
 

 
S T A N O V Y  

 
Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při 

ESTO, z.s. 

 (v úplném znění v souladu s občanským zákoníkem č.  89/2012 Sb. ) 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1.1. Název :  Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO, z.s. 

1.2. Sídlo  :  Londýnská 329/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2. 

1.2.  Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO, z.s. (dále také  
„Asociace“) je spolkem zapsaným od 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 18425. Asociace vznikla 17. prosince 2007 
jako občanské sdružení podle tehdy platného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, registrací u Ministerstva České republiky pod č.j. VS /1-1/69785/07-R, a bylo jí 
přiděleno IČ: 226 90 409. 

1.3. Asociace je samostatnou právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí těmito 
stanovami, ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“ ) a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy.       

Článek 2 

Účel    

2.1. Účelem Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO, z.s. je 
sdružovat zhotovitele fotbalových  hřišť s umělými trávníky v České republice do 
profesní organizace a zajistit co nejvyšší kvalitu fotbalových hřišť s umělými trávníky 
v České republice, rozvíjet odbornost a zajištění špičkové kvality v této oblasti u všech 
členů Asociace a prosazovat při jejich činnosti společné zájmy.  

2.2. Při zajišťování svého účelu Asociace spolupracuje především s Fotbalovou asociací 
České republiky a se sdružením European Synthetic Turf Organization, se sídlem 6, 
Avenue E. van Nieuwenhuyse,B-1160, Brusseles, (dále také „ESTO“), v němž všichni 
řádní členové Asociace mají individuální členství. 

 



Článek 3 
Obsah a formy činnosti  

Hlavním obsahem činnosti Asociace, jako nezávislého, dlouhodobě působícího a vysoce 
kvalifikovaného profesního spolku, jímž se prosazuje účel a cíle Asociace, je: 

3.1. spolupracovat všemi dostupnými formami s Fotbalovou asociací České republiky, IČ: 
004 06 741 (dále také „FAČR „) za účelem docílení co nejvyšší kvality fotbalových hřišť 
s umělými trávníky při respektování soutěžního řádu FAČR s tím, že se jedná o všestranně 
náročnou investici s životností delší než deset let tak, aby investoři a koneční uživatelé byli  
schopni posoudit, vybrat a zajistit kvalitu daného umělého trávníku 

3.2. spolupracovat s dalšími subjekty působícími v oboru, které ovlivňují výstavbu 
fotbalových hřišť a dalších služeb s tím spojených v České republice i v zahraničí 

3.3. v zájmu celého fotbalového sportu a kvality sportovišť šířit a předávat objektivní 
informace v dané oblasti pro konečné uživatele, kterými jsou fotbalové kluby, především 
organizované ve FAČR   

3.4.  usilovat o dobré jméno a kvalitu služeb poskytovaných členy Asociace 

3.5. hájit a zastupovat  společné zájmy členů Asociace související s provozováním jejich 
aktivit a prosazovat je u orgánů státní správy a dalších územních a správních orgánů a dalších 
organizací včetně poradenské činnosti pro tyto subjekty 

3.6. poskytovat svým členům odborné, konzultační, poradenské, právní, účetní a daňové 
služby a napomáhat i dalšími způsoby k jejich rozvoji a vytváření konkurenceschopnosti 
oboru v daném regionu 

3.7.   pořádat nebo se spolupodílet na pořádání různých kurzů, školení a podobných akcích, 
které budou poskytovat aktuální informace z oboru nebo budou jinak prospěšné pro členy 
Asociace, včetně  vzájemné výměny zkušeností v této oblasti     

3.8. vyvíjet vlastní odborné publikační, informační, vzdělávací a další aktivity k naplnění 
uvedených cílů a k podpoře dalšího rozvoje Asociace, to i na mezinárodní úrovni, včetně 
předávání poznatků o nejnovějších trendech ve vývoji fotbalových umělých trávníků. 

 

Článek 4 
Řádné členství  

4.1. Řádným členem Asociace mohou být fyzické a právnické osoby, které podnikají 
v  činnosti výstavby fotbalových hřišť s umělými trávníky nebo v činnostech s těmito obory 
souvisejícími. Fyzická osoba musí dosáhnou věku osmnácti let. 

 4.2. Řádné členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok 
ve výši a lhůtě  určené Valnou hromadou Asociace. 



