými sdruženými subjekty při rozvoji zápasu,
c. spolupráci s ěleny reprezentace CR, a to zejména na úseku mládeže,
d. hospodámé vyuŽívání přidělených fi nančních prostředků.

3/ S odkazem na rekodifikaci občanského zákoníku, a s ní související změny v otázkách
právního postavení subjektů práva, je konstatováno, Že vzniklé OSKZ jsou subjekty bez
vlastní právní osobnosti a jejich existence je odvozena pouze od existence SZČR.

4l Y případě PSZ se jedná o samostatně organizovaný celek s právní osobností, kteý je
z funkčního hlediska bezprostředné navázán na cíle, prospěšnost a zét1mové ěinnosti k SZČR.
Vlastním právním jednáním PSZ nezavazuje SZCR, ktery tak neručí za jeho závazky. Právní
osobnost PSZ není odvozena od SZČR, a proto platí, že při zániku SZČR nedochází k zániku
PSZ.

5/ Jednotlivé organizašní jednotky OSKZ a PSZ tvoří sdružené subjekty, jejichž sídlo, místo
podnikání' popř. trvalý pob}.t se nacházi v dané oblasti, v niž má působnost organizační
jednotka.
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6/ V případě OSKZ je organizační činnost zajištěna prostřednictvím Předsedy příslušné
OSKZ, popřípadě Výboru OSKZ. Týo orgány jsou volenými uskupeními, jejichž volba je
zajištěna místními sdruženými subjekty, resp. statutárními orgány těchto subjektů. Zvolený
Předseda OSKZ vykonává vůči SZČR statutámí oprávnění, přičemž těchto oprávnění nelze
užít při právním jednání vůči třetím osobám. obdobně je tomu i v případě voleného výboru
OSKZ.

7l odvozeným nejvyšším orgánem OSKZ je schůze zástupců sdružených subjek1ů. Vyjma
ěinností' k nimž jsou oSKZ povinny s ohledem na ustanovení odst. 2 tohoto ělánku, mohou
OSKZ volit v rámci schůze zástupců Výbor OSKZ.

8/ Ve své ěinnosti je OSKZ plně podřízena VV SZCR a nemůže svým
zavazovat sdružené subjekty, ataktéž samotný SZČR.

9l Pro jednání schůze zástupců' volbu a zánik funkce Předsedy, a taktéž
členů Výboru, platí přiměřeně pravidla pro jednání orgánů SZČR.

jednáním právně

případnou volbu

Clánek XIX.
Pobočné spolky

1lY rámci organizaěního členění mohou být SZČR zakládány pobočné spolky. Rozhodování
o zaloŽení, změně nebo zrušení pobočných spolků je v působnosti W SZČR.

2l Právni osobnost nově vzniklých pobočných spolků bude vždy odvozena od osobnosti
SZČR @lavního spolku) a její působnost je dána oblastí, v níž bude vykonávat přenesenou
působnost SZčR.

3/ Nejlyšším orgánem poboěného spolku je vždy oblastní valná hromada, kterou tvoří
všichni členové, se sídlem nebo bydlištěm a působností na uzemi (v regionu) příslušného
pobočného spolku.

4l Statutámím orgánem pobočného spolku je jeho Výkonný výbor. Volba Předsedy,
místopředsedy a členů Výkonného výboru pobočného spolku (dále jen ,,VVPS") je
v působnosti W SZČR.

5/ Činnost pobočného spolku je přímo řízenavv SZčR.

6/ V ustanoveních výslovně neuvedených v tomto článku platí pro pobočné spolky obdobně
ělánek XII a XIII a přiměřeně ustanovení článku XI a XVIII těchto Stanov.

čÁsr črl'nrÁ
Článek XX.

Majetek a hospodaření

1/ Majetek SZČR fuoří finanční fondy, hmotný, nehmotný, popřípadě finanění majetek,
pohledávky a jiná majetková práva.

2l Zdrojem majetku jsou zejména příjmy z vlastní činnosti (ze sportovních, kultumích a
spoleěenských akcí), ze stanovených ělenských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti,
jakož i účelové příspěvky ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpoětů, dotace,
sponzorské příspěvky, dary, dědictví, poplatky ztelevtznich přenosů a reklam a ostatních
příjmů.
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/ 3/ Majetek ve vlastnictví SZČR jako celku slouŽí k účelům, které jsou v souladu s posláním
SZČR. Zásaďy hospodaření upravují ekonomickéŤády a směmice sZČR.

4l o zrušení SZČR ajeho majetkovém vypořádání je oprávněna rozhodnout pouze VH SZČR.

5/ Při zániku szČn1ato spolku s likvidací bude nabídnut likvidační zůstatek právnické osobě
s obdobným účelem a se statusem veřejně prospěšné společnosti.

XXI.
Závěrečná ustanovení

ll orgány SZČR ustavené přede dnem nabytí účinnosti těchto Stanov SZČR z,hstávají
zachovány v původním, tedy ve stávajícím členském obsazení. Při své činnosti se řídí tyto
orgány těmito Stanovami SZČR.

2/ Stanovy SZČR byly schváleny VH SZČR konanou dne 2I.2.2015.

3/ Stanovy SZČR nabývají platnosti dnem schválení jejich znění VH SZČR. okamžik
účinnosti Stanov SZČR nastává dnem zápisudo příslušného veřejného rejstříku.

4/ Členství fyzických osob a sdruŽených subjektů v SZČR vzniklé před nabytím účinnosti
těchto Stanov SZČR zůstáv ánedotčeno'

5/ Návrhy na změny Stanov SZČR mohou členové SZČR předkládat písemně sekretariátu
SZČR, a to prostřednictvím OSKZ nebo PSZ.

V Praze, dne 5.3.2015

Přílohy:

]/ Jednací řád SZČR
2/ Volební řád VH SZČR

Podle ověřovaci knihy IVagiskátu města TepIlce

Poř. č' Iega|izace 698/8/2015

vr€s{n€{$ěnefodepsa1 uznal podpis na iistině za vlastní

Belo Svitek,3.8.í961 Teplice, okr' Teplice
jmeno/a' při]menÍ, datum a místo narozeni Žadatele

Přítkovská í466/22' Trnovany, Teplice, okr. Teplice

adresa místatrvalého pobytu @
aa+esa+yaliite-rnime+:er+iees*e+epusliky

OP:201275192

druh a čislo dokladu na základě ktereho by|y Zj'Štěny osobní Údgn,-\

iiť[;íťííůói;-"*"-"""
Jméno/a a příjmeniověřujíci osoby, kteÍa lega izacl orovedla ( /!lL 

'

Předseda zópasu České republitry
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