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1. Základní ustanovení  
1.1. Krajské svazy Českého svazu full-contactu (dále jen „KS ČSFu“) jsou územní a organizační 

jednotky Českého svazu full-contactu z.s. (dále jen „ČSFu“), a jsou založeny jako pobočné spolky 
ČSFu. 

1.2. Tato směrnice stanovuje účel a postup založení KS ČSFu. 
 

2. Účel KS ČSFu 
2.1. KS ČSFu organizuje a řídí sportovní, manažerské, organizační, evidenční a další záležitosti ČSFu 

v rámci svého krajského regionu. 
2.2. KS ČSFu jsou považovány za sportovní autoritu pro kraj, v němž působí. Povinností KS ČSFu je 

vytvářet optimální podmínky pro své členy, přispívat k rozvoji kickboxu ve všech jeho formách, 
disciplínách, organizačních a výkonnostních úrovních, a pořádat a organizovat krajské, případně 
i okresní soutěže. 
 

3. Založení KS ČSFu  
3.1. KS ČSFu se zakládá dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, §219.  
3.2. Pověřením založení KS ČSFu je výkonný výbor ČSFu (dále jen „VV ČSFu“) dle §10 odst. 13., 

stanov ČSFu. 
3.3. VV ČSFu vypracovává stanovy KS ČSFu a volí orgány KS ČSFu. 
3.4. VV ČSFu podává návrh na zápis KS ČSFu do veřejného rejstříku. 
3.5. KS ČSFu vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

 
4. Činnost, majetek a hospodaření KS ČSFu 

4.1. KS ČSFu se řídí vlastními stanovami a vnitřními předpisy, které řídi jeho činnost a zastupují jej 
navenek. Stanovy KS ČSFu, předpisy KS ČSFu a činnost KS ČSFu nesmí být v rozporu se 
stanovami ČSFu, jeho posláním a cílům. 

4.2. Majetek a hospodaření KS ČSFu je vedeno odděleně a nezávisle na ČSFu. 
 

5. Návrhy na jmenování do orgánů KS ČSFu 
5.1. VV ČSFu přijímá návrhy kandidátů do statutárního orgánu KS ČSFu. 
5.2. Návrhy musí být podány v písemné formě na adresu sekretariátu ČSFu a musí obsahovat 

všechny následující údaje o kandidátovi: 
5.2.1. jméno a příjmení, 
5.2.2. datum narození, 
5.2.3. rodné číslo, 
5.2.4. adresa trvalého bydliště, 
5.2.5. název klubu ČSFu kterého je členem, 
5.2.6. název KS ČSFu (dle §4 stanov ČSFu) do kterého kandiduje, 
5.2.7. kontaktní údaje: email a telefon. 

5.3. Návrhy kandidátů přijímá VV ČSFu do 31. 12. 2022. 
 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
6.2. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U70 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti a 

účinnosti dnem jejího schválení. 
 

 
 

.………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 