 

4.3. Každý uchazeč o řádné členství musí splňovat tyto podmínky :  

-  zastoupení, tj. uchazeč o členství musí doložit, že má obchodní zastoupení (nikoliv výhradní 
exkluzivitu) pro prodej umělých trávníků a oprávnění k jejich pokládce na území České 
republiky od certifikované firmy, která je členem ESTO a která dodává umělé trávníky, jež 
mají certifikaci FIFA* nebo FIFA**, 

- vybavenost, tj. uchazeč o členství musí vlastnit odpovídající strojní vybavení pro kladení a 
zásyp umělých trávníků a mít platnou licenci na pokládku umělých trávníků vydanou přímo 
výrobcem trávníků  

- personál a praxe, tj. pracovníci uchazeče musí být zaškoleni k pokládce umělých trávníků  
přímo výrobcem trávníků  

- reference, tj. uchazeč musí doložit, že na území České republiky úspěšně realizoval 
minimálně tři fotbalová hřiště s umělým trávníkem, na která byla vydána na jméno uchazeče 
atestace FAČR nebo certifikace FIFA*, které přiloží k žádosti o členství 

- dodržovat prováděcí pokyn FAČR, tj. uchazeč je povinen písemně potvrdit a k žádosti 
přiložit, že bude plně respektovat „Prováděcí pokyn k atestaci hřišť s umělými trávníky pro 
soutěžní utkání FAČR“ 

- být přidruženým členem ve  sdružení  ESTO 

Článek 5 
Přidružené členství  

5.1. Přidruženým členem Asociace mohou být fyzické a právnické osoby, které podnikají 
v  činnosti výstavby fotbalových hřišť s umělými trávníky nebo v činnostech s těmito obory 
souvisejícími. Fyzická osoba musí dosáhnou věku osmnácti let. 

 4.2. Přidružené členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden 
rok ve výši a lhůtě  určené Valnou hromadou Asociace. 

4.3. Každý uchazeč o přidružené členství musí splňovat tyto podmínky :  

-  zastoupení, tj. uchazeč o členství musí doložit, že má obchodní zastoupení (nikoliv výhradní 
exkluzivitu) pro prodej umělých trávníků a oprávnění k jejich pokládce na území České 
republiky od certifikované firmy, která je členem ESTO a která dodává umělé trávníky, jež 
mají certifikaci FIFA* nebo FIFA**, 

- vybavenost, tj. uchazeč o členství musí vlastnit odpovídající strojní vybavení pro kladení a 
zásyp umělých trávníků a mít platnou licenci na pokládku umělých trávníků vydanou přímo 
výrobcem trávníků  

- personál a praxe, tj. pracovníci uchazeče musí být zaškoleni k pokládce umělých trávníků  
přímo výrobcem trávníků  



- reference, tj. uchazeč musí doložit, že na území České republiky úspěšně realizoval 
minimálně dvě fotbalová hřiště s umělým trávníkem, na která byla vydána na jméno uchazeče 
atestace FAČR nebo certifikace FIFA*, které přiloží k žádosti o členství 

- dodržovat prováděcí pokyn FAČR, tj. uchazeč je povinen písemně potvrdit a k žádosti 
přiložit, že bude plně respektovat „Prováděcí pokyn k atestaci hřišť s umělými trávníky pro 
soutěžní utkání FAČR“ 

-  žádost o přidružené členství ve sdružení ESTO, tj. uchazeč musí doložit, že podal žádost o 
přidružené členství ve sdružení ESTO, do šesti měsíců od podání této žádosti je povinen 
uchazeč prokázat, že se stal přidruženým členem sdružení ESTO  

 

Článek 6 

Čekatelství    

6.1. Čekatelem členství v Asociaci  se může stát právnická nebo fyzická osoba, která dosáhla 
věku osmnácti let, která podniká v činnosti realizace sportovních staveb a má zájem se 
v budoucnosti stát členem Asociace  

6.2. Čekatel je povinen písemně potvrdit a k žádosti přiložit, že bude plně respektovat 
„Prováděcí pokyn k atestaci hřišť s umělými trávníky pro soutěžní utkání FAČR“ 

Článek 7 
Pozorovatelství  

7.1.  Pozorovatelem Asociace se může stát právnická nebo fyzická osoba, která dosáhla věku 
osmnácti let, jejíž činnost souvisí se zájmy členů Asociace, chce se podílet na odborné diskusi 
mezi členy Asociace a přispívat k realizaci účelu a cílů Asociace.   

