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Stanovy Czech Airgun Field Target Association z.s.
1. Název a sídlo spolku
1.1 Název spolku je „Czech Airgun Field Target Association“ (dále jen CAFTA) z.s.
1.2 Zkratka CAFTA
1.3 Transkripce pro styk v České republice: Česká asociace FT střelby
1.4 Sídlem: č.ev. 506, 739 04 Morávka.

2. Právní postavení spolku
2.1 CAFTA je spolkem založeným podle zákona č. 89/2012 Je právnickou osobou podle českého práva s celostátní
působností.
2.2 CAFTA sdružuje právnické a fyzické osoby působící v oblasti vzduchovkové střelby (FT a HFT).
2.3 FT a HFT je sportovní střelecká disciplína zabývající se střelbou ze vzduchové pušky.
2.4 CAFTA vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky. CAFTA spolupracuje se subjekty obdobného
zaměření v České republice i v zahraničí.

3. Cíle činnosti CAFTA
3.1 Cílem činnosti CAFTA je vytvářet podmínky pro rozvoj střeleckých disciplín FT a HFT v České republice a tím
přispět k maximálnímu rozvoji tohoto střeleckého sportu a sportů příbuzných.

4. Předmět činnosti CAFTA
4.1 Předmětem činnosti CAFTA jsou zejména:
4.1.1 Poskytování informací o střeleckých disciplínách HFT a FT odborné i širší veřejnosti, zejména udržováním
internetových stránek na adrese http://www.cafta.cz.
4.1.2 Popularizování střeleckých disciplín HFT a FT pořádáním střeleckých soutěží, náborových akcí, přednášek a
jiných akcí týkajících se sportovní střelby a sportů příbuzných.
4.1.3 Integrace subjektů působících v HFT a FT střelbě, komunikace mezi nimi, zastupováním svých členu a hájení
jejich zájmů ve vztazích s třetími subjekty.
4.1.5 Aktivní účast při případném vytváření a prosazování právních předpisů upravujících střeleckou činnost.
4.1.6 Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v České republice i v zahraničí účastí na přípravě změn
případných právních předpisů týkajících se sportovní střelby nebo disciplín souvisejících.
4.1.7 Organizuje a řídí sportovně střelecké soutěže od náborových přes výkonnostní až po vrcholové. Jako
vrcholnou mistrovskou soutěž pořádá Mistrovství České republiky.
4.1.8 Publikuje pro svoji sportovní činnost Pravidla sportovní střelby a Řád střeleckých soutěží.
4.1.9 Pořádá mezinárodní soutěže, mistrovské soutěže až po soutěže mistrovství světa a světové poháry.
4.1.10 Organizuje a řídí státní reprezentaci ve sportovní HFT a FT střelbě.
4.1.11 Umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní sportovní střelbě. Důraz klade především
na sportovní přípravu mládeže, kde provádí výběr talentů a přípravu reprezentantů.
4.1.12 Nabývá majetek a nakládá s ním v souladu s těmito stanovami, vnitřními směrnicemi a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
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5. Členství v CAFTA, práva a povinnosti členů
5.1 Vznik členství
5.1.1 Členství v CAFTA je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Členem CAFTA muže být
fyzická osoba nebo právnická osoba, která:
- je právnickou osobou
- je starší 18-ti let (osoby mladší se mohou stát členy CAFTA pouze se souhlasem svého zákonného
zástupce)
- souhlasí se stanovami CAFTA
- podá přihlášku za člena CAFTA
- uhradí členský příspěvek CAFTA
5.1.2 Členství v CAFTA vzniká schválením přihlášky uchazeče předsednictvem CAFTA. O přijetí za člena
rozhoduje s konečnou platností předsednictvo CAFTA.
5.1.3 Dokladem o členství v CAFTA je průkaz člena, vydaný předsednictvem CAFTA.
5.2 Práva člena
5.2.1 Být zván a účastnit se valné hromady CAFTA s právem podávat návrhy a připomínky k činnosti CAFTA.
5.2.2 Hlasovat o věcech CAFTA projednávaných v rámci valné hromady. Každý člen má jeden hlas.
5.2.3 Členové starší 18-ti let mají právo volit a být voleni do orgánů CAFTA.
5.2.4 Být informován o činnosti a hospodaření CAFTA.
5.2.5 Podílet se na činnosti CAFTA.
5.2.6 Využívat služeb CAFTA.
5.2.7 Členové CAFTA mohou vedle svého označení používat název „člen CAFTA“ a ochrannou známku CAFTA v
rozsahu schváleném předsednictvem CAFTA.
5.3 Povinnosti člena CAFTA
5.3.1 Dodržovat stanovy CAFTA a respektovat rozhodnutí jejich orgánů vydané v souladu s právními předpisy a
stanovami CAFTA.
5.3.2 Jednat v souladu s cíli a záměry CAFTA, včetně jednotlivých sportovních řádů, soutěžních pravidel CAFTA a
vnitřních směrnic.
5.3.3 Řádně a včas platit členské příspěvky.
5.3.4 Dodržovat zásady sportovního chování a veškerá antidopingová opatření.
5.3.5 Aktivně se podílet na plnění cílů CAFTA
5.3.6 Řádně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech CAFTA, do nichž byl zvolen.
5.3.7 Se svěřenými prostředky řádně hospodařit, střežit a ochraňovat majetek CAFTA před poškozením, ztrátou,
zničením nebo zneužitím.
5.4 Zánik členství
5.4.1 Členství ve spolku zaniká:
- vystoupením člena z CAFTA
- úmrtím člena
- vyloučením člena
- nezaplacením členského příspěvku (jestliže člen nezaplatil členský příspěvek ve stanoveném termínu a
ani v dodatečně stanovené lhůtě)
- zánikem CAFTA
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5.4.2 Písemné oznámení o vystoupení člena z CAFTA adresuje člen předsednictvu CAFTA. Členství v CAFTA
zaniká dnem doručení oznámení.
5.4.3 O vyloučení člena na základě porušení povinností člena CAFTA nebo jednání proti zájmům CAFTA rozhoduje
předsednictvo CAFTA. Členství v CAFTA zaniká dnem rozhodnutí předsednictva CAFTA. Toto rozhodnutí je
konečné.

