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Stanovy AC Moravská Slavia Brno, spolek

Článek 1
Základní ustanovení

I. Spolek s názvem AC Moravská Slavia Brno, spolek (dále jen
"spolek")  je  nezávislým spolkem se  sídlem v Brně,  spolčující  fyzické
osoby se zájmem o provozování a podporu atletiky.

II.    Hlavní  činností  spolku  je  uspokojování  zájemců  o  sport
prostřednictvím provozování atletiky. K zajištění  hlavní činnosti  spolek
zejména vytváří materiální a odborné zázemí pro sportovní aktivity svých
členů. 

III.  K  zajištění  hlavní  činnosti  může  spolek  provádět  vedlejší
hospodářskou činnost.

IV. Spolek v souvislosti se svou činností chrání práva a oprávněné
zájmy svých členů.

Článek 2
Práva a povinnosti členů

I. Členem spolku může být za dále stanovených podmínek fyzická
osoba mající zájem se trvale účastnit činnosti spolku.

II. Členství vzniká přijetím člena. O přijetí rozhoduje, není-li dále
v těchto stanovách dáno jinak, výkonný výbor spolku na základě písemné
přihlášky uchazeče. Výkonný výbor může z vážných důvodů rozhodnout
o  odmítnutí  přihlášky. Po přijetí  je  nový člen  bezodkladně  zapsán  do
seznamu členů a je mu vydán členský průkaz.

III. Člen spolku má právo:
a) využívat majetek spolku pro svoji sportovní a tělovýchovnou činnost
za podmínek daných těmito stanovami anebo usnesením valné hromady
anebo rozhodnutím výkonného výboru,
b) účastnit se valné hromady,
c) hlasovat na valné hromadě po dosažení 16 let věku,
d) být zvolen za člena výkonného výboru nebo dozorčí rady po dosažení
18 let věku při splnění podmínek daných těmito stanovami,
e) být zvolen za předsedu spolku nebo místopředsedu spolku po dosažení
21 let věku při splnění podmínek daných těmito stanovami,
f) podávat podněty a návrhy, vznášet námitky a stížnosti,
g)  přijímat  od  spolku  příspěvky  v souladu  s podmínkami  danými
rozhodnutím výkonného výboru.
Volební právo podle písmen d) a e) může člen využít nejprve po uplynutí
dvou let od vzniku jeho členství ve spolku.



IV. Člen spolku je povinen:
a)  podílet  se  na  činnosti  spolku  v  souladu  s  těmito  stanovami  a
usneseními valné hromady,
b) řádně pečovat o majetek svěřený mu do užívání spolkem,
c) platit  členské příspěvky ve výši a termínech odsouhlasených valnou
hromadou,
d) řádně dbát o majetek spolku užívaný při své činnosti,
e)  řídit  se  stanovami  spolku,  usnesením  valné  hromady  a  pokyny
výkonného výboru,
f) řídit se Pravidly atletiky a Stanovami Českého atletického svazu.

V. Členství ve spolku zanikne:
a) vystoupením člena, jestliže člen spolku učiní svobodný projev takové
vůle,
b)  vyloučením,  rozhodne-li  výkonný  výbor  o  vyloučení  z  důvodů
uvedených v těchto stanovách,
c) úmrtím člena,
d) automaticky se zánikem spolku,
e)  ukončením,  jestliže  člen  spolku  neuhradil  členské  příspěvky  ve
stanoveném termínu a  trvale  se  neúčastní  činnosti  spolku.  O ukončení
členství rozhoduje výkonný výbor po dohodě s dozorčí radou,
g) přestoupením jako trvalou změnou registrace podle příslušné směrnice
ČAS, a  to  jen pokud člen nejpozději  při  předložení  přestupního lístku
výkonnému výboru neprojeví svůj úmysl zachovat svůj členský poměr ke
spolku i po schválení přestupu.

VI.  Právní  účinky  zániku  členství  vstupují  v  platnost  dnem,
následujícím  po  dni,  v  němž  byl  proveden  úkon  podle  odstavce  V,
případně dnem následujícím po dni, v němž byla spolku doručena listina
takový  úkon  obsahující,  jedná-li  se  o  vystoupení  člena.  V  ostatních
případech nabývá zánik členství právní účinnosti  tím dnem, ve kterém
dojde ke skutečnosti,  která zánik členství podmiňuje. V případě zániku
ukončením je  takovým dnem den,  ve  kterém o věci  rozhodl  výkonný
výbor.

VII.  Pokud  vznikne  členství  v  průběhu  roku,  je  člen  povinen
zaplatit  členské  příspěvky  v  poměrné  výši  podle  počtu  kalendářních
měsíců, v nichž členství trvalo. Dojde-li k zániku členství v průběhu roku,
zaplacené členské příspěvky se nevrací.