Článek 8 
Zánik členství  

8.1. Členství v asociaci  zaniká v těchto případech: 

a) vystoupením na vlastní žádost písemně zaslanou Správní radě Asociace, a to dnem 
doručení takové žádosti, 

b) vyloučením, o kterém rozhoduje Správní rada Asociace v případech uvedených v čl. 9 
těchto Stanov, 

c) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě uvedené ve výzvě Asociace 
k zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn,  

d) u právnické osoby vstupem do její likvidace nebo prohlášením konkurzu  

e) úmrtím 



8.2. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení dříve zaplacených členských příspěvků ani 
jejich poměrné částky. 

Článek 9 
Vyloučení člena  

Vyloučení člena je mimořádným a krajním způsobem zániku členství v Asociaci a pro postup 
v takových případech platí tato pravidla: 

9.1. Člen může být  vyloučen v případech, které Správní rada Asociace posoudí jako zvláště 
hrubé jednání, které je neslučitelné se zájmy a cíli Asociace. Takovým zvláště hrubým 
jednáním se zejména rozumí: 

a)  závažné jednání proti Stanovám a rozhodnutím orgánů Asociace,  

b)  zvlášť závažné jednání proti předpisům FAČR a ESTO v oblasti činnosti zhotovitele 
fotbalových hřišť s umělými trávníky 

9.2.  O vyloučení člena rozhoduje Správní rada Asociace (dále také „Správní rada“). 

9.3.  Před rozhodnutím o vyloučení je Správní rada povinna udělit členovi písemnou výstrahu, 
v níž musí být popsán důvod jejího udělení. Dále musí být v písemné výstraze výslovně 
uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu porušení nebo porušování 
členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil 
případně vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce 
třiceti dnů. Toto ustanovení o výstraze se nepoužije a Správní rada není povinna dát předchozí 
písemnou výstrahu, pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené 
ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.          

9.4.  O termínu jednání, které má vést k rozhodnutí o vyloučení člena musí být dotyčný člen 
předem písemně informován doporučeným dopisem alespoň 14 dní před zasedáním Správní 
rady. 

9.5. Člen,  o jehož vyloučení se jedná, má právo na osobní účast nebo písemné vyjádření při 
projednávání jeho případu ve  Správní radě. Konečné rozhodování a vlastní hlasování Správní 
rady je v takových případech neveřejné a Správní rada  o závěrech jednání musí vyhotovit 
samostatný zápis, podepsaný Prezidentem a dalším členem Správní rady. Dotčená osoba musí 
být bez zbytečného odkladu písemně informována doporučeným dopisem o rozhodnutí 
Správní rady Asociace  a současně poučena, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení uvedeného 
rozhodnutí  se může písemně odvolat k Valné hromadě Asociace. V žádosti o odvolání musí 
uvést potřebné zdůvodnění. O odvolání rozhoduje Valná hromada.  

9.6.  Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení 
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li 
členovi rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm 
dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho 
členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak toto právo zaniká.     



 

Článek 10 
Práva a povinnosti členů  

10.1. Řádní členové mají stejná a plná  práva, která souvisejí s činností Asociace včetně   
výlučného práva hlasovat a rozhodovat na jednáních Valné hromady. 

10.2. Všichni členové  Asociace mají tato práva: 

a)  účastnit se na jednání na Valné hromadě  

b) být volen do všech orgánů Asociace 

c) podávat podněty a návrhy orgánům Asociace 

d) požadovat vysvětlení od Správní rady 

e) být informován o činnosti Asociace 

f) účastnit se akcí, které bude Asociace organizovat nebo na nich se podílet 

g) kdykoliv vystoupit z Asociace   

10.3. Členové Asociace mají tyto povinnosti : 

a) dodržovat stanovy a řídit se jimi 

b) hájit zájmy Asociace 

c) řádně a včas platit členské příspěvky 

d) aktivně se podílet na práci orgánů, do nichž byli zvoleni  

e) řídit se rozhodnutími Valné hromady a Správní rady 

f) oznamovat do sídla Asociace veškeré změny  svého jména nebo firmy, adresy, telefonního 
spojení a další skutečnosti důležité z hlediska činnosti Asociace 

g) při realizaci fotbalových hřišť s umělými trávníky používat pouze takové umělé trávníky, 
pro které má obchodní zastoupení na území České republiky od certifikované firmy, která 
je členem ESTO, člen může při realizaci fotbalového hřiště použít i jiný umělý trávník, 
pro který má obchodní zastoupení na území  České republiky od certifikované firmy, která 
je členem ESTO, jiný člen Asociace, avšak pouze se souhlasem tohoto člena Asociace 

h) nepodílet se svojí majetkovou účastí nebo jiným způsobem na podnikání jiné osoby, která 
při pokládce umělých trávníků používá jiné umělé trávníky, než pro které má sám nebo 
jiný člen Asociace obchodní zastoupení na území České republiky od certifikované firmy, 
která je členem ESTO 

