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Stanovy zapsaného spolku 
ASF Asociace Fantasy, z. s.

Čl. I 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku: 

ASF Asociace Fantasy, z.s.,  

dále jen Asociace.  

2. Sídlo spolku: Horáčkova 929/10,  

140 00 Praha 4 - Krč  

Čl. II 

Cíl činnosti 

1. Asociace sdružuje hráče a organizátory 

volnočasových outdoorových aktivit 

označovaných jako LARP převážně ve stylu 

žánru fantasy, historie nebo sci-fi za účelem: 

a) organizování a podpory setkání a dalších 

společných aktivit a svých členů, 

b) organizování a podpory larpů, a to ve 

formě materiální, právní, znalostní, 

bezpečnostní i jiné pomoci, 

c) zajišťování kontaktů a informací mezi 

svými členy i mezi ostatními členy 

komunity,  

d) veřejného poskytování informací 

o pravidlech larpů a zajištění bezpečnosti 

při jejich organizování,  

e) propagace zájmu o tyto aktivity na 

veřejnosti. 

Čl. III 

Vznik a zánik Asociace 

1. Asociace vznikla registrací u Ministerstva 

vnitra České republiky.  

2. Asociace vznikla na dobu neurčitou.  

3. Asociace je právnickou osobou.  

4. Asociace zaniká dobrovolným zrušením podle 

čl. X odst. 4b),  

Čl. IV 

Členství v Asociaci 

1. Členství v Asociaci je dobrovolné.  

2. Členem Asociace se může stát každý občan, 

který:  

a) podal písemnou přihlášku, v níž se 

zavázal respektovat stanovy Asociace 

a vyslovil souhlas řídit se rozhodnutím 

jejích orgánů,  

b) splňuje další podmínky konkrétního druhu 

členství, který označil na přihlášce.  

3. Členství v Asociaci vzniká usnesením rady 

Asociace o přijetí za člena podle čl. XI odst. 5 

a).  

4. Každý člen Asociace má tato práva 

a povinnosti:  

a) právo účastnit se veškerých aktivit 

Asociace za podmínek určených radou 

Asociace,  

b) povinnost chránit dobrou pověst Asociace 

a zdržet se jednání, které by ji mohlo 

poškozovat, 

c) povinnost informovat Radu o svém 

členství v jiném spolku, který má stejný 

nebo obdobný cíl či předmět činnosti jako 

Asociace, 

d) povinnost zachovávat mlčenlivost 

o záležitostech Asociace, které nejsou 

veřejně známé, a to i po ukončení členství 

v Asociaci.  

5. Členství v Asociaci zaniká:  

a) rozhodnutím člena, a to ke dni doručení 

písemného oznámení člena o jeho 

vystoupení z Asociace Radě,  

b) úmrtím,  

c) usnesením podle čl. XI odst. 5f).  

6. Po zániku členství nemá bývalý člen nárok na 

navrácení již zaplacených příspěvků ani na 

podíl na majetku spolku.  
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7. Členství v Asociaci se rozlišuje na druhy:  

a) aktivní,  

b) registrované. 

8. Druh členství v Asociaci může být změněn 

usnesením rady Asociace podle čl. XI odst. 5 

b) a to zejména na vlastní žádost člena, 

písemnou nebo prohlášenou do zápisu z 

jednání rady.  

9. Ke kterémukoliv druhu členství může být 

uděleno označení "čestné", a to jako formální 

deklarace zásluh člena pro Asociaci, bez 

dalších práv či povinností.  

10. Členové Asociace se mohou dále sdružovat 

do klubů a jednotlivé kluby mohou být 

organizovány do kmenů. 

Čl. V 

Aktivní členství 

1. Aktivním členem Asociace se může stát 

každý občan, který dále:  

a) je starší 18 let,  

b) zaplatil řádně členský příspěvek.  