VIII.  Výkonný  výbor  může  vyloučit  člena  za  závažné  porušení
stanov nebo za jednání, jímž člen úmyslně poškodil zájmy spolku.

IX.  Z vážných  důvodů  (zejména  dlouhodobý  studijní  nebo
pracovní  pobyt  v zahraničí,  mateřská  a  rodičovská  dovolená  a  vážné
zdravotní a osobní problémy) je člen spolku oprávněn přerušit své aktivní
členství  ve spolku.  O  přerušení  aktivního  členství  ve spolku  člen
informuje výkonný výbor, přičemž mu sdělí počátek přerušení aktivního



členství  ve  spolku  a  předpokládaný  termín  ukončení  přerušení.  Člen,
který  přerušil  své  aktivní  členství,  zůstává  nadále  členem bez  práv  a
povinností uvedených v odstavci II a odstavci III, není-li dále uvedeno
jinak. Může se účastnit valné hromady a splňuje-li podmínku věku podle
odstavce II písmeno c), může na valné hromadě hlasovat. V rámci valné
hromady může podávat podněty a návrhy, vznášet námitky a stížnosti. Je
povinen  uhradit  spolku  roční  udržovací  členský  příspěvek  ve  výši
schválené valnou hromadou, a to v podobě jednorázové úhrady na období
předpokládaného  přerušení  členství  uhrazené  nejpozději  současně
s podáním žádosti o přerušení členství.

X.  V případě  dlouhodobé  pasivity  člena  je  výkonný  výbor
oprávněn  rozhodnout  o  pozastavení  jeho  členství  ve  spolku.  Za
dlouhodobou  pasivitu  člena  je  považováno  opakované  nezaplacení
členských příspěvků (minimálně jeden rok evidovaný dluh vůči spolku)
anebo  dlouhodobá  (minimálně  jeden  rok)  neúčast  na  činnosti  spolku
(sportovní  a  společenské  akce  spolku).  Pokud  ve  lhůtě  tří  let  od
rozhodnutí výkonného výboru o pozastavení členství člen neobnoví svoji
aktivní  účast,  jeho  členství  zaniká.  Člen,  který  má  z rozhodnutí
výkonného výboru pozastavené členství, zůstává nadále členem bez práv
a povinností uvedených v odstavci II a odstavci III tohoto článku, není-li
dále uvedeno jinak. Je oprávněn účastnit se jednání valné hromady bez
práva hlasovat. Obnovením aktivní účasti na činnosti spolku členem se
pozastavení členství ruší.

Článek 3
Seznam členů

I. Spolek vede seznam členů. U každého z členů zapíše spolek
do  seznamu  alespoň  jméno  a  příjmení,  bydliště,  datum  narození  a
telefonní číslo, popřípadě e-mailové spojení. Jiné údaje zapisuje spolek
do seznamu členů jsou-li proto rozumné důvody anebo v případech, kdy
člen takové údaje spolku sdělí a současně oznámí, že žádá o zápis údajů
do seznamu členů.

II. Seznam  členů  je  kromě  orgánů  spolku  zpřístupněn  také
Českému  atletickému  svazu  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.
Seznam  členů  nebo  jeho  část  mohou  být  poskytnuty  také  státním
orgánům anebo územním samosprávným celkům, je-li to podmínkou pro
podání žádosti o poskytnutí dotace.

Článek 4
Výkonný výbor

I.  Statutárním  orgánem  spolku  je  výkonný  výbor.  Je tvořen pěti



členy,  zvolenými   valnou  hromadou.  V  čele  výkonného  výboru  je
předseda. Předseda a místopředseda jsou členy výkonného výboru z titulu
své funkce a jsou voleni do svých funkcí valnou hromadou.

II. Funkční období výkonného výboru trvá čtyři roky.
III. Předseda řídí činnost výkonného výboru.
IV.  Předseda  a  místopředseda  zastupují  spolek  a  to  každý

samostatně.
V. Výkonný výbor:

