ORGANIZAČNÍ ŘÁD
PRO ČINNOST ČLENSKÝCH KLUBŮ ČFPH
Článek 1
Základní ustanovení
1.

Organizační řád pro činnost členských klubů České federace Powerchair Hockey, z. s. (dále jen ČFPH)
stanovuje přijímání právnických osob, fungujících jako sportovní klub (dále jen kluby) do ČFPH. Tento
řád stanovuje způsoby organizačních změn v klubech, pravidla pro převod členských práv, slučování a
rozdělování klubů a důsledky plynoucí z toho pro účast jejich týmů v soutěžích, jakož i organizační a
sportovně technické důsledky zániku členství klubu v ČFPH.
Článek 2
Přijetí klubu do ČFPH

1. Členy ČFPH se mohou stát kluby na základě vyplněného tiskopisu „Přihláška klubu do ČFPH“ a po
schválení výkonného výboru ČFPH (dále jen VV ČFPH).
2. Přihláška obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČFPH dobrovolně, zavazuje se
zejména dodržovat Stanovy a ostatní předpisy ČFPH a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČFPH.
3. Kluby mají povinnost prokázat svou právní subjektivitu schválenými stanovami popřípadě jiným
zakladatelským dokumentem.
4. O přijatém členu je vyhotoven záznam v evidenční databázi ČFPH.
Článek 3
Členská práva a povinnosti
1. Práva a povinnosti členů ČFPH upravují Stanovy, řády a předpisy ČFPH. Některá práva a povinnosti
členů ČFPH mohou být upravena smlouvami mezi členem a ČFPH.
2. Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČFPH. O případném převodu členských
práv a s tím souvisejících povinností rozhoduje VV ČFPH. Členství člena ČFPH, který svá práva a
povinnosti převedl se souhlasem VV ČFPH zanikne. Subjekt, na něhož byla členská práva převedena, se
stává členem ČFPH se všemi členskými právy a povinnostmi vůči ČFPH, jeho členům a účastníkům
soutěží, které měl předávající členský klub.
Článek 4
Název a sídlo klubu
1. Rozhodující znaky právní identifikace klubu tvoří jeho název, sídlo a identifikační číslo. Název je
oficiálním názvem klubu a musí být uváděn v přihláškách do soutěží a ostatních dokladech klubu. Tento
oficiální název se musí shodovat s oficiálním názvem klubu uvedeného v jeho stanovách nebo jiném
zakládajícím dokumentu, popřípadě obsahovat rozhodující znaky tohoto názvu.
2. Klub je oprávněn vkládat před, do nebo za oficiální název dodatek případně mít pro každý svůj tým
samostatný název. Dodatek nebude považován za oficiální část názvu klubu, ale může pod ním hrát
soutěže. Z tohoto důvodu se může dodatek odlišovat pro jednotlivé týmy klubu a jeho případná změna
není považována za změnu názvu klubu (článek 5). Případnou změnu dodatku nebo název týmu je klub
povinen nahlásit ke schválení VV ČFPH a to pouze mezi jednotlivými ročníky soutěže. Samostatný název
pro své týmy kluby nahlašují v přihlášce do jednotlivých ročníků soutěží.
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3. Oficiální název nesmí být tvořen pouze obecně používanou zkratkou (FK, FBK, TJ, SK atd.) a nesmí být
zaměnitelný s názvem jiného klubu. Název také nesmí být v rozporu s obecnou slušností. Název
odporující tomuto řádu řídící orgán neschválí a nařídí jeho opravu.
Článek 5
Změna názvu, sídla a statutárních zástupců klubu
1. Změna názvu klubu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu
dřívějšího (např. FK místo SK). Název klubu je možno měnit v době mezi jednotlivými soutěžními
ročníky. Výjimkou jsou změny, které souvisí s legislativní změnou právních předpisů, jenž je povinen se
klub na základě platného zákona řídit. V takovém případě lze změnu provést i během soutěžního
ročníku. Klub je povinen uvést nový název v přihlášce do nového ročníku soutěže.
2. Za sídlo klubu je považováno sídlo uvedené ve stanovách nebo v jiném zakládajícím dokumentu klubu.
3. V případě změny statutárních zástupců je klub povinen tuto skutečnost oznámit VV a LK ČFPH
prostřednictvím emailu, jehož přílohou je nově vyplněná evidenční karta.