6. Orgány CAFTA
6.1 Orgány CAFTA jsou:
- valná hromada
- předsednictvo
6.2 Valná hromada CAFTA
6.2.1 Nejvyšším orgánem CAFTA je valná hromada členů CAFTA.
6.2.2 Do působnosti valné hromady náleží
- schvalování změn stanov CAFTA
- volba a odvolávání členů předsednictva CAFTA
- přijímání, změna a rušení vnitřních směrnic, sportovních řádů, soutěžních pravidel CAFTA apod.
- schválení účetní uzávěrky CAFTA, plánu činnosti a rozpočtu CAFTA
- rozhodnutí o sloučení nebo rozpuštění CAFTA na návrh předsednictva
6.3 Jednání valné hromady
6.3.1 Valnou hromadu svolává pozvánkou předsednictvo nejméně jednou v kalendářním roce. Nesvolá-li valnou
hromadu ve stanovené lhůtě předsednictvo, může tak učinit kterýkoliv člen CAFTA. Ustavující valnou hromadu
svolává přípravný výbor CAFTA.
6.3.2 Mimořádnou valnou hromadu svolá předsednictvo, pokud o to požádá nejméně třetina členů CAFTA.
6.3.3 Valná hromada se svolává pozvánkou, která uvádí místo, čas a návrh programu valné hromady. Pozvánka
musí být členům CAFTA zaslána nejméně měsíc předem.
6.3.4 Valné hromady je oprávněn účastnit se každý člen CAFTA. Člen, právnická osoba, je zastoupen svým
statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou. Každý řádný člen má jeden hlas. Každý člen může na valné
hromadě podávat připomínky a návrhy s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny předsednictvu.
6.3.5 Každý člen se může nechat na valné hromadě zastoupit zmocněncem.
6.3.6 Valná hromada zvolí aklamací předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Do zvolení
předsedajícího řídí jednání předseda CAFTA.
6.3.7 O průběhu jednání valné hromady se vypracovává zápis, který uvede místo a čas jednání valné hromady,
jména předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, počet přítomných členů, průběh jednání, návrhy a
podstatné připomínky účastníku a rozhodnutí valné hromady. K zápisu se připojí prezenční listina. Zápis potvrdí
předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu svými podpisy.
6.3.8 Hlasování se provádí veřejně s výjimkou hlasování o volbě nebo odvolání členů předsednictva. Na návrh
jedné třetiny přítomných hlasujících členů se uskuteční tajné hlasování i o ostatních záležitostech.
6.3.9 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně tři členové.
6.3.10 Valná hromada přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
6.3.11 Usnesení valné hromady o změně stanov, sloučení nebo rozpuštění CAFTA, je platně přijato, hlasovala-li
pro ně nejméně nadpoloviční většina všech členů CAFTA.
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6.4 Předsednictvo
6.4.1 Předsednictvo je statutárním orgánem CAFTA. Sestává z předsedy, místopředsedy a nejméně jednoho člena.
6.4.2 Členy předsednictva volí a odvolává členské schůze. Předsednictvo si ze svého středu volí předsedu,
místopředsedu a ostatní členy předsednictva.
6.4.3 Členové předsednictva se volí na 10 roků a zůstávají ve funkci, dokud není zvoleno nové předsednictvo.
6.4.4 Valná hromada může odvolat předsednictvo jako celek, porušuje-li hrubým způsobem své povinnosti,
především jedná-li v rozporu se stanovami a cíli CAFTA.
6.4.5 Předsednictvu přísluší následující povinnosti:
- svolávání valné hromady
- předkládání návrhů a zpráv valné hromadě
- řízení činnosti CAFTA
- rozhodnutí o změně sídla CAFTA (tuto skutečnost je povinno neprodleně oznámit všem členům CAFTA)
- rozhodnutí o vyloučení člena
- vytváření odborných skupin
- příprava akcí CAFTA
- jmenování a odvolání výkonného ředitele
