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Česká asociace parkouru, z.s. 

S T A N O V Y  S P O L K U  

 
Článek I 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku je Česká asociace parkouru, z.s.  (dále jen „spolek"). Oficiální zkratkou je ČAPk. Anglickým       

         názvem je „Czech association of parkour“ se zkratkou „CAPk“. 

2. Sídlo spolku: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. 

 
Článek II  

Účel spolku 
 

 
1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace sdružující zájemce o sportovní / 

pohybové disciplíny Parkour, Freerunning a Art du Déplacement (dále jen „parkour“). 

2. Účelem spolku je provozování sportovní činnosti, organizování sportovních akcí, soutěží a dalších akcí 

určených pro rozvoj sportovní zdatnosti a osvěty, a to zejména dětí a mládeže, zaměřené na parkour. Spolek 

usiluje o podporu fyzického i psychického tréninku, rozvoje osobnosti, morálky a altruismu a zdravého 

životního stylu členů spolku i veřejnosti. 

3. Spolek se hlásí k filosofickým, etickým, morálním, tělovýchovným a dalším hodnotám a zásadám Parkouru, 

Freerunningu a Art du Déplacement, jak byly definovány a utvářeny jejich příslušnými zakladateli a 

následovníky. 

 

Článek III 
 Hlavní činnost spolku 

 

1. Hlavním předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře parkouru. 

Spolek zejména vytváří podmínky pro činnost členů, hájí a prosazuje jejich zájmy související s rozvojem 

sportovní zájmové a výkonnostní činnosti, zejména mládeže a dětí.  

2. Při realizaci svého poslání vykonává spolek tyto hlavní činnosti: 

a) organizuje a pořádá sportovní akce a soutěže  pro své členy i veřejnost; 

b) věnuje se činnosti s dětmi a mládeží a pečuje o jejich sportovní výchovu; 

c) podporuje zkoumání a přejímání tréninkových metod z domácích a zahraničních zdrojů; 

d) pořádá vzdělávací odborné semináře a školení v oblasti tělovýchovy a sportu, zejména pak v 

parkouru, freerunningu a art du déplacement; 

e) vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály; 
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f) spolupracuje se všemi složkami, orgány a organizacemi, které přispívají k všeobecnému rozvoji a 

propagaci sportovní kultury, sportu a dalších zájmových aktivit; 

g) jedná a komunikuje v oblasti parkouru se státními orgány a jinými právnickými osobami, vč. 

zahraničních organizací; 

h) získává finanční prostředky pro rozvoj českého parkouru a jednotlivých členských organizací; 

i) zlepšuje informovanost veřejnosti v oblasti parkouru; 

j) prosazuje a chrání společné zájmy a práva svých členů tak, aby nebyly omezovány nebo porušovány. 

 
3. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, 

je-li její účel v podpoře hlavní činnosti dle čl. 3 odst. 1 stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. 

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.  

 
 

Článek IV 
Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje s jeho účelem, sdílí jeho vize a cíle 

a souhlasí s jeho stanovami. 

2. Členství ve spolku je trojího druhu: 

a) zakládající členové 

b) řádní členové fyzické osoby 

c) řádní členové právnické osoby 

3. Spolek vede neveřejný seznam členů. Jméno člena v seznamu může být uvedeno pouze na základě jeho 

souhlasu, případně jeho zákonného zástupce. 

4. Spolek vede u všech druhů členství seznamy u spolku evidovaných sportovců, trenérů a dalších osob ve 

smyslu zákona 115/2001 Sb., včetně fyzických osob, členů právnických osob sdružených podle písmene c. 

5. Zápisy a výmazy týkající se členství a evidence osob provádí výkonný výbor. 

 

Článek V 

Členská práva a povinnosti 

1. Každý člen spolku má právo: 

a) účastnit se činností spolku a být o činnostech spolku informován; 

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 

c) být informován o hospodaření spolku. 

 

2. Každý člen spolku je povinen: 
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a) hájit a naplňovat zájmy a cíle spolku a hájit dobré jméno spolku; 

b) dodržovat tyto stanovy; 

c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku; 

d) řádně pečovat a hospodařit se svěřenými prostředky spolku; 

e) řádně a včas platit členské příspěvky. 

 

 
Článek VI 

Zánik členství 

1. Členství zaniká: 

a) dobrovolným vystoupením člena ze spolku, rozhodnutí o vystoupení sděluje písemně nejméně 3 

měsíce předem výkonnému výboru; 

b) vyloučením člena, který vážným způsobem porušuje stanovy spolku či poškozuje jeho zájmy; 

c) úmrtím; 

d) zánikem spolku. 