2. Aktivní člen má dále tato práva a povinnosti:  

a) rovné hlasovací právo (1 hlas) při 

hlasování pléna,  

b) právo být se svým souhlasem volen do 

všech orgánů Asociace,  

c) právo nahlížet do archivovaných zápisů 

z jednání orgánů Asociace,  

d) povinnost platit řádně členské příspěvky 

a vykonávat pro Asociaci práce v rozsahu 

řádně schválené členské povinnosti.  

3. Aktivní členství může být změněno na 

registrované pouze na vlastní žádost člena 

nebo z důvodu neplnění povinnosti podle 

tohoto čl. odst. 2 d).  

Čl. VI 

Registrované členství 

1. Registrovaným členem Asociace se může stát 

každý občan, který je starší 15 let.  

Čl. VII 

Seznam členů 

1. Asociace vede seznam svých členů.  

2. Za vedení seznamu členů odpovídá Rada, 

která také na základě svých usnesení provádí 

v seznamu zápisy a výmazy. 

3. Seznam členů je neveřejný, přístupný jen 

oprávněným orgánům Asociace. Dílčí osobní 

člena a další údaje ze seznamu členů mohou 

být zpřístupněny členům či veřejnosti na 

základě souhlasu člena vyjádřeného zpravidla 

na přihlášce.  

Čl. VIII 

Členská schůze 

1. Pro svolání členské schůze se použijí 

ustanovení čl. X odst. 8 a 9 obdobně. 

Čl. IX 

Orgány Asociace 

1. Orgány Asociace jsou:  

a) plénum Asociace ("plénum"),  

b) rada Asociace ("rada"),  

c) prezident Asociace ("prezident"), 

případně viceprezident Asociace 

("viceprezident").  

Čl. X 

Plénum Asociace 

1. Nejvyšším orgánem Asociace je plénum.  

2. Plénum je kolektivní orgán, tvořený všemi 

aktivními členy Asociace.  

3. Hlasování probíhá osobně na jednání 

pléna.V nepřítomnosti může být aktivní člen 

na jednání pléna zastoupen jiným členem 

pléna na základě písemné plné moci.  

4. Do výlučné působnosti pléna patří jmenovitě:  

a) rozhodnutí o zrušení usnesení či části 

usnesení rady,  

b) rozhodování o dobrovolném zrušení 

Asociace,  

c) rozhodnutí o rozdělení likvidačního 

zůstatku.  

5. Do působnosti pléna, kterou je mezi 

jednáními pléna oprávněna vykonávat též 

rada, patří:  

a) rozhodování ve všech věcech Asociace, 

které nepřísluší do výlučné působnosti 

jiných orgánů Asociace, 
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b) schvalování stanov a jejich změn, 

c) schvalování platného hlasovacího řádu, 

d) volba svých členů do rady,  

e) odvolávání jednotlivých členů rady, 

pokud by tím počet členů rady neklesl 

pod minimální počet daný stanovami,  

f) rozhodování o vyloučení člena pro 

opakované či závažné porušování stanov 

nebo rozhodnutí orgánů Asociace,  

g) schvalování obecných programů činnosti,  

h) schvalování zásad hospodaření 

s majetkem Asociace,  

i) schvalování účetní závěrky,  

j) schvalování výše členského příspěvku 

a rozsahu členské povinnosti na aktuální 

či následující období,  

k) rozhodování o výši odměn pro členy 

dalších orgánů Asociace,  

l) rozhodování o přijetí smluv o součinnosti 

s jiným spolkem.  

6. Usnesení pléna jsou bezprostředně závazná 

pro všechny členy Asociace.  

7. Usnesení pléna mají přednost před usneseními 

všech ostatních orgánů Asociace. V případě 

rozporu platí usnesení pléna.  

8. Plénum svolává prezident nejdéle do roka od 

posledního zasedání nebo do tří měsíců ode 

dne, ke kterému je mu doručena písemná 

žádosti nejméně 1/3 aktivních členů o svolání 

zasedání pléna. Neučiní-li tak, jsou plénum 

též oprávněni svolat společným rozhodnutím 

oba viceprezidenti.  