- stanovení výše členských příspěvků
- přijímání, změna a rušení vnitřních směrnic, sportovních řádů, soutěžních pravidel CAFTA apod.
6.4.6 Předsednictvo se ze své činnosti zodpovídá valné hromadě.
6.4.7 Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nesvěřují jiným orgánům CAFTA.
6.5 Jednání předsednictva
6.5.1 Předsednictvo CAFTA se schází nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí.
6.5.2 Schůzi předsednictva svolává, řídí a rozpouští předseda nebo místopředseda CAFTA.
6.5.3 Schůze se svolává pozvánkou, která uvádí místo, čas a návrh programu jednání. Pozvánka musí být členům
předsednictva zaslána nejméně 14 dní předem. Dodržení lhůty není nezbytné, souhlasí-li s tím všichni členové
předsednictva.
6.5.4 Předseda zajistí vyhotovení zápisu o jednání předsednictva. Správnost zápisu potvrdí přítomní členové.
6.5.5 Předsednictvo se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členu. V případě, že má předsednictvo sudý
počet členu, je rozhodujícím hlas předsedy CAFTA.
6.5.6 Jednání předsednictva muže být uskutečněno s využitím prostředku komunikace na dálku.
6.6 Výkonný ředitel
6.6.1 CAFTA může jmenovat na základě usnesení předsednictva CAFTA Výkonného ředitele. Výkonný ředitel
nemůže být členem předsednictva.
6.6.2 Výkonný ředitel je k CAFTA v pracovním nebo obdobném poměru.
6.6.3 Výkonný ředitel je oprávněn účastnit se jednání předsednictva.
6.6.4 Výkonný ředitel zejména:
- řídí a zodpovídá za každodenní provoz CAFTA
- realizuje úkoly, které mu uloží předsednictvo
- zabezpečuje hospodaření CAFTA a splnění všech povinností stanovených právními předpisy
souvisejících s hospodařením, zejména zabezpečuje vedení účetnictví
6.6.5 O odměně výkonného ředitele rozhoduje předsednictvo v souladu s právními předpisy.
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6.7 Jednání za CAFTA
6.7.1 CAFTA jedná prostřednictvím svého předsedy nebo místopředsedy, kteří jsou oprávněni jednat samostatně a
o své činnosti se navzájem informují. V případě nutnosti mohou písemně pověřit jednáním za CAFTA další
osoby.
6.7.2 Podepisování za CAFTA se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu CAFTA připojí svůj
vlastnoruční podpis předseda nebo místopředseda. Jiní pracovníci CAFTA jsou oprávněni činit jménem
asociace jen právní úkony nutné ke splnění uložených úkolu v případech, kdy je to v obchodním styku obvyklé.

7. Hospodaření CAFTA
7.1 Cílem CAFTA není podnikatelská činnost. K zajištění své činnosti však soustřeďuje hmotné a peněžní
prostředky.
7.2 Příjmy CAFTA tvoří zejména:
- členské příspěvky
- účelové dotace
- dary a sponzorské příspěvky
7.3 CAFTA ručí za své závazky celým svým majetkem.
7.4 CAFTA vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá předseda nebo
výkonný ředitel, pokud je jmenován.
7.5 Prostředky CAFTA se využívají ke krytí nákladu souvisejících s její činností, zejména:
- odměňování pracovníků
- pronájem prostor
- vzdělávací, propagační akce
- zajištění technického zázemí
- vydávání informačních materiálů a udržování internetových stránek
- odměňování členů předsednictva a dozorčí rady

8. Zánik CAFTA
8.1 Asociace CAFTA zaniká na základě:
- dobrovolné fúze s jiným sdružením nebo rozdělením spolku
- pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení spolku s likvidací
- rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto stanovy byly přijaty ustavující schůzí spolku CAFTA v Praze dne: 13.2.2014
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