 
 
 

Článek VII 
Orgány spolku 

 
a) nejvyšším orgánem spolku je výkonný výbor (dále jen „VV“). 

b) statutárním orgánem spolku je předseda. 

c) řídícím orgánem je rada  

 
 

Článek VIII 
Výkonný výbor 

1. VV je nejvyšším orgánem spolku. 

2. VV je kolektivním výkonným orgánem spolku, který řídí spolek. 

3. VV má 3-7 členů, členy jsou zakládající členové, k jednání mohou být přizvání další členové spolku a hosté. 

4. Člen VV pozbývá statut zakládajícího člena spolku a člena VV v případě: 

a. vysloví-li se pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech členů VV  

b. nebo bude schváleno jeho vystoupení z VV na jeho žádost.  

5. Jednání VV svolává předseda, jeden z místopředsedů nebo jimi pověřený člen VV nejméně jednou za půl 

roku. 
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6. VV je usnášeníschopný, je-li přítomna většina jeho členů a k platnosti usnesení VV je potřeba souhlasu 

většiny členů VV přítomných v době usnášení. 

7. Výkonný výbor zejména: 

a) schvaluje stanovy a jednací řád, jejich změny a doplňky; 

b) volí a odvolává předsednictvo;  

c) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku; 

d) rozhoduje o přijetí dalšího zakládajícího člena; 

e) rozhoduje o přijetí a případném vyloučení řádného člena; 

f) schvaluje zásady činnosti spolku a jeho orgánů; 

g) rozhoduje o členských příspěvcích a schvaluje jejich výši; 

h) schvaluje plány, rozpočty a roční výsledky hospodaření spolku; 

i) rozhoduje o členství asociace v jiných organizacích; 

j) dbá na hospodárné nakládání s finančními prostředky asociace; 

k) při své činnosti je povinen řídit se platnými právními předpisy a za tímto účelem je oprávněn vydávat 
interní směrnice a pokyny; 

l) zřizuje odborné komise a schvaluje jejich členy. 

 

 

 

 

Článek IX 

Předsednictvo 

1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku, jedná jeho jménem a zastupuje spolek navenek. 

2. Předsednictvo je tvořeno předsedou, 1. místopředsedou a 2. místopředsedou. 

3. Za předsednictvo jedná a podepisuje předseda spolu s 1. místopředsedou nebo 2. místopředsedou nebo 

1. místopředseda spolu s 2. místopředsedou.  

4. Předsednictvo připravuje, svolává a řídí zasedání VV. Má pravomoc v období mezi zasedáními VV rozhodovat 

při řešení společných zájmů členských spolků s výjimkou pravomocí svěřených výslovně VV. Je odpovědno 

za svou činnost VV. 

5. Funkčním obdobím předsednictva je 5 let. 

 

Článek X 

Rada 
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1. Rada je řídícím orgánem spolku. 

2. Je tvořena členy výkonného výboru, předsedy pobočných spolků a zástupci členských právnických osob. Na 

jednání Rady mohou být přizvání i hosté. 

3. Jednání Rady svolává předseda, jeden z místopředsedů nebo jimi pověřený člen VV nejméně jednou za rok. 

4. Rada zejména: 

a) hodnotí činnost spolku v uplynulém roce; 

b) diskutuje o dalším vývoji českého parkouru; 

c) navrhuje činnost spolku pro další období; 

d) vydává usnesení s doporučením pro další činnost spolku. 

 

Článek XI 

Pobočné spolky 

1. Spolek může založit pobočný spolek s odvozenou právní subjektivitou. O založení, zrušení nebo přeměně 

pobočného spolku rozhoduje VV. O nabytí a pozbytí členství v pobočném spolku rozhoduje členská schůze 

pobočného spolku a schvaluje výkonný výbor hlavního spolku. Vznikem členství v pobočném spolku vzniká i 

členství ve spolku hlavním. 

2. Pobočné spolky mohou být členy jiných spolků. 

3. Spolek neručí za závazky a dluhy svých pobočných spolků. 

 

Článek XII 

Zásady hospodaření 

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých  

činností, členských příspěvků a z výnosu svého majetku. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musejí být především 

použity k financování hlavní činnosti spolku, naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možné použít 

k úhradě nákladů na vlastní správu. 

 

Článek XIII 

Zánik a likvidace spolku 

 

1. Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem, rozpuštěním na základě rozhodnutí VV nebo zrušením 

z rozhodnutí soudu.     
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2. Při zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace, kdy se likvidátorem spolku stává 

předseda spolku, není-li VV do funkce likvidátora jmenován jiný člen spolku. 

3. Při zániku spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění spolku a zpřístupní jej všem členům spolku. 

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro splnění dluhů spolku. 

 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Toto znění stanov bylo schváleno na zasedání dne 26. 1. 2020.    


