Atletika Slavkov u Brna, z. s.
Atletika Slavkov, z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
Atletika Slavkov u Brna, z. s.(dále jen „spolek“) má své sídlo ve Slavkově u Brna, na adrese
Komenského náměstí 1453, PSČ 684 01. Anglický ekvivalent jména spolku: Athletics Slavkov u
Brna.
Čl. II
Účel spolku
Práce s mládeží, propagace sportu a pořádání sportovních a jiných volnočasových aktivit,
vytváření sportovního a tréninkového zázemí, příprava sportovišť a vedení atletického oddílu.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto bodů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vedení atletického oddílu,
systematická práce s mládeží,
pořádání sportovních a jiných volnočasových akcí a soutěží,
zajištění, budování, rozvoj a údržba sportovního a souvisejícího zázemí pro atletický
oddíl,
výukově trenérská činnost,
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, souvisejících se
sportem,
poradenské a konzultační činnosti,
účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se práce s mládeží, atletiky,
sportu a sportovišť,
účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy spolku,
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j) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
k) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy spolku,
l) spolupráce s ostatními institucemi, spolky, skupinami a kroužky, za účelem podpory a
rozvoje sportu a atletiky v České republice,
m) účast na veškerých jednání s dotčenými subjekty, úřady, atp., které ovlivňují hlavní cíle
spolku.
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být schválena každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s
jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku. Členství ve spolku
vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou spolku. O přijetí rozhodují
členové spolku na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů, předseda spolku
má právo veta. Veto může být přehlasováno více jak 2/3 většinou ostatních řádných hlasů.
Přijetí člena se sděluje písemně nebo elektronickou formou. Spolek vede evidenci členů. Za
uchazeče o členství mladší 15 let podává přihlášku zákonný zástupce. Prvními členy spolku se
automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy spolku. Čestným
členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami.
Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
2. Člen spolku má právo:






účastnit se valné hromady,
hlasovat na valné hromadě mohou členové starší 18 let; každý člen - fyzická osoba má
jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové
spolku mají hlas poradní. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně
zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně
zvoleného zástupce,
být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat
návrhy a klást otázky,
být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod,
plynoucích z členství ve spolku.

3. Člen spolku má povinnost:







dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních
rozhodnutí, respektovat rozhodnutí a stanovy spolku,
ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů spolku vzniklých v běžném roce,
aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly rozporu se zájmy spolku,
reprezentovat spolek vhodným způsobem a neznevažovat jeho dobré jméno,
zacházet šetrně a hospodárně s majetkem spolku,
členové mladší 18 let předložit lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu,
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všichni členové spolku, kteří nedosáhli zletilosti (18 let věku), jsou pod dohledem
trenéra, vedoucího družstva nebo jiného pověřeného a zletilého člena spolku jen po
dobu konkrétní činnosti. Konkrétní dobou činnosti se rozumí:
- doba od oficiálního zahájení tréninku do doby jeho oficiálního ukončení (zahajuje a
ukončuje trenér, vedoucí, případně jiný pověřený a zletilý člen spolku),
-doba účasti na soutěži (individuální či soutěži družstev), která je ohraničená dobou
nastoupení do společného dopravního prostředku a ukončená jeho opuštěním po
ukončení akce; dopravují-li se na soutěž členové individuálně, rozumí se dobou účasti čas
zahájení a ukončení soutěže dle propozic pořadatele,
-doba na společném soustředění či jiné hromadné akci spolku ohraničená nástupem na
takovouto akci a oficiálním ukončením akce jejím vedoucím.
Do doby takovéhoto dohledu se nezapočítává doba strávená na cestě na akci či z akce do
místa bydliště.

4. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude
v rozporu s jeho povinnostmi a se stanovami a zájmy spolku:



napomenout člena spolku, napomenutí provede písemně předseda nebo místopředseda
spolku,
vyloučení ze spolku bez náhrady.

5. Členství ve spolku zaniká:






vystoupením na vlastní žádost člena – realizuje se doručením oznámení o vystoupení
předsedovi spolku,
vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,
zánikem člena - právnické osoby,
úmrtím člena - fyzické osoby,
zánikem spolku.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství. Spolek je oprávněn požadovat adekvátní finanční kompenzaci
vložených nákladů spolku do sportovní přípravy člena. Toto vyčíslení provede předseda na
základě účetních dokladů.
Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) valná hromada,
b) předseda.
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Čl. VI
Valná hromada – členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Hlasovací právo mají
všichni zletilí členové (starší 18 let). Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech
týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) stanovuje výši členských příspěvků a pravidla s tím související,
g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
i) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
j) rozhoduje o zániku spolku.
2. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Zasedání valné hromady je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce valnou hromadu, pokud ho o to
požádá alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá
předseda členům spolku nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je
návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání valné hromady zasílá
předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
Veškerá komunikace týkající se žádosti o svolání valné hromady, svolávání a ohlašování
konání zasedání a navrhování programu, probíhá písemně nebo prostředky elektronické
komunikace na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem
spolku uvedenou kontaktní adresu.
4. Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy, ke
kterému je oprávněná.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou
rovny.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů
spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné
hromady.
Čl. VII
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj samostatně jednat ve
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním
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spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Dále je oprávněn
přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich
pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo
zaměstnanec spolku.
2. Předseda je volen valnou hromadou na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den
následujícího po dni volby.
3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání valné hromady v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,
b) vést řádně agendu valné hromady a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,
d) jednou za tři roky předložit valné hromadě ke schválení strategický plán spolku, a to tak,
aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího
strategického plánu.
Čl. VIII
Hospodaření spolku
1. Majetek spolku vzniká z příspěvků, grantů, dotací a darů.
2. Koncepci hospodaření spolku schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí:



administrativně - správních výdajů orgánů spolku,
služeb, prací a hmotného zabezpečení nutných k činnosti spolku.

3. Po skončení hospodářského roku podává předseda zprávu valné hromadě o zúčtování
hospodářského roku.
Čl. IX
Zánik spolku
1. O zániku spolku rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů.
2. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.
Upřednostňuje se bezplatné převedení likvidačního zůstatku na jiný spolek s obdobným
předmětem činnosti.

Účinnost od 1. března. 2015
Ve Slavkově u Brna dne 1. března 2015

Zapsal: ……………………………………
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Ověřil:……………………………………