a) svolává valnou hromadu,
b) vyhlašuje a zajišťuje akce pořádané jménem spolku,
c)  vyjadřuje  se  k  přestupům  a  hostováním  ve  smyslu  Směrnice  o
registrovaných sportovcích,
d) rozhoduje o uzavření smluvních vztahů, přijetí  a poskytnutí  půjček,
účasti v právnických osobách,
e)  navrhuje  valné  hromadě  rozdělení  zisku  a  způsob  uhrazení  ztráty
spolku,
f) rozhoduje o rozpočtu spolku a jeho úpravách v průběhu roku,
h) rozhoduje o poskytnutí finančních podpor  a odměn ve prospěch členů
spolku,
ch)  schvaluje  pokyny  či  podmínky  platné  pro  činnost  spolku  v
jednotlivých oblastech v souladu s těmito stanovami,
i) jmenuje inventarizační komisi,
j)  činí  rozhodnutí  ve  věcech  spolkové  činnosti,  přitom se  řídí  těmito
stanovami, usnesením valné hromady a vlastními pokyny či podmínkami,
k) v období mezi valnými hromadami kooptuje do výkonného výboru po
dohodě s dozorčí radou nové členy náhradou za členy, jejichž členství ve
spolku zaniklo z  důvodů uvedených v těchto  stanovách nebo kteří  na
svoji funkci rezignovali nebo ji nejsou schopni vykonávat ze zdravotních
důvodů,
l)  rozhoduje  o  přijetí  nových  členů,  o  vyloučení  členů  a  o  ukončení
členství,
m) rozhoduje o zcizení anebo zatížení majetku do hodnoty 100.000 Kč. O
zcizení  anebo  zatížení  musí  výkonný  výbor  informovat  dozorčí  radu.
Dozorčí rada má právo veta,
n)  po všech stránkách řídí  běžnou činnost  spolku,  pokud se nejedná o
pravomoc, kterou zákon nebo tyto stanovy svěřují jiným orgánům spolku.

VI. K realizaci svých povinností a kompetencí se výkonný výbor
schází na jednáních. O průběhu, závěrech a rozhodnutích výkonný výbor
vyhotovuje evidovaný zápis. Originál zápisu je uložen v sídle spolku a ve
formě  opisu  je  rozesílám  elektronicky  členům  výkonného  výboru  a
dozorčí rady.

VII.  O  rozhodnutí  výkonný  výbor  hlasuje.  Každý  ze  členů
výkonného  výboru  disponuje  jedním  hlasem.  Rozhodnutí  je  přijato,



hlasuje-li pro něj většina přítomných členů výkonného výboru, při splnění
podmínky nadpoloviční účasti členů výkonného výboru.

Článek 5
Dozorčí rada

I.  Dozorčí  rada  je  kontrolním  orgánem  spolku.  Je  tvořena
předsedou dozorčí rady a dvěma členy. Předsedu i členy dozorčí rady volí
valná hromada členů z  řad členů spolku.  Výkon funkce člena  dozorčí
rady  je  neslučitelný  se  současným  výkonem  funkce  člena  výkonného
výboru.

II. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté.
III.  Dozorčí  rada  dohlíží  na  plnění  usnesení  valné  hromady,

kontroluje hospodaření spolku, projednává náměty a prošetřuje stížnosti
členů.  Dozorčí  rada  dohlíží  na  dodržování  těchto  stanov  a  z  nich
plynoucích práv a povinností.

IV. Pro zajištění úkolů a povinností dozorčí rady jsou její členové
oprávněni zejména:
a) zúčastňovat se všech jednání výkonného výboru s hlasem poradním,
b) nahlížet  do veškerých dokladů spolku a požadovat od odpovědných
osob vysvětlení,
c) v případě potřeby svolat mimořádnou valnou hromadu.

V.  Dozorčí  rada  má  právo  podat  námitku  proti  rozhodnutím
výkonného  výboru.  Tato  námitka  má  odkladný  účinek.  Napadené
rozhodnutí  může  posléze  vstoupit  v  platnost  pouze  v  případě,  že  je
výkonným výborem znovu projednáno a opětovně schváleno všemi členy
výkonného výboru.

VI.  V případech,  kdy to  povolují  tyto stanovy, má dozorčí  rada
právo vetovat rozhodnutí výkonného výboru.

VII.  O  použití  námitky  i  práva  veta  rozhoduje  dozorčí  rada
hlasováním všech členů.  O hlasování  je nutno učinit  zápis,  podepsaný
všemi členy dozorčí rady.

VIII.  Dozorčí  rada  předkládá  výroční  valné  hromadě  zprávu  o
činnosti  dozorčí  rady. Tato zpráva obsahuje  údaje o jednáních dozorčí
rady za  volební  období,  výčet  provedených  kontrol  s  uvedením jejich
závěrů a navrhovanými opatřeními, údaje o počtu projednaných námětů a
stížností  z  řad  členů,  jakož  i  ostatní  údaje  o  činnosti  dozorčí  rady.
Součástí  zprávy je i  výrok dozorčí rady o činnosti  spolku za uplynulé
období.

Článek 6
Valná hromada



I.  Valná  hromada  členů  je  nejvyšším  orgánem  spolku.  Výroční
valnou hromadu svolává výkonný výbor vždy do 120 dnů po skončení
kalendářního roku. Mimořádnou valnou hromadu může svolat v mezidobí
mezi valnými hromadami dozorčí rada z vlastního podnětu nebo pokud ji
o  to  z  vážných  důvodů  požádá  výkonný  výbor  nebo  minimálně  30
procent členů.

