Stanovy spolku
Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s.

Preambule
Aeroklub Havlíčkův Brod, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností
zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek
ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Čl. I
Název a sídlo
Název spolku: Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s. (dále jen „spolek“)
Sídlo spolku: Horní Papšíkov 125, 58001 Havlíčkův Brod

Čl. II
Účel spolku
1. Účelem spolku je provozování sportu, zejména amatérského a tělovýchovy v oblasti sportovního
a rekreačního létání, parašutismu, leteckého modelářství.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
Předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost spočívající zejména v:
a) provozování sportu a tělovýchovy v oblasti sportovního a rekreačního létání,
parašutismu, leteckého modelářství
b) práci s dětmi a mládeží a péči o jejich sportovní výchovu,
c) vzdělávání, školení a osvěty v oblasti sportu,
d) provoz mezinárodního a vnitrostátního letiště
e) organizaci a pořádání leteckých sportovních akcí,
f) propagaci sportovní kultury, sportů a dalších zájmových aktivit,
g) realizace projektů směřujících k navýšení počtu aktivně sportující veřejnosti

Čl. IV
Vedlejší činnost spolku
1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem
hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře
hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. Zisk z činnosti
spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost.
2. Spolek provozuje a vykonává následující vedlejší činnost:
a) pronájem bytových a nebytových prostor
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
c) hostinská činnost

d) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Čl. V
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku může mít tři formy:
a) kmenové členství
b) přidružené členství
c) čestné členství.
2. Přijetí za člena
a) Kmenový člen bude přijat po vyplnění přihlášky, schválení 2/3 většinou členské schůze a
zaplacení příspěvků. Návrh na přijetí kmenového člena může podat kmenový či čestný člen.
b) Přidružený člen bude přijat po vyplnění přihlášky, schválení radou a zaplacení příspěvků.
c) Čestným členem se může stát kdokoli, bude-li navržen kmenovým či čestným členem,
schválen členské schůzí kmenových členů a přijme-li čestné členství.

3. Ukončení členství
a) Ukončení kmenového členství je možné vystoupením člena dobrovolně, rozhodnutím 3/4
většiny členské schůze, a to zejména v případě, že se přestal aktivně podílet na činnosti
spolku, nebo dokonce začal vyvíjet činnost v jeho neprospěch.
b) Ukončení přidruženého členství je možné vystoupením člena dobrovolně či ztrátou členství
pro neplacení příspěvků, rozhodnutím 2/3 většiny členské schůze, a to zejména v případě, že
začal vyvíjet činnost v neprospěch spolku.
c) Čestný člen se může vzdát členství svým dobrovolným rozhodnutím.
d) Úmrtím člena.

4. Povinnosti a práva členů spolku:
a) Kmenový člen spolku je povinen aktivně se podílet na organizačních činnostech a úsilí
nutném k dosažení cílů spolku. Dále je povinen hradit členské příspěvky ve výši schválené
členskou schůzi. Je povinen dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku. Má právo
účastnit se členských schůzí s hlasem rozhodujícím, podávat zde své návrhy, podněty a
připomínky a vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám. Kmenovým členem spolku
může být i právnická osoba, a to se stejnými právy a povinnostmi jako osoba fyzická. Dále má
právo:
-

volit předsedu, radu a kontrolní komisi spolku,

-

být volen do orgánů spolku,

b) Přidružený člen spolku je povinen hradit členské příspěvky výši schválené členskou schůzi,
aktivně se podílet na činnostech a úsilí nutném k dosažení cílů spolku. Je povinen dodržovat
stanovy, plnit usnesení orgánů spolku. Má právo podávat do rukou rady spolku návrhy,
podněty a připomínky. Přidruženým členem spolku může být i právnická osoba, a to se
stejnými právy a povinnostmi jako osoba fyzická.
c) Čestný člen spolku nemá žádné povinnosti. Má stejná práva jako přidružený člen spolku.
Navíc má právo účastnit se členských schůzí spolku s hlasem poradním.

5. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Čl. VI
Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) nejvyšší orgán -členská schůze,
b) statutární orán - předseda
c) výkonný orgán - rada,
d) kontrolní komise

Čl. VII
Nejvyšší orgán - Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, které nejsou v působnosti jiného orgánu,
zejména:
a) rozhodnutí o změně stanov,
b) volba a odvolání členů rady a předsedy,
c) volba a odvolání členů kontrolní komise,
d) schválení výsledku hospodaření spolku,
e) schválení rozpočtu spolku
f) schvalovat interní organizační normy spolku
g) rozhodovat o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
h) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem,
i) schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řádu, případně dalších
vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

k) schvalování zprávy o činnosti spolku za předcházející rok,
l) rozhodnutí o zrušení spolku, jeho přeměně či sloučení.

2. Členská schůze dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 1 x ročně.
Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně
alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda
členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v
přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději čtrnáct dní
před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději sedm dní před
konáním zasedání členské schůze zasílá předseda rady členům spolku návrhy materiálů, které je
povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze je usnášení schopná, sejde-li se na ní minimálně nadpoloviční většina kmenových
členů. V případě, že se do 30 minut po zahájení řádně svolané schůze nesejde nadpoloviční většina
kmenových členů, započne automaticky nová schůze, k jejíž usnášení schopnosti postačuje
přítomnost alespoň jedné třetiny kmenových členů. Všechna rozhodnutí členské schůze jsou
přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných kmenových členů, s výjimkou výše uvedených
rozhodnutí vyžadujících 2/3, resp. 3/4 většinu hlasů – rozumí se rovněž přítomných – kmenových
členů. Každý kmenový člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny. Členská schůze
volí ze svého středu předsedu, radu a kontrolní komisi.
5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen
se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku
zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VIII
Statutární orgán – předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze.
3. Předseda je volen členskou schůzí na funkční období 2 roky.
4. Řídí činnost rady, v jeho nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený člen rady.
5. S volává zasedání členské schůze v souladu s těmito stanovami.
6. Odměnu za výkon funkce předsedy stanoví členská schůze.

Čl. IX
Výkonný orgán – rada
1. Rada je výkonný orgán spolku.

2. Rada je volená členskou schůzí na funkční období 2roky.
3. Rada je výkonným kolektivním orgánem tvořeným minimálně dvěma členy.
4. Rada zejména:
a) rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho
majetkem, s výjimkou majetku nemovitého,
b) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
c) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
d) přijímá zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, rozhodovat o všech
jejich pracovních záležitostech,
e) vede řádně agendu členské schůze,
f) archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
g) jedná s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
h) řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi, řády spolku i
usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

5. Rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího zasedání alespoň nadpoloviční většina všech jejích
členů, a to osobně, nebo hlasováním per rollam, které se může konat i prostřednictvím e-mailové
komunikace nebo jinými elektronickými prostředky. V takovém případě se osoby hlasující per rollam
považují za přítomné na zasedání rady, i když hlasují pomocí e-mailu, písemně nebo telefonicky s
hlasitým poslechem nebo pomocí SMS zprávy.
6. Rada rozhoduje ve všech případech nadpoloviční většinou členů rady, nebo členů hlasujících per
rollam.
7. Hlasovací právo všech členů rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. X
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je tříčlenná.
2. Kontrolní komise je volena členskou schůzí na funkční období 2 roky.
3. Kontrolní komisi řídí předseda zvolený ostatními členy kontrolní komise
4. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v statutárním orgánu spolku.
5. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá
v souladu s obecně patnými předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze a rady.
6. Kontrolní komise provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního
rozhodnutí a kdykoli v průběhu roku. Všichni členové, rada spolku i zaměstnanci jsou povinni

s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení
a další požadovanou součinnost.

Čl. XI
Způsob jednání za spolek
1. Za spolek jedná předseda.
2. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj
podpis předseda.
Čl. XII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace
může být použit pouze veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické
osobě s účelem obdobným účelu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či
jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního
zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí spolku.

