Stanovy Asociace lodní třídy 29er a 49er
I.

Základní ustanovení

1. Název spolku: Asociace lodní třídy 29er a 49er, z. s. (dále jen spolek). V běžném písemném
styku se pro označení spolku užívá zkratky ALT 29er a 49er.
2. Sídlo spolku je na adrese: Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha. Spolek má
postavení právnické osoby a působí na území České republiky a Evropské unie.
3. Zapsaný spolek je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání.
4. ALT 29er a 49er je členem Českého svazu jachtingu (ČSJ) a řídí svoji činnost v souladu s jeho
stanovami.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

II.

Poslání, účel spolku, náplň činnosti spolku

1. Spolek je samosprávným, dobrovolným, nepolitickým, neziskovým svazkem občanů, kteří
provozují nebo jakýmkoliv způsobem podporují sportovní plachtění v lodních třídách 29er a
49er. Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora sportovní
činnosti v oblasti jachtingu.
2. Účelem spolku je zejména:
a. Organizovat sportovní činnost v lodní třídě, navrhovat a schvalovat termíny soutěží a
podílet se organizačně na těchto soutěžích.
b. Vést své členy i další účastníky sportovních a jiných akcí k dodržování základních
sportovních i občanských pravidel a demokratických principů. Vyžadovat dodržování
morálního kodexu sportovce a principů olympismu.
c. Vychovávat své členy k odbornému zvládnutí jachtingu a seznamovat je se závodními
a bezpečnostními pravidly.
d. Hájit oprávněné zájmy spolku i jeho členů a jednat při tom se správními orgány i
s dalšími organizacemi a jednotlivci.
e. Informovat své členy a veřejnost o činnosti spolku. Informovat členy o situaci a
změnách v lodních třídách 29er a 49er a vybraných záležitostech národních a
nadnárodních soutěží.
f. Podporovat lodní třídy 29er a 49er tak, aby byl zajištěn výkonnostní růst členů a co
nejširší základna závodníků pro národní a nadnárodní soutěže.
g. Organizovat a vytvářet podmínky pro přípravu závodníků k účasti v soutěžích na
národní a mezinárodní úrovni. Propagovat jachting a podílet se na zabezpečení účasti
v jachtařských soutěžích lidskými i materiálními zdroji.
h. Spolupracovat se sportovními svazy vyšší organizační úrovně, s jachetními oddíly,
asociacemi jiných lodních tříd a nadnárodními organizacemi.
i. Provozovat hospodářskou činnost související se zabezpečením sportovní činnosti.
3. Spolek sdružuje své členy a zastupuje je ve všech českých a mezinárodních jachtařských
organizacích.
4. V případě potřeby jmenuje hlavního měřiče LT a pečuje o evidenci lodí v LT.
5. Vede evidenci svých členů.

III.

Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členem spolku se může stát každý mravně bezúhonný občan, který o členství požádá a
souhlasí se stanovami tohoto spolku.
3. Děti do věku 15 let se mohou zúčastnit činnosti ve spolku jen se souhlasem rodičů nebo jejich
zákonného zástupce.

4. Spolek zřizuje dvě podoby členství řádné členství a čestné členství.
5. Čestným členem může výbor spolku jmenovat občana, který se zvlášť významným způsobem
zasloužil o spolek nebo jachetní sport.
6. Řádné členství vzniká přijetím písemné přihlášky výborem spolku, u osob mladších 15let
musí být přihláška podepsána jejich zákonným zástupcem, který má pak vůči spolku stejná
práva a povinnosti jako člen spolku, kterého zastupuje.
7. Řádný člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze spolku,
b. volit orgány spolku (platí pro řádné členy, kteří ke dni konání schůze dovršili věk 15
roků) a být volen do těchto orgánů (platí pro řádné členy, kteří ke dni konání schůze
dovršili věk 18 roků)
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d. podílet se na praktické činnosti spolku,
e. účastnit se jednání výboru za účelem přednesení názorů, návrhů, dotazů, kritiky (účast
musí člen předem oznámit předsedovi spolku).
8. Řádný člen spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c. účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce
d. uhradit roční členský příspěvek a to výhradně na bankovní účet, nejpozději před
datem konání prvního závodu Pohárové soutěže ALT 29er a 49er, které se člen
účastní.
9. Čestný člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze spolku,
b. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
c. podílet se na praktické činnosti spolku.
10. Čestný člen spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c. účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
11. Členství ve spolku zaniká:
a. vystoupením člena ze spolku,
b. vyloučením člena ze spolku,
c. vyškrtnutím,
d. úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
e. zánikem spolku.
12. Člen může být vyloučen ze spolku, když:
a. závažným způsobem porušil kázeň spolku
b. opětovně porušil kázeň ve spolku, ač byl již předtím pro její porušení napomenut
c. jednal proti zájmu spolku
d. se provinil proti myšlenkám cti, humanismu, demokracie, sportovní etiky
e. závažným způsobem, nebo opakovaně porušil tyto stanovy.
13. Člen spolu s podáním přihlášky potvrdí svůj souhlas s využitím osobních údajů v nejnutnějším
rozsahu za účelem evidence členů ve struktuře sportovní evidence.
14. Člen může na základě svého dobrovolného rozhodnutí vystoupit ze spolku, a to písemně na
vědomí výboru spolku nebo valné hromadě spolku.
15. Členství ve spolku zaniká vyškrtnutím při nezaplacení členského příspěvku po opětovném
upozornění.
16. Rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí se zpravidla doručí osobně nebo poštou doporučeně.
17. Vyloučený nebo vyškrtnutý se může odvolat na nejbližší valné hromadě spolku. Odvolání
však nemá odkladný účinek.
18. Zánikem členství vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím nezaniká povinnost zaplatit
členský příspěvek za rok, ve kterém členství zaniká.

