STANOVY
České komory fitness, z. s.
A.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.

Název, sídlo a symbolika

1.

Česká komora fitness (dále jen „ČKF“) je samosprávným a dobrovolným spolkem fyzických a
právnických osob, provozujících anebo se zajímajících o různé formy fitness aktivit.
Jako zapsaný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je ČKF právnickou osobou.
Název zní: Česká komora fitness, z. s.
ČKF působí na území České republiky. Sídlem ČKF je Praha. Adresa sídla je: Ohradské náměstí 1628/7a,
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Identifikační číslo ČKF je 22766383.
Symbolem ČKF je logo.
Pro účely těchto Stanov jsou termíny fitness a fitness sektor užívané následovně:
a. Fitness – je rozsáhlá oblast pohybových a poradenských aktivit provozovaných pod odborným
vedením fitness profesionálů nejen ve sportovních, fitness a tanečních centrech. Spadá pod ní
jak individuální, tak i skupinový trénink nejrůznějších forem zdravotně a dovednostně
orientovaného cvičení včetně tance a forem Body and Mind.
b. Fitness sektor – odvětví národního hospodářství zahrnující vzdělávání v oboru fitness,
celorepublikovou síť sportovních, rekondičních, fitness a tanečních center se zaměřením na
všechny věkové kategorie včetně školních a dalších sportovních klubů a také oblast produkce a
prodeje sportovního vybavení, oblečení, obuvi, digitálních technologií a produktů zdravé a
sportovní výživy.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

Účel a činnost ČKF

1. Účelem ČKF je zastupování sektoru fitness a rozvíjení podmínek pro jeho úspěšný rozvoj v oblastech
komerčních i nekomerčních aktivit, obecné podpory sportu v České republice jako veřejně prospěšné
činnosti, zvyšování kvalifikace fitness profesionálů a kvality služeb poskytovaných fitness sektorem a
v obecně preventivní oblasti aktivní propagace pravidelné fyzické aktivity jako nedílné součásti
zdravého životního stylu, nenahraditelné součásti boje proti nadváze, obezitě a dalším civilizačním
chorobám.
2. V souladu s tímto účelem je ČKF autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR
v oborech tělovýchovných, sportovních a regeneračních zařízení a tělovýchovné a sportovní služby a
spravuje Český registr fitness profesionálů.
3. ČKF naplňuje svůj účel zejména následující hlavní činností:
a. prosazuje a chrání zájmy a práva sektoru fitness vůči veřejnoprávním orgánům v České
republice i v zahraničí, zabezpečuje jeho propagaci vůči veřejnosti a udržuje a rozvíjí vztahy
s veřejností;
b. nastavuje podmínky spolupráce a komunikace mezi zaměstnavateli, vzdělavateli a pracovníky
ve fitness sektoru v České republice. Pro jednotlivá opatření bude Česká komora fitness aktivně
vytvářet platformu, v rámci které bude prostor pro spolupráci i s dalšími institucemi na
regionální, krajské a celostátní úrovni. Souborem opatření na všech úrovních je vytvořit
mediálně pozitivní obraz oboru fitness jako celistvého, moderního a dynamicky se vyvíjejícího
oboru národního hospodářství s potenciálem prevence neinfekčních civilizačních chorob.
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c. pomáhá standardizovat kvalitu oboru fitness z hlediska dalšího vzdělávání prostřednictvím
systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP) a další rozvoj
vzdělávání a standardizaci kvality v oblasti fitness v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb
d. vytváří ekonomickou základnu a materiální podmínky pro svoji hlavní činnost a to i
prostřednictvím vedlejší hospodářské činnosti. Za tím účelem může vstupovat do právnických
osob nebo je zakládat;
e. vytváří podmínky pro osvětovou odbornou informovanost veřejnosti o výhodách činnosti
v oboru fitness, vede své členy k dodržování základních etických a estetických pravidel a
všestranně usiluje o to, aby ve fitness nebyly používány látky nebo metody, které spadají do
oblasti dopingu;
f. dodržuje zákaz diskriminace jakékoli osoby nebo skupiny osob zejména kvůli jejich rase,
etnickému původu, pohlaví, jazyku, náboženství, přesvědčení nebo věku.
g. ČKF spolupracuje s mezinárodními i národními institucemi, firmami a organizacemi včetně
zdravotnického sektoru, s příslušnými orgány státu, vyššími územními samosprávnými celky a
orgány samosprávy statutárních měst a obcí, u nichž vyhledává přímou nebo koncepční
podporu a pomoc, směřující k vytváření legislativních a ekonomických podmínek k účasti
veřejnosti na všech aktivitách ČKF
B.

ČLENSTVÍ

I.