9. Pozvánka na zasedání pléna se vždy uveřejní 

nejméně 10 dnů před jeho konáním na 

internetové stránce Asociace, je-li v provozu. 

Pokud o to aktivní člen písemně požádá radu 

Asociace, musí mu být pozvánka doručena 

písemně či elektronicky a to nejpozději 7 dní 

před konáním zasedání.  

Čl. XI 

Rada Asociace 

1. Nejvyšším výkonným orgánem Asociace je 

rada.  

2. Rada je kolektivní orgán, tvořený nejméně 

třemi, nejvýše dvanácti členy. 

V nepřítomnosti nemůže být člen rady na 

jejím jednání zastoupen.  

3. Členy rady volí ze svých přítomných členů 

plénum.  

4. Funkční období rady končí:  

a) volbou nové rady plénem,  

funkční období jednotlivého člena rady také 

končí:  

b) usnesením pléna o jeho odvolání z funkce 

člena rady,  

c) ukončením jeho členství v Asociaci,  

d) vzdáním se svého členství v radě a to ke 

dni doručení písemného oznámení 

prezidentovi.  

5. Do výlučné působnosti rady patří jmenovitě:  

a) přijímání nových členů,  

b) rozhodování o změně druhu členství,  

c) rozhodování o udělení či odebrání 

označení členství podle čl. IV odst. 9.  

d) volit ze svých členů prezidenta a 

viceprezidenty,  

e) rozhodování o započtení prací 

provedených pro Asociaci do členské 

povinnosti,  

f) schvalování věcného obsahu, zahájení a 

ukončení konkrétních projektů činnosti a 

jmenování jejich správců, přitom je rada 

vázána schválenými obecnými programy 

činnosti,  

g) rozhodování v otázkách hospodaření s 

majetkem Asociace,  

h) rozhodování v otázkách zaměstnávání 

pracovníků pro Asociaci,  

i) pověřit odpovědností za zajištění činností 

podle bodů f) až h) kteréhokoliv svého 

člena s jeho souhlasem, a to nejdéle na 

dobu, po kterou zůstane jejím členem.  

6. Rozhodnutí rady se dělí na okamžitě platná a 

platná po uplynutí lhůty. 

7. Rozhodnutí platná po uplynutí lhůty: 

a) se týkají čl. Xodst. 5 stanov, 

b) vstupují v platnost po uplynutí jednoho 

měsíce, pokud do té doby nepožádá o 

zrušení rozhodnutí alespoň pět aktivních 

členů Asociace, 

c) mohou být zrušena výše uvedeným 

počtem žádostí, které se podávají písemně 
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či e-mailem odeslaným na společný  

e-mail rady, 

 

8. Rada je dále odpovědná za zajištění těchto 

činností:  

a) výkon jí adresovaných usnesení pléna,  

b) vedení účetnictví,  

c) vedení archivu písemností Asociace, 

členské evidence a veškeré agendy.  

9. Rada jedná nejméně třikrát ročně.  

10. Prezident, případně jiný pověřený člen rady, 

informuje plénum na každém zasedání o 

činnosti rady za uplynulé období.  

Čl. XII 

Prezident a viceprezidenti Asociace 

1. Statutárním orgánem oprávněným jménem 

Asociace jednat a činit právní úkony je 

prezident sám, nebo oba viceprezidenti 

společně.  

2. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k 

otisku razítka se připojí podpis, případně 

podpisy.  

3. Do výlučné působnosti prezidenta patří 

jmenovitěřízení Asociace v souladu se 

stanovami a s rozhodnutími ostatních orgánů.  