4. V případě změny trenéra nebo vedoucího týmu je klub povinen tuto skutečnost oznámit LK ČFPH
prostřednictvím emailu, kde bude uvedeno jméno nové osoby, její funkce a datum od kdy je změna
platná.
5. Změnu názvu, sídla, statutárních zástupců klubu, trenéra nebo vedoucího týmu má klub povinnost
oznámit VV ČFPH do 30 dnů od jejich změny a doložit patřičnými dokumenty (stanovy nebo jiný
zakládající dokument, evidenční karta).
Článek 6
Společná ustanovení o sloučení a rozdělení klubů
1. Kluby se mohou slučovat a rozdělovat za podmínek a způsobem stanoveným v jejich statutárních
dokumentech, předpisech ČFPH a na základě zákona. Důsledkem takových změn je zpravidla změna
zařazení jejich týmů do soutěží. Sloučení nebo rozdělení klubu je možné výhradně v době mezi
jednotlivými soutěžními ročníky. Je zcela vyloučeno provést sloučení či rozdělení klubu v průběhu
soutěžního ročníku. Návrh sloučení či rozdělení je třeba připravit s dostatečným časovým předstihem.
Návrh sloučení a rozdělení klubu je nutno oznámit nejpozději do 30. 3. běžného roku VV ČFPH, který
řídí soutěže, v nichž startují týmy slučovaných či rozdělovaných klubů. Součástí oznámení musí být
projekt sloučení či rozdělení klubů. Kluby, které neoznámí návrh svého sloučení či rozdělení do 30. 3. a
které nepředloží zároveň projekt sloučení či rozdělení, se v příslušném roce nemohou sloučit ani
rozdělit. Podaný návrh na sloučení či rozdělení klubů nelze vzít zpět.
2. VV ČFPH rozhodující o sloučení či rozdělení s konečnou platností (čl. 9 odst. 1) je povinen do 30 dnů od
oznámení sdělit klubům, zda s projektem souhlasí či nikoli. Projekt sloučení či rozdělení spolků musí
obsahovat:
 usnesení orgánů klubu (zpravidla valných hromad) o sloučení či rozdělení klubu,
 návrh převodu týmů do klubu vzniklého sloučením či do klubů vzniklých rozdělením,
 návrh smlouvy, případně již schválenou smlouvu o převodu závazků a pohledávek klubu, který
zanikne.
 VV si může vyžádat i další podklady k posouzení projektu
3. Klub, který byl v jednom roce účastníkem sloučení, či rozdělení, nemůže se ve stejném kalendářním
roce znovu sloučit, či rozdělit.
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Článek 7
Sloučení klubů
1. Výsledkem sloučení klubů je buď zánik jednoho z nich a právní kontinuita druhého, nebo případ, kdy
slučující se kluby oba zaniknou a vytvoří zcela novou právnickou osobu.
2. Se sídlem klubu vzniklého sloučením, musí vyslovit souhlas výkonný výbor ČFPH již při schvalování
projektu. Jinak nebude projekt schválen a sloučení se neuskuteční.
3. Ve všech případech sloučení zůstává nástupnickému klubu právo na účast v soutěžích, v nichž byly
zařazeny týmy zaniklého klubu (klubů).
Článek 8
Rozdělení klubů
1. Výsledkem rozdělení klubu je buď zánik původního klubu a vznik nových klubů, nebo právní kontinuita
původního klubu a oddělení nového klubu (klubů).
2. Se sídly klubů vzniklých rozdělením musí vyslovit souhlas výkonný výbor ČFPH již při schvalování
projektu. Jinak nebude projekt schválen a rozdělení se neuskuteční.
3. Jestliže se klub rozdělí na dva či více nových klubů, musí příslušný řídící orgán rozdělujícího se klubu v
projektu rozdělení (článek 6) určit, v kterých soutěžích, v nichž dosud startovaly týmy rozdělujícího se
klubu, jsou nástupnickými týmy klubů vzniklých rozdělením.
Článek 9
Rozhodování o sloučení a rozdělení klubů
1. Návrhy sloučení a rozdělení klubů schvaluje VV ČFPH na základě předložení projektů a dalších
dokumentů a informací slučujícími a rozdělujícími se kluby.
2. VV ČFPH dbá, aby sloučení či rozdělení proběhla v souladu se zákony, stanovami, řády a předpisy ČFPH
a statutárními dokumenty klubů. Pokud tomu tak nebude, VV ČFPH rozhodující s konečnou platností
návrh sloučení nebo rozdělení klubů neschválí.