Členství, jeho vznik a zánik

1. Členství ve ČKF je dobrovolné a není na něj právní nárok. Z členství vyplývají pro člena nejen práva, ale i
povinnosti.
2. Ucházet o členství se mohou fyzické osoby starší 18 let i právnické osoby. Součástí žádosti uchazeče o
členství musí být jeho bezvýhradný projev vůle být vázán stanovami ČKF a doklad o zaplacení vstupního
členského poplatku; doklad o její existenci včetně aktuální verze jejího zakladatelského dokumentu
nebo výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku. Právnickou osobu zastupuje statutární orgán,
ledaže určí jiného zástupce.
3. Členem může být fitness nebo taneční centrum (provozované i na IČO OSVČ), školící centrum, odborné
pracoviště nebo distributor, výrobce a prodejce fitness vybavení, sportovní svaz či jiná organizace se
zaměřením na podporu sportu a zdravého životního stylu.
4. Na základě úplné žádosti uchazeče o členství rozhoduje představenstvo o jeho přijetí za člena.
V případě pochybností má právo žádost o členství odmítnout.
5. Členství zaniká vystoupením člena nebo vyloučením člena pro závažné porušení povinností vyplývajících
z členství, pokud člen nezjednal nápravu ani na výzvu v přiměřené lhůtě. Výzva se přitom nevyžaduje,
nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení
rozhoduje představenstvo. Vyloučení člena na jeho návrh přezkoumá dozorčí rada do dvou měsíců od
vyloučení. Členství zaniká rovněž smrtí člena, který je fyzickou osobou nebo zánikem člena, který je
právnickou osobou. Členství je vázáno na osobu člena a nepřechází na právního nástupce.
6. Nárok na vrácení členského příspěvku v případě zániku členství z jakéhokoliv důvodu pro příslušný
kalendářní rok nevzniká.
7. ČKF vede seznam svých členů. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny
evidovaných skutečností. Seznam členů ČKF uveřejňuje pouze v rozsahu, ve kterém k tomu dal každý
člen svůj souhlas.

II.

Práva a povinnosti členů

1. Všichni členové ČKF mají tato práva:
a. účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního a společenského
života v rámci ČKF;
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b. účastnit se jednání orgánů spolku pokud je projednáváno jejich jednání, s možností předkládat
svoje návrhy a vyjádření;
c. obracet se s odůvodněnými písemnými podáními na příslušné orgány a obdržet od nich
nejpozději do 30 dnů vyjádření;
d. účastnit se jednání valné hromady s právem volit
e. právo být voleni do orgánů ČKF, v případě právnických osob může být do orgánů ČKF volen
řádně nominovaný zástupce;
f. právo využívat členských výhod od obchodních partnerů ČKF.
2. Všichni členové ČKF mají tyto povinnosti:
a. dodržovat stanovy ČKF a zachovávat ve svých aktivitách ve fitness sektoru zásady fair play a
pravidla morálky;
b. právo využívat logo ČKF za podmínek Manuálu k použití loga;
c. plnit rozhodnutí orgánů ČKF;
d. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČKF k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat
o jeho dobré jméno;
e. řádně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni, plnit úkoly, jimiž byli jako takoví pověřeni a
zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem
funkce dozvěděli a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit spolku škodu;
f. řádně a včas platit členské poplatky.
3. Členská práva a povinnosti jsou nedělitelné, nezcizitelné a rovněž vázané výlučně na osobu člena.
Převod členství anebo členských práv a povinností není možný.
C.

ORGÁNY

Orgány ČKF jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.
I.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKF. Valná hromada:
a. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice;
b. rozhoduje o účelu a činnosti;
c. rozhoduje o změně Stanov, o výši členských poplatků a členských výhodách;
d. stanoví hlavní směry činnosti na další období;
e. projednává a schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření a majetku a schvaluje rozpočet
na další účetní období;
f. volí a odvolává prezidenta, členy představenstva a dozorčí rady, kteří jsou jí odpovědni za svoji
činnost;
g. rozhoduje o zřízení pobočných spolků;
h. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací;
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

II.

Představenstvo

1. Představenstvo ČKF je statutárním orgánem ČKF a tvoří ho prezident a členové představenstva.
Jménem ČKF jedná a podepisuje
a. Prezident a jeden člen Představenstva současně; nebo
b. 3 členové Představenstva současně.
2. Představenstvo ČKF je současně výkonným orgánem ČKF, který:
a. vytváří podmínky pro realizaci účelu a činnosti ČKF;
b. plní úkoly uložené mu valnou hromadou, předkládá jí výroční zprávu a zprávu o hospodaření a
majetku a návrh rozpočtu na další účetní období a odpovídá valné hromadě za svoji činnost;
c. v období mezi zasedáním valné hromady zajišťuje hlavní činnost ČKF;
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