4. Do působnosti prezidenta, kterou jsou 

oprávněni vykonávat společným rozhodnutím 

též oba viceprezidenti, patří:  

a) činit právní úkony za Asociaci,  

b) opatrovat razítko (či razítka) Asociace, 

používat je a podepisovat za Asociaci,  

c) písemně oprávnit úkony podle a) b) jiného 

člena anebo zaměstnance Asociace, a to 

nejdéle na dobu, po kterou oprávněný 

zůstane členem anebo zaměstnancem 

Asociace.  

5. Do působnosti prezidenta případně 

viceprezidentů v souladu s podmínkami 

uvedenými ve stanovách patří dálevykonávat 

činnosti podle čl. X odst. 8 a čl. XIIIodst. 6. 

6. Rozhodnutí prezidenta mají přednost před 

rozhodnutími učiněnými oběma 

viceprezidenty společně. V případě rozporu 

platí rozhodnutí prezidenta.  

7. Prezidentem se může stát člen rady, který 

nezastává funkci viceprezidenta.  

8. Prezidenta volí ze svých přítomných členů 

rada.  

9. Prezident zůstává členem rady.  

10. Prezident se nemůže vzdát svého členství v 

radě podle čl. XI odst. 4 d). Osoba ve funkci 

prezidenta může být plénem odvolána ze své 

funkce člena rady s účinností nejdříve od 

okamžiku, kdy skonči její funkční období ve 

funkci prezidenta.  

11. Funkční období prezidenta končí:  

a) volbou nového prezidenta radou, a to, 

nebyl-li volbě přítomen, ke dni doručení 

písemného usnesení rady prezidentovi,  

b) skončením funkčního období rady, jejímž 

je členem,  

c) ukončením jeho členství v Asociaci,  

d) vzdáním se funkce prezidenta a to ke dni 

doručení písemného oznámení radě.  

12. Viceprezidentem se může stát člen rady, který 

nezastává funkci prezidenta.  

13. Dva viceprezidenty volí ze svých přítomných 

členů rada. Při volbě je určeno, který z 

viceprezidentů je "první" a který "druhý".  

14. Pro viceprezidenta platí obdobně ustanovení 

tohoto článku odst. 9 a 11, funkční období 

viceprezidenta dále končí:  

a) ukončením jeho členství v radě.  

15. Na prvního viceprezidenta přechází veškerá 

působnost prezidenta v případě, že skončilo 

funkční období prezidenta podle tohoto 

článku odst. 11 c) nebo d), do doby, než je 

radou zvolen nový prezident nebo do doby, 

než skončí funkční období prvního 

viceprezidenta. Po tuto dobu pro něj platí 

obdobně i ustanovení tohoto článku odst. 10.  

16. Na druhého viceprezidenta přechází veškerá 

působnost prvního viceprezidenta v případě, 

že skončilo funkční období prvního 

viceprezidenta podle tohoto článku odst. 14 

nebo 15, respektive odst. 11 c) nebo d), do 

doby, než je radou zvolen nový první 

viceprezident nebo do doby, než skončí 

funkční období druhého viceprezidenta.  
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Čl. XIII 

Společná ustanovení o jednání orgánů 

1. Všechny kolektivní orgány Asociace podle 

stanov rozhodují formou usnesení podle 

tohoto článku.  

2. Členové Asociace mohou odpovídajícím 

orgánům předložit návrh na projednání, a to 

v případě, že se na něm shodnou alespoň dva 

aktivní členové či jeden aktivní a tři 

registrovaní členové či pět registrovaných 

členů. Tímto návrhem se musí příslušný orgán 

zabývat. 

3. K rozhodnutí se vždy vyžaduje nadpoloviční 

většiny hlasů přítomných členů orgánu. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

řídícího jednání.  

4. Usnesení mohou být orgánem přijímána, jen 

je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.  

5. Usnesení resp. části usnesení obecně závazné 

pro členy Asociace, jsou vždy číslována 

nepřetržitou řadou za kalendářní rok a 

zveřejňována na internetové stránce Asociace, 

je-li v provozu.  

