
STANOVY
Aeroklub Raná, z.s.
(dále jen „Spolek“)

Článek I.
Název, sídlo, postavení spolku

1.  Spolek  je  založen  na  principu  dobrovolnosti  a  demokratických  zásadách  v souladu
s ustanovením § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ).
2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem Aeroklub Raná, z.s. Změna názvu je možná
pouze na základě rozhodnutí členské schůze.
3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí
v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlo spolku je: Raná 440 01, Hrádek, čp. 1, Česká republika

Článek II.
Účel spolku

1.  Účelem  (hlavní  činností)  Spolku  je  podpora  leteckých  sportovních  činností,  jejich
organizace, řízení, propagace, práce s dětmi a mládeží a péče o jejich sportovní výchovu,
vzdělávání, školení a osvěta v oblasti leteckých sportů a další s tím související úkoly.
2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost, spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.
3. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek zejména tyto hlavní úkoly:
   a)  organizuje,  řídí  a  koordinuje  dle  stanov,  předpisů,  příp.  nařízení  Spolku  sportovní

leteckou činnost a další s tím související činnosti na území České republiky
   b) zabezpečuje rozvoj, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace svých členů
   c) zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi
   d) organizuje a řídí soutěže na území České republiky
  e) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své

činnosti až do úrovně reprezentace České republiky a přípravy na ní
  f)  může  provozovat  vlastní  hospodářskou  činnost  pro  získání  finančních  a  hmotných

prostředků na zabezpečení své činnosti
   g) vydává vnitřní předpisy

Článek III.
Členství

1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občané České republiky i cizí státní příslušníci),
které dosáhly věku 14 let a právnické osoby. V případě člena mladšího 18 let se musí doložit
souhlas zákonných zástupců. O přijetí člena rozhoduje Rada (viz čl. XIII.) na základě písemné
přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Rady o přijetí člena.
2. Členská schůze může udělit čestné členství fyzickým osobám. Čestní členové mají právo
účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.
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3. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Rada, a to na
základě svého usnesení. Součástí usnesení o zápisu či výmazu člena ze seznamu tvoří aktuální
znění seznamu. 
4. Seznam členů Spolku v elektronické podobě je přístupný všem členům spolku. Spolek může
zpřístupnit seznam svých členů na žádost osoby, která není jeho členem (§ 236 OZ) pouze na
základě rozhodnutí Rady.

Článek IV.
Druhy členství

1. Členství může být řádné, zkušební a čestné.
2. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovené těmito stanovami a
právními předpisy. Zkušební členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovené
těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání
členské schůze a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.
3. Noví členové jsou přijímáni na základě rozhodnutí Rady jako zkušební na dobu minimálně
5 let. Po této době členská schůze rozhodne o jejich řádném členství. Podmínkou pro získání
řádného členství je ukončení základního výcviku a získání kvalifikace pilota. Právnická osoba
nemůže získat řádné členství.

Článek V.
Práva a povinnosti členů Spolku

1. Řádní členové mají zejména právo:
   a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku
   b) účastnit se jednání orgánů spolku
   c) být volen do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti a dovršení 21 let věku
   d) hlasovat na členské schůzi za předpokladu plné svéprávnosti a dovršení 18 let věku
   e) účastnit se soutěží pořádaných Spolkem
   f) navrhovat své zástupce do orgánů Spolku
   g) využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty
   h) podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami
   i) být informován orgány Spolku o veškeré činnosti těchto orgánů a o hospodaření Spolku
2. Zkušební členové mají zejména právo:
   a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku
   b) účastnit se soutěží pořádaných Spolkem
   c) využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty
   d) podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami
3. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:
    a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku
   b) řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem,

případně příslušnou národní a mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek
    c) chovat se a vystupovat na veřejnosti tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku
   d) řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a

usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku
4. Čestní členové:
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    a) mají zejména právo podle ustanovení 1. a), b), e), f), g), h), i).

   b) mají povinnosti členů Spolku zejména podle ustanovení 3. a), b) a řádně hradit další
finanční  povinnosti  vyplývající  z  rozhodnutí  a  usnesení  orgánů Spolku,  smluv a vnitřních
předpisů Spolku.

Článek VI.
Zánik členství

1. Členství ve Spolku zaniká:
     a) vystoupením
     b) úmrtím člena - fyzické osoby
     c) zánikem člena - právnické osoby bez právního nástupce
    d) vyloučením pro porušení povinnosti člena dle těchto stanov, příp. pro porušení právních

předpisů v souvislosti s činností Spolku

Článek VII.
Vystoupení člena ze Spolku

1. Člen může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr písemně oznámí Radě.
2. Vystoupení člena je účinné dnem doručení oznámení Radě.

VIII.
Vyloučení člena ze Spolku

1. Dopustí-li se člen Spolku takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve Spolku,
nebo opakovaně, i přes písemné napomenutí ze strany orgánů Spolku, porušuje tyto stanovy,
příp.  z jiného  důvodu  stanoveného  zákonem,  může  být  člen  ze  Spolku  vyloučen.  Rada
navrhuje vyloučení člena Členské schůzi.
2.  Členství  ve  Spolku  zaniká  dle  ustanovení  článku  VI.  odst.  1.  písm.  d)  těchto  stanov
okamžikem rozhodnutí Členské schůze o jeho vyloučení.
3. Rozhodnutí Členské schůze o vyloučení člena se doručuje členovi, který byl rozhodnutím
vyloučen,  v písemné  podobě  do  vlastních  rukou  s potvrzením  o  doručení.  Pokud  adresát
převzetí odepře, je písemnost doručena dnem, kdy převzetí bylo odepřeno. Bylo-li doručováno
prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb  a  adresát  si  doručovanou  písemnost
nepřevezme do 10 dnů od oznámení provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost
za doručenou posledním dnem této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
4.  Vyloučený  člen  má  právo  do  15  dnů  od  doručení  rozhodnutí  Členské  schůze  o  jeho
vyloučení  podat Členské schůzi návrh, aby rozhodnutí  Členské schůze zrušila,  odporuje-li
vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. Odvolání se podává prostřednictvím Rady, které musí
být doručeno ve shora uvedené lhůtě. Rada je povinna odvolání předložit k projednání na
nejbližší členské schůzi. Odvolání nemá odkladný účinek.
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Článek IX.
Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:

