
HoRoLEzEcKÝ oooÍt. ATLAS oPAvA

STANOVY

1. uvodní ustanov€ní

a. Horo|ezecký oddí| At|as opava je dob|ovolným sportovním nepo|iticbým občanským
sdružením, za|oženým podle zákona č. 83/1990 sb', pracuiícím podle platných předpisů,
s Vlastní práVní subjektivitou. ]ehož pos|áním je sdružovat sportovce a příznivce sportu
horo|ezectví a sportu souvisejících s pob}tem na horách a V přírodě, přispíVat k rozvoji
občanské spo|ečnosti V těchto ob|astech a poslq^ovat obecně prospěšné činnostj v ob|asti
ochrany přírody a osvěty děti m|ádeže i dospě|ých'

b. Horo|ezecký oddí| ATLAS opava působí na celém území eeské repub|iký neč|ení se na
organ izační jednotky'

c. Členství v Horo|ezeckém oddíle ATLAS opava zavazuje č|ena V rozsahu těchto stanov a
dalších dokumentů přijat'ých členskou schůzí (č|ánek 9) a ,/ýborem (článek 8) a nikterak
neomezuje jeho da|ší individuá|níčinnost'

Jméno a síd|o

a. NázeV sdruženíje Horo|ezecký oddíl Atlas opava (dá|e jen ,.sdruženl)

b' UžíVaná zkratka je Ho At|as opava

c. síd|em sdruženíje opava' Masarykova tř' t99/9, Psč 746 cl.

cíle činnosti a pos|ání sdružení

a' sdružení má za h|avní cí| provozolat, podporovat, pořádat a organizovat sportovnÍakce,
zájmové kroužlry pro děti a mtádež, záVodý sportovní kurzy' aětské tábory akce pro
zdravotně postižené' pro děti a m|ádež ze sociá|ně slabých poměrů a dětských domovů a pro
dospě|é.

sdružení dá|e podporuje vzdě'ávánÍ v ochraně přírody, zdravého způsobu života,
eko|ogického chovánl soužití s přírodou' organizuje Volnočasové aktjvity dětí a m|ádeže,
působí v oblastí prevence kriminality a sb|ižování regionrl - příhraniční a zahraničn?
spoluDrace,

b' sdružení provozuje činnost sportu horo|ezectvía sportu souvisejících s pobytem na horách a
V přírodě dle národních a mezinárodních pravide| a řádů.

c. sdružení není ýýdě|ečnou organizací' svou čÍnností sleduie \.ýhradně všeobecné prospéšné
ct le.

Přímy ze sVé činnosti sdruženíVěnuje především na cíe uvedené V odstavci 3'a'

Vedlejšjmi činnostrnI sdruženíjsou |ektorská a Ínstruktážn í činnost č|enů sdruženía může být
prováděna za úo|atu.

Í. Žádná .osoba, ať z č]enů sdružení, nebo mimo něj, nemá nárok na finanční příspěvky
z prostředků sdružení, pokud by tento nárok odporovaI pos|á n í sdružení'

4. č|enství ve sdružení

a' Č|en sdružení může být fyzická osoba, č|enství