 



i) při provádění staveb fotbalových hřišť s umělými trávníky postupovat důsledně podle   
„Prováděcího pokynu k atestaci hřišť s umělými trávníky pro soutěžní utkání FAČR“, a to 
zejména při realizaci spodní stavby nebo dodávce a instalaci umělého trávníku. Bude-li 
zjištěno, že člen při realizaci stavby porušil výše uváděný pokyn FAČR, např. použitím 
jiného než deklarovaného trávníku, bude to považováno za jednání, které může být 
důvodem k vyloučení podle čl. 9.1. těchto Stanov.   

 

Článek 11 

Seznam členů  

11.1. Asociace  vede seznam všech svých členů s rozdělením na řádné členy, přidružené 
členy,  čekatele a pozorovatele. 

11.2. Zápis o vzniku členství a jeho zániku se provádí na základě rozhodnutí orgánů Asociace, 
popřípadě na základě dalších listin. 

11.3. U každého člena se uvede jméno, příjmení, firma, bydliště nebo sídlo s výslovným 
uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je 
bydliště nebo sídlo, dále se uvede den a způsob vzniku a zániku členství a jeho druh. Seznam 
je přístupný pouze členům a orgánům Asociace. O výmazů údajů o členovi rozhoduje Valná 
hromada Asociace. 

11.4.  V dalším se seznam členů řídí ustanovením § 236 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
(dále také „NOZ“).     

Článek 12 
Orgány Asociace 

12.1. Soustavu orgánů Asociace tvoří tyto orgány: 

a) Valná hromada    

b) Správní rada 

12.2. Valná hromada  

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada, kterou tvoří všichni  členové Asociace (řádní 
členové, přidružení členové, čekatelé a pozorovatelé), kteří mají zaplaceny členské příspěvky 
za rok, v němž se Valná hromada koná. Ustanovení § 248 až § 257 NOZ se na Valnou 
hromadu nepoužijí.  

a) Valná hromada se schází nejméně jednou za rok. Valnou hromadu svolává Správní 
rada, která také stanoví termín, místo konání a návrh programu Valné hromady. Valná 
hromada musí být Správní radou svolána požádá-li o to písemně alespoň čtvrtina 
řádných členů, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti  



b) Konání valné hromady se oznamuje písemnou pozvánkou, která se rozesílá nejpozději 
14 dnů před konáním Valné hromady na poslední známou adresu člena. Může být 
zaslána poštou, elektronickou poštou nebo předána proti potvrzení tak, aby byla 
doručena 7 dní před konáním Valné hromady. Souhlasí-li s tím všichni řádní členové 
je možné svolat Valnou hromadu  i bez dodržení výše uvedených lhůt.  

c) Valná hromada je usnášení schopná je-li přítomna alespoň polovina řádných členů. 
Právnické osoby zastupují na Valné hromadě statutární zástupci nebo zplnomocněná 
osoba. Fyzické osoby se musí zúčastnit osobně. Není-li Valná hromada 
usnášeníschopná v určenou dobu, započne její konání o půl hodiny později a Valná 
hromada  je usnášení schopná za jakéhokoliv počtu přítomných řádných členů 

d) Zasedání Valné hromady řídí Prezident nebo jiný pověřený člen Správní rady. 
K přijetí usnesení a všech ostatních rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů 
přítomných řádných  členů. Každý řádný člen má jeden hlas.  

e) O konání Valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající Valné 
hromady  a zapisovatel zvolený Valnou hromadou. Každý člen má právo, aby v zápise 
byl uveden jeho odlišný názor. Kopii zápisu z Valné hromady obdrží všichni členové.     

f) Valná hromada : 

‐ schvaluje Stanovy, změny či doplňky Stanov  

‐ přijímá členy Asociace 

‐ volí a odvolává Prezidenta Správní rady, Viceprezidenta Správní rady a 
Generálního sekretáře Správní rady, popř. potvrzuje kooptaci nového člena 
Správní rady, pokud k takovéto kooptaci v mezidobí došlo 

‐ projednává zprávu Správní rady o činnosti a hospodaření Asociace za uplynulé 
období a  schvaluje účetní závěrku 