3. Vůči rozhodnutí VV ČFPH rozhodujícího o schválení sloučení či rozdělení je možno podat podnět k
přezkoumání ke KRK ČFPH do 15 dnů ode dne dojití rozhodnutí nebo v téže lhůtě, pokud nerozhodl v
době stanovené v článku 6. Přezkoumání konečného rozhodnutí odvolací komise není přípustné.
4. VV ČFPH, který rozhoduje o sloučení či rozdělení klubu stanoví za takový akt příslušný poplatek do
maximální výše 5 000,- Kč. VV ČFPH je povinen oznámit částku slučujícím nebo rozdělujícím se klubům
při schválení návrhu sloučení či rozdělení (článek 6). Kluby jsou povinny uhradit částku společně podle
dohody nebo rozhodnutí řídícího orgánu nejpozději do začátku nového soutěžního ročníku VV ČFPH,
pokud nestanoví jinak. Neuhrazená dlužná částka bude vymáhána cestou disciplinárního řízení.
5. Pokud se kluby odchýlí od schváleného návrhu a projektu, pak se takové sloučení či rozdělení
neuskuteční. Týmy takových klubů budou zařazeny do soutěží podle čl. 6 soutěžního řádu.
Článek 10
Jednání za klub
1. Každý klub odevzdá VV ČFPH Evidenční kartu, ve které uvede minimálně dva zmocněnce, kteří mají
oprávnění jednat za klub vůči ČFPH. Jednotlivé dokumenty vyžadující podpis klubových zmocněnců,
stanoví, kolik z nich musí jednat společně.
2. Zmocněnce je možné měnit pouze novelizací Evidenční karty na základě souhlasu dosavadních držitelů
zmocnění jednat za tým, případně na základě rozhodnutí valné hromady klubu. Dokumenty zásadně
ovlivňující chod klubu (např. slučování, rozdělování, či rušení týmu) musí být podepsány současně také
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osobami mající oprávnění jednat za klub dle stanov nebo jiného zakládajícího dokumentu klubu, pokud
ty v takovém případě nevyžadují rozhodnutí Valné hromady.
Článek 11
Zánik členství klubu v ČFPH
1. Členství týmu v ČFPH zaniká vystoupením klubu z ČFPH na základě písemného sdělení klubu VV ČFPH.
Činnost všech týmů klubu končí dnem dojití písemného sdělení.
2. VV ČFPH může odejmout členství v ČFPH pro hrubé, opakované či trvalé porušování členských
povinností klubu. Členství zaniká dnem rozhodnutí VV ČFPH o odnětí členství. Tímto dnem také končí
účast všech týmů klubu v soutěžích. Členství zaniká rovněž právním zánikem spolku nebo jiného
právního subjektu na základě zákona. Členství obchodní společnosti zaniká jejím zrušením, pokud
obchodní společnost neprokáže, že se ruší bez likvidace a že její členská práva a povinnosti přebírá její
právní nástupce. Takové převzetí práv a povinností je možné jen se souhlasem VV ČFPH. Dnem
právního zániku či zrušením člena končí účast týmů klubu v soutěžích, pokud klub neodhlásil týmy ze
soutěží ještě před svým právním zánikem či zrušením.
3. Pokud členství klubu nezanikne žádným z výše uvedených způsobů, rozhodne o zániku členského klubu
VV ČFPH, jestliže v uplynulém soutěžním ročníku neměl zařazeno v soutěžích ČFPH ani jeden tým a
nepřihlásil žádný svůj tým do soutěží ani v novém soutěžním ročníku. Pokud v klubu vzniknou opět
podmínky pro účast některého týmu v soutěžích ČFPH, musí klub podat do ČFPH novou přihlášku.
Článek 12
Převod práv člena ČFPH
1. V případě zániku členství může VV ČFPH v zájmu prospěchu PH rozhodnout, že členská práva převede
na jinou právnickou osobu, která se stane členem ČFPH na místo subjektu, jehož členství v ČFPH
zaniklo. Přednostně však toto právo nabídne tomu, komu náleželo před jeho převodem na člena, jehož
členství zaniklo, pokud takový subjekt ještě existuje. V takovém případě týmy zaniklého člena pokračují
dále v soutěžích a stávají se týmy nového klubu, na nějž byla členská práva převedena.
Článek 13
Ustanovení závěrečná
1. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 20. června 2016.
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