IV.

Organizace a řízení spolku

1. Orgány spolku jsou:
a. Valná hromada
b. Výkonný výbor (dále jen výbor)
2. Valná hromada
a. je nejvyšším orgánem spolku,
b. tvoří jí všichni členové spolku (dále jen člen),
c. člena mladšího 15let může zastupovat pouze jeden jeho zákonný zástupce,
d. valnou hromadu svolává výbor nejméně 1krát ročně, a to nejméně 10 dnů před datem
konání,
e. valnou hromadu je povinný svolat výbor do 40 dnů od předání žádosti, podepsané
nejméně ½ členů starších 15 let nebo zákonných zástupců,
f. valná hromada je vždy usnášení schopná bez ohledů na počet přítomných členů nebo
zákonných zástupců,
g. každý řádný člen nebo zákonný zástupce na valné hromadě má jeden hlas,
h. usnesení valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných řádných členů nebo zákonných zástupců řádných členů mladších 15 let,
i. písemné a zdůvodněné návrhy členů spolku, které mají být zařazeny na program
jednání, musí být výboru předloženy nejméně sedm dní před valnou hromadou.
3. V pravomoci valné hromady je zejména:
a. rozhodovat o názvu a symbolice spolku,
b. rozhodovat o koncepci činnosti spolku
c. schvalovat změny stanov spolku,
d. volit na období 2let členy výboru, volba do výboru probíhá bez přiřazení funkcí,
e. schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření,
f. schvalovat rozpočet a rámcový plán činnosti spolku,
g. vykonávat funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru,
h. stanovit výši členského příspěvku, jiných poplatků a způsob jejich placení,
i. rozhodovat o vstupu nebo členství v jiných organizacích,
j. rozhoduje o zrušení spolku a o způsobu likvidace jeho majetku.
4. Výbor
a. je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku v období mezi valnými
hromadami,
b. po zvolení členů výboru na návrh nového výboru členská schůze potvrdí rozdělení
funkcí,
c. tvoří jej členové starší 18let v těchto funkcích:
i. předseda,
ii. místopředseda, který současně zastupuje předsedu v případě jeho
nepřítomnosti,
iii. sekretář-hospodář,
d. v případě odstoupení člena výboru kooptuje výbor jiného člena spolku,
e. zasedání výboru svolává a řídí předseda dle potřeby,
f. rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do výlučné pravomoci Valné
hromady.
5. Výbor schvaluje:
a. plán činnosti spolku
b. zásady hospodaření spolku
c. další předpisy dle potřeb spolku
6. Rozhodnutí výboru je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů výboru při splnění
podmínky, že je přítomna většina členů výboru. O jednání výboru musí být vždy sepsán zápis
potvrzený předsedou, a v nejbližším možném čase zveřejněn členům spolku
7. jednat jménem spolku je oprávněn předseda nebo jiný člen pověřený předsedou

předseda nebo pověřený člen je oprávněn činit právní úkony jménem spolku, a to vždy v
souladu s usnesením výboru
9. předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti a o hospodaření spolku.
8.

V.

Smírčí soud

1. Spory mezi členy spolku navzájem a mezi členy a valnou hromadou řeší smírčí soud, do
něhož obě strany zvolí jednoho důvěrníka ze členů spolku, jimž předsedá třetí, důvěrníky
společně zvolený.
2. Neshodnou-li se důvěrníci na osobě předsedy smírčího soudu, zastává tuto funkci předseda
spolku, který také smírčí soud svolává.
3. O jednání smírčí soud sepíše protokol, který podepíší všichni přítomní.
4. Proti rozhodnutí smírčího soudu se lze odvolat k valné hromadě. Odvolání nemá odkladný
účinek.

VI.

Majetek a hospodaření spolku

1. Majetek spolku tvoří hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdroje majetku spolku tvoří zejména:
a. majetek převedený do vlastnictví spolku
b. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a od jiných organizací
c. příspěvky a jiné dary a platby členů
d. příjmy z vlastní hospodářské a zahraničně hospodářské činnosti
e. příjmy od sponzorů a reklam
f. příjmy ze sportovní a společenské činnosti
3. Hospodaření spolku se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem schváleným valnou
hromadou.
4. Za hospodaření spolku zodpovídá výbor.
5. S finančními prostředky schválenými valnou hromadou může disponovat výbor a popřípadě
další předsedou výboru pověřený člen nebo pracovník spolku.
6. O nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku a nemovitého majetku spolku mimo
obvyklé hospodaření a o výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený plán a
rozpočet rozhoduje výbor.
7. K plnění svých úkolů a dosahování finančních zdrojů může spolek zřídit hospodářské zařízení
nebo podnik.

VII.

Zánik spolku

1. Spolek zaniká, jestliže o jejím zániku rozhodne valná hromada 2/3 většinou všech svých
řádných členů. Výbor spolku zabezpečí vyrovnání všech závazků spolku ke dni jejího zániku.
O případném zbylém majetku spolku rozhodne likvidační komise zvolená valnou hromadou.
VIII.
Závěrečné ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou zakládajících členů dne 29.9.2018 a nabývají
účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.
2. Valná hromada pověřila výbor zpracováním návrhu na zápis zapsaných údajů do spolkového
rejstříku a jeho podáním Městskému soudu v Praze, včetně souvisejících úkonů.