6. Jednání orgánu řídí prezident Asociace. 

V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání 

první viceprezident, není-li ten přítomen, tak 

druhý viceprezident, není-li přítomen ani ten, 

pak člen orgánu zvolený pro toto jednání za 

osobu řídící. Řídící pak určí z přítomných 

členů orgánu, jednoho člena orgánu do funkce 

zapisovatele a dalšího do funkce ověřovatele.  

7. Pro každé jednání je zapisovatelem vedena 

listina přítomných členů orgánu a je pořízen 

zápis z jednání, který musí obsahovat 

zejména:  

a) místo, datum a čas zahájení jednání,  

b) konstatování o usnášeníschopnosti,  

c) schválená a neschválená usnesení,  

d) projevy členů, o jejichž zapsání mluvčí 

požádá a jejichž zapsání schválí řídící 

jednání,  

e) podpisy řídícího jednání, zapisovatele a 

ověřovatele.  

8. Zápis z jednání se vyhotovuje vždy nejpozději 

do dalšího jednání orgánu v minimálně 

jednom vyhotovení pro archivaci, přílohou 

archivovaného vyhotovení je vždy originál 

listiny přítomných členů.  Kopie zápisu i 

s přílohami se ve stejnou dobu umístí na 

stránky Asociace v místě tomu určenému. 

9. Námitky proti věcné správnosti zápisu z 

jednání lze uplatnit nejpozději na dalším 

jednání orgánu. Po uplynutí této lhůty bez 

námitek je zápis považován za odpovídající 

skutečnosti.  

10. Orgán musí na každém jednání přednostně 

rozhodnout o námitkách k zápisu ze svého 

předchozího jednání. V případě uznání 

námitek pozbývá platnosti pouze napadená 

část usnesení a to od počátku. Opravené znění 

usnesení se zahrne do zápisu z jednání, na 

němž bylo rozhodnuto o námitkách.  

11. Každý orgán Asociace podle těchto stanov 

může vydávat jednací a organizační řád, který 

v souladu s těmito stanovami podrobněji 

upraví pravidla jeho jednání a výkon 

působnosti svěřené mu stanovami. 

12. Orgány Asociace mohou mezi svými 

jednáními přijímat jednotlivá usnesení také 

pomocí dálkového přístupu, přičemž 

podmínky musí být jednoznačně upraveny 

v jejich jednacím řádu, a to tak, aby nemohla 

vzniknout pochybnost o platnosti takto 

přijatých usnesení. 

13. Usnesení přijatá dle Čl. XIII odst. 12 orgán 

vždy zařadí do zápisu ze svého nejbližšího 

jednání, jinak pozbývají platnosti. 

Čl. XIV 

Hospodaření Asociace 

1. Asociace hospodaří se svým majetkem jako 

vlastník.  

2. Asociace odpovídá výlučně svým majetkem 

za nesplnění svých závazků či povinností. 

Členové neodpovídají svým majetkem za 

případný schodek v hospodaření Asociace.  

3. Majetek Asociace je tvořen zejména 

členskými příspěvky, dary i vlastní 

výdělečnou činností Asociace.  

4. Majetek Asociace je používán k naplňování 

cílů činnosti Asociace a to podle platných 

zásad hospodaření v souladu s těmito 

stanovami.  
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5. Finanční prostředky Asociace budou uloženy 

na k tomu zvlášť určeném účtu vedeném u 

peněžního ústavu na území České republiky.  

6. Asociace vede účetnictví v rozsahu a 

způsobem stanoveným zákonnými předpisy. 

Účetním obdobím je kalendářní rok.  

7. Pokud žádný z oprávněných orgánů Asociace 

nerozhodl o výši členského příspěvku na 

aktuální období, zůstává jeho výše 

nezměněna.  

Čl. XV 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny Plénem Asociace 

dne 24. listopadu 2016 a nahrazují stanovy platné 

od 6. dubna 2009. 


