ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ DO
ČESKÉHO SVAZU REKREAČNÍHO SPORTU
Český svaz rekreačního sportu sdružuje základní články, jejichž činnost je zaměřena na
sport pro všechny.
Základními články se rozumí
a) tělovýchovné jednoty či kluby s právní subjektivitou, a které jsou svojí činností zcela
zaměřeny na sport pro všechny, tedy tzv. jednooborové TJ (SK).
b) oddíly či odbory bez právní subjektivity, které jsou součástí tělovýchovných jednot a
sportovních klubů s právní subjektivitou provozujících více sportů.
Tyto zásady vycházejí z článku 4 – členství, stanov ČSRS a stanovují podmínky vzniku
členství v ČSRS.
Členem ČSRS se může stát základní článek, jehož náplň činnosti odpovídá poslání a úkolům
ČSRS, není v rozporu se stanovami ČSRS a splňuje následující podmínky pro přijetí:

1. Členem ČSRS z.s. může být pouze klub (základní článek), a to na základě písemné
přihlášky. O přijetí rozhoduje VV.

2. Klub je spolek minimálně deseti fyzických osob, z nichž alespoň tři jsou starší 18 let.
3. Klub má vlastní právní subjektivitu s vlastním statutárním orgánem nebo je
odborem/klubem/oddílem spolku TJ/SK, který má právní subjektivitu se statutárním
orgánem a spolčuje více oddílů jejichž činnost je zaměřena na provozování dalších
druzích sportu.

4. Členství je platné po zaplacení členského příspěvku ve výši 20,- Kč za každou fyzickou
osobu v klubu rekreačního sportu, nebo v oddílu rekreačního sportu.

Žádost o členství se podává na formuláři Evidenční karta, která zároveň slouží jako
přihláška a je opatřena podpisem statutárního orgánu a nebo osoby oprávněné jednat
jménem základního článku. Žadatel bude o výsledku projednání žádosti vyrozuměn do
jednoho měsíce od doručení žádosti do sekretariátu ČSRS nebo mu bude žádost vrácena k
doplnění.
Členský

příspěvek
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k naplňování práv a povinností vyplývajících z členství v ČSRS dle jeho stanov a soubor
pojištění poskytované ČUS pro jeho členy.
Na členství v ČSRS není právní nárok.
Tyto „Zásady“ byly schváleny valnou hromadou ČSRS dne 14. 5. 2016.