d. rozhoduje o přijetí a změnách předpisů k provedení stanov, které nespadají do působnosti
valné hromady, na jejich základě může rozhodnout i o zřízení zvláštních orgánů zabezpečujících
další činnost ČKF a určit její členy;
e. zajišťuje hospodaření a správu majetku;
Prezident ČKF:
a.
Svolává a předsedá jednání valné hromady;
b.
svolává a předsedá zasedání představenstva.
c.
uzavírá pracovně právní vztahy
Představenstvo má 5 členů a jeho šestým členem je prezident. V případě, že počet členů
představenstva (bez prezidenta) klesne pod 5 členů, může představenstvo do příštího zasedání Valné
hromady jmenovat náhradní/ho člena/y představenstva. Kooptace člena/ů představenstva je možná
pouze v případě, že počet členů představenstva zvolených Valnou hromadou neklesne pod 3. Ke
kooptaci člena představenstva je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Představenstva.
Kooptovaný člen představenstva musí být schválen na nejbližším jednání Valné hromady.
Jednání představenstva musí proběhnout minimálně jednou za čtvrtletí.
Jednání představenstva může být svoláno i rozhodnutím minimálně 3 členů představenstva.
Funkční období představenstva a prezidenta je čtyřleté.
Při rozhodování Představenstva má každý člen včetně prezidenta jeden hlas. V případě rovnosti má
prezident hlasy 2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva.

III. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem ČKF, který:
a. kontroluje doklady a záznamy týkající se činnosti spolku a jeho hospodaření, za tím účelem
spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, zejména provádějícími audit hospodaření;
b. kontroluje plnění usnesení přijatých valnou hromadou;
c. postupuje svá průběžná zjištění představenstvu, které je povinno se jimi zabývat;
d. přezkoumává výroční zprávu a zprávu o hospodaření a majetku a návrh rozpočtu na další účetní
období a předkládá své vyjádření valné hromadě;
e. účastní se všemi svými členy valné hromady a seznamuje ji s výsledky své kontrolní činnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy a při jejím rozhodování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů všech členů.
3. Jednání dozorčí rady musí proběhnout minimálně jednou za pololetí a svolává ji předseda dozorčí rady,
který je zvolen na prvním řádném zasedání dozorčí rady.
4. Volební období členů Dozorčí rady je čtyřleté.

IV. Složení a jednání orgánů
1. Valná hromada se koná jednou za rok. Svolává ji prezident tak, že odešle pozvánku všem členům
v elektronické podobě na jejich elektronickou adresu evidovanou v seznamu členů nejméně osm týdnů
před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat termín a místo konání
valné hromady a podstatu záležitostí navržených k projednání. Mimořádnou valnou hromadu svolá
představenstvo, pokud to považuje za nutné nebo pokud ho o to požádá nadpoloviční většina členů.
V takovém případě se lhůty pro svolání zkracují na polovinu. Způsob jednání a řízení valné hromady a
jednotlivých orgánů ČKF stanoví představenstvo.
2. Návrhy na kandidáty na prezidenta ČKF a na členy kolektivních orgánů volených valnou hromadou
mohou členové doručit představenstvu nejpozději tři týdny před konáním valné hromady. Nominovat
další kandidáty může rovněž představenstvo. Představenstvo předloží valné hromadě kandidátku
kolektivních orgánů spolu se svým vyjádřením.
3. Valné hromady se členové účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Člen kontrolní
komise nemůže být členem žádného jiného orgánu spolku.
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4. Všechny orgány jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Každý člen
má při hlasování jeden hlas. Rozhodnutí orgánů jsou přijata, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů, vyjma hlasování valné hromady o změně stanov a likvidaci spolku, kdy se
vyžaduje většina dvoutřetinová. Rozhodnutí o likvidaci spolku musí být navíc pořízeno ve formě
notářského zápisu. Předseda příslušného orgánu zabezpečí vyhotovení zápisu z každého jeho jednání a
jejich uložení v sídle spolku. Právo nahlížet do všech zápisů mají členové představenstva a členové
kontrolní komise. Do zápisů z valné hromady má právo nahlížet v sídle spolku každý jeho člen.
D.

MAJETEK

1. Majetek ČKF tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku ČKF jsou zejména příjmy z členských příspěvků, příspěvky a dotace od orgánů státní
správy a samosprávy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, příjmy ze zisku obchodních společností a
dalších právnických osob, v nichž má ČKF účast, dále z příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných
veřejných rozpočtů, dary apod.
3. Majetek ČKF slouží výhradně k naplnění cílů a poslání činnosti ČKF v zájmu členů ČKF.
E.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ČKF

1. Vedlejší hospodářskou činnost ČKF tvoří následující aktivity:
a. Zprostředkování obchodu a služeb;
b. Velkoobchod a maloobchod;
c. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
d. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
e. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
f. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
g. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti;
h. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a prodejních a obdobných akcí;
i. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály.
j. Vydavatelská činnost.
F.

ZÁNIK ČKF

1. ČKF zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, pokud to Valná hromada
schválí dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů ČKF
2. Valná hromada současně s rozhodnutím o zániku jmenuje likvidátora, který je povinen vypořádat
veškeré závazky a pohledávky ČKF.
3. Likvidátor je od vstupu ČKF do likvidace statutárním orgánem a jedná jménem ČKF.
4. Případný čistý výtěžek z likvidace majetku ČKF bude věnován na obecně prospěšný účel, o němž
rozhodne Valná hromada v rozhodnutí o vstupu do likvidace.
G.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou ČKF, tj. 29. 4. 2015.
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