II. O termínu a místu konání valné hromady uvědomí svolávající
členy  spolku  pozvánkou  vyvěšenou  v sídle  spolku  a  umístěnou  na
oficiální internetové stránce spolku alespoň 15 dní před termínem valné
hromady. V pozvánce rovněž uvede návrh programu valné hromady.

III.  Usnesení  valné  hromady  je  platné  v  případě  souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem.

IV. Člen spolku může vyslat na valnou hromadu svého zástupce a
přenést  na  tohoto  zástupce  své  hlasovací  právo.  Zástupce  musí  být  v
takovém případě vybaven plnou mocí s uvedeným rozsahem oprávnění.
Každý může zastupovat nejvýše dva členy.

V. Valná hromada zejména:
a) projednává výroční zprávu spolku,
b) schvaluje usnesení valné hromady,
c) volí členy a funkcionáře výkonného výboru a dozorčí rady,
d) rozhoduje o naložení se ziskem nebo o způsobu úhrady ztráty,
e)  rozhoduje  o  zcizení  anebo  zatížení  majetku  o  hodnotě  vyšší  než
100.000 Kč,
f) rozhoduje o zániku či přeměně spolku,
g) vykonává další pravomoci svěřené jí zákonem a těmito stanovami.

VI. Usnesení valné hromady obsahuje zejména:
a) plán činnosti na další období,
b) určení výše a druhů členských příspěvků na další období.

VII.  Valná  hromada  může  na  žádost  odmítnutého  uchazeče,
vyloučeného  člena  či  člena,  jemuž  bylo  členství  ukončeno,  zabývat
příslušným rozhodnutím výkonného výboru a má právo toto rozhodnutí
zrušit  svým  usnesením.  Výkonný  výbor  je  povinen  takováto  svá
rozhodnutí  na  svém  nejbližším  zasedání  znovu  projednat  a  je  přitom
vázán usnesením valné hromady.

Článek 7
Výroční zpráva

Výroční zprávu předkládá výkonný výbor výroční valné hromadě.
Výroční  zpráva  obsahuje  nejdůležitější  údaje  o  plnění  usnesení
předcházející výroční valné hromady. Dále výroční zpráva obsahuje údaje
o  sportovní  a  tělovýchovné  činnosti  a  o  sportovních  výsledcích  členů
spolku v členění  podle  jednotlivých kategorií,  údaje  o účasti  zástupců



spolku na akcích Českého atletického svazu nebo na podobných akcích,
zejména pak o účasti na akcích orgánů územní samosprávy a státní správy
a další údaje o činnosti spolku. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka
spolku a návrh na rozdělení zisku nebo uhrazení ztráty. Výroční zprávu
podepisuje  předseda  a  místopředseda  spolku.  Výroční  zpráva  je
archivována po celou dobu trvání spolku.

Článek 8
Zánik spolku

Při zániku s likvidací bude nabídnut likvidační zůstatek Českému
atletickému  svazu  za  podmínky,  že  se  Český  atletický  svaz  zaváže
zabezpečit  využití  likvidačního zůstatku ve prospěch atletického hnutí.
Jinak bude nabídnut likvidační zůstatek  městu Brnu.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

I.  Tyto  stanovy  jsou  platné  dnem  jejich  schválení  valnou
hromadou  spolku  a  jsou  účinné  od  1.července  2016  s výjimkou
ustanovení článků 4 a 5, které jsou účinné okamžikem schválení stanov.

II. Tyto  stanovy  nahrazují  dnem  své  účinnosti  dosavadní
stanovy občanského sdružení AC Moravská Slavia Brno - IČ 485 10 009
registrovaného  v  souladu  se  zákonem  č.83/1990  Sb.,  o  sdružování
občanů  ve  znění  pozdějších  předpisů  Ministerstvem  vnitra  České
republiky pod č.j.VSC/1-18434/93-R a dnem 1.ledna 2014 zapsaného ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka
3305  -  ve  znění  změny  stanov  vzaté  Ministerstvem  vnitra  České
republiky na vědomí dne 28.6.2011.

III. Dosavadní  organizační  jednotky  spolku  s právní
subjektivitou, vzniklé podle dosavadních stanov, tj.:

- AC Moravská  Slavia  – oddíl  dětí,  IČ 665 97 528,  Brno -
střed, Vojtova 12,

- AC Moravská Slavia Brno – oddíl dětí a mládeže, IČ 653
40 515, Vojtova 541/12, Brno – Štýřice, 639 00 Brno,
vstupují  dnem  31.května  2016  do  likvidace.  Výkonný  výbor  bez
zbytečného odkladu jmenuje likvidátory. Po skončení likvidace připadne
likvidační zůstatek spolku.
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