‐ schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu Asociace, včetně výše členských 
příspěvků na jeden rok 

‐ schvaluje jednací a volební řád Valné hromady, 

‐ rozhoduje o odvoláních člena proti vyloučení 

‐ rozhoduje o zrušení Asociace s likvidací, o její fúzi nebo rozdělení  

12.3. Správní rada  

Správní rada má tři členy  v tomto členění: 

Prezident  
Viceprezident 
Generální sekretář  



  
a) Správní rada  je statutárním a výkonným orgánem Asociace, který provádí vlastní činnost 

v období mezi Valnými hromadami  

b) Funkční období členů Správní rady je pět let. Členové Správní rady mohou být voleni 
opakovaně. V případě, že v průběhu funkčního období některý ze členů Správní rady na 
základě písemné rezignace nebo z jiných důvodů ukončí svoji funkci, je Správní rada 
oprávněna provést kooptaci nového člena Správní rady. 

c) Správná rada  zasedá podle potřeby, nejméně jednou za  rok, a to v místě a termínu, které 
zajistí Generální sekretář, zpravidla písemnou pozvánkou rozeslanou týden před jednáním.  

d) Správní rada je usnášeníschopná pokud je přítomna alespoň polovina jejich členů a pro 
přijetí rozhodnutí je zapotřebí většiny přítomných. Každý člen má jeden hlas, v případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.    

e) O jednání Správní rady se pořizuje písemný zápis, který vyhotovuje pověřený člen 
Správní rady  

f) Správní rada k zabezpečení operativního chodu Asociace realizuje schválený plán činnosti 
a rozpočtu a s tím související aktivity a připravuje informace a podklady na jednání Valné 
hromady. 

g) Správní rada zajišťuje vedení seznamu členů Asociace, předepsané evidence a účetnictví  

h) Správní rada rozhoduje v dalších otázkách, které nejsou v pravomoci jiných orgánů 
Asociace nebo, které ji svěřují stanovy    

12.4. Za Asociaci  jedná Správní rada navenek tak, že jedná Prezident nebo v jeho zastoupení 
Viceprezident nebo Generální sekretář. Písemné právní jednání Správní rady za Asociaci 
podepisují dva členové Správní rady.  

12.5. Členům Správní rady mohou být hrazeny náklady související s účastí na jednáních 
Správní rady a na dalších jednáních a akcích v tuzemsku nebo v zahraničí, na základě 
delegování Správní radou a v rozsahu schváleného rozpočtu   

 

Článek 13 
Financování a hospodaření  

13.1. Činnost Asociace je financována příspěvky svých členů, z výnosů z majetku Asociace, 
dary tuzemských a fyzických a právnických osob, případně příspěvky od územních a státních 
orgánů a FAČR, granty, dotacemi, subvencemi a ostatními zákonnými příjmy a výnosy. 

 13.2. Finanční a materiálové prostředky, které má Asociace, smějí být použity jen na cíle a 
činnosti v souladu se stanovami Asociace a při jejich využívání je třeba postupovat  
hospodárně.  



 

13.3. O způsobu hospodaření a plnění rozpočtu se podává písemná zpráva na Valné hromadě. 
Pokud jde o vedení účetnictví a podávání příslušných výkazů a daňových přiznání postupuje 
Asociace podle platných předpisů České republiky.  

13.4. Členové Asociace mají právo na proplacení cestovních náhrad při vykonávání činnosti 
ve prospěch Asociace. 

Článek 14 

Zrušení  Asociace 

14.1. Asociace se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z jiných 
důvodů stanovených zákonem. 

14.2. O zrušení Asociace s likvidací, dále o její fúzi nebo rozdělení rozhoduje Valná hromada  
nadpoloviční většinou všech řádných členů. V případě likvidace Valná hromada určí 
likvidátora a stanoví jeho odměnu. 

14.3. Soud zruší Asociaci s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem nebo i 
bez návrhu v případě, že   

a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145 NOZ 

b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 NOZ  

c) nutí třetí osoby ke členství, k účast na její činnosti nebo podpoře 

d) brání členům vystoupit 

Článek 15 

Tato stanovy zrušují a v celém rozsahu nahrazují všechny předchozí stanovy Asociace a byly 
schváleny Valnou hromadou dne 30. listopadu 2016. 

V Praze dne  30. listopadu  2016   

 

…………………………………                                               ………………………………… 

          

       Prezident                                                                                     Generální sekretář 

 

 

 