   a) Členská schůze
   b) Rada
   c) Kontrolní komise

Článek X.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2.  Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát  ročně Rada. Den, místo konání  a program
zasedání oznámí Rada členům Spolku nejméně jeden měsíc před termínem konání členské
schůze.
3. Jednání Členské schůze řídí předseda Spolku, případně jiný člen Rady pověřený předsedou
Spolku.
4.  Zasedání  Členské  schůze  může  být  upraveno  v jednacím  řádu.  Jednací  řád  schvaluje
Členská schůze.
5. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny všech řádných členů
Spolku.
6. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných řádných členů Spolku, přičemž každý
řádný člen má jeden hlas. Hlasování v zastoupení není přípustné.
7. Vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze zajišťuje Rada.
8. Členská schůze může být svolána pouze na letišti Raná u Loun.

Článek XI.
Působnost Členské schůze

1. Členská schůze zejména:
    a) projednává a stanoví základní úkoly Spolku na všech úsecích jeho činnosti, přijímá

stanovy Spolku, organizační řád a jejich změny a doplňky
    b) projednává a schvaluje zprávy jednotlivých odborností, zprávy o činnosti Rady, zprávy

Kontrolní komise
     c) vyjadřuje se k činnosti jednotlivých odborností
     d) volí členy Rady a Kontrolní komise
     e) odvolává členy Rady a Kontrolní komise
      f) schvaluje výsledky hospodaření Spolku
     g) schvaluje rozpočet Spolku
     h) uděluje čestné členství Spolku
     i) stanoví výši členských příspěvku (a výši zápisného) na návrh Rady 
     j) rozhoduje o vyloučení a přijetí řádných členů
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Článek XII.
Mimořádná Členská schůze

1.  V případě  potřeby  může  být  svolána  mimořádná  Členská  schůze  Spolku,  jestliže  o  to
požádá písemně Radu:

a) předseda Spolku nebo 
b) alespoň 20% řádných členů Spolku nebo
c) kontrolní komise Spolku na základě svého usnesení

2.  Rada je  povinna svolat  mimořádnou členskou schůzi  do jednoho měsíce ode dne,  kdy
vznikla některá z možností uvedených v čl. XII. odst. 1.
3. Ustanovení čl. X. odst. 5., 6., 7. těchto stanov se pro jednání mimořádné Členské schůze
použijí obdobně.

Článek XIII.
Rada

1. Rada je statutárním kolektivním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se
zákonem a těmito stanovami.
2. Členy Rady volí Členská schůze Spolku na dobu 4 (čtyř) let.
3. Počet členů Rady je 5. Radu tvoří předseda, místopředseda a členové. Stálými členy Rady
jsou předseda a místopředseda.
4. Předsedu Rady a místopředsedu Rady volí Rada ze svých členů.
5. Rada je schopná se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční  většina jejích členů. Usnesení
Rady je přijato, hlasovala-li pro přijetí nadpoloviční většina přítomných členů Rady. 
6. Rada řídí hospodaření Spolku a je oprávněna vydávat k tomu interní předpisy, příkazy a
pokyny. 
7.  Radu  svolává  předseda  Rady,  v  mimořádných  případech  místopředseda  Rady  nebo
předseda Kontrolní komise. 
8.  V  případě,  že  se  usnesení  Kontrolní  komise  dostane  do  rozporu s usnesením Rady,  je
předseda  Rady  povinen  svolat  do  1  měsíce  ode  dne,  kdy  se  Rada  o  takovém  usnesení
Kontrolní komise dověděla, členskou schůzi, která rozhodne s konečnou platností.
9. Rada vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi Spolku.
10.  Za  Spolek  navenek  jedná  předseda  Rady  nebo  místopředseda  Rady,  každý  z nich
samostatně.
11. V nutných případech může Rada využít hlasování způsobem „per rollam“ prostřednictvím
emailu.
12. Rozsah pravomocí Rady stanovuje Členská schůze.

Článek XIV.
Kontrolní komise

1.  Kontrolní  komise  je  kontrolním  orgánem  Spolku  s  právem  provádět  kontrolu  veškeré
činnosti Spolku. Ze svého středu si volí předsedu. 
2. Kontrolní komise je volena členskou schůzí Spolku na období 4 let. Kontrolní komise je
tříčlenná. 
3. Ve své činnosti se řídí stanovami Spolku, usneseními členských schůzí a příslušnými obecně
závaznými právními předpisy. 
4. Kontrolní komise provádí šetření stížností. 
5. Předseda Kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání Rady Spolku s hlasem poradním.
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6. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě Spolku.

Článek XV.
Doplnění orgánů Spolku

Během funkčního období mohou být volené orgány Spolku doplněny až do jedné třetiny členů
podle výsledků posledních voleb.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Členskou schůzí Spolku dne 12.12.2015 a okamžikem
schválení nabývají účinnosti.
2.  V případě,  že  jakékoliv  ustanovení  těchto  stanov  bude  shledáno  neplatným  či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto
stanov.

                                            Podpis statutárního zástupce spolku:

                                             .......................................................
                                             Tomáš Morch-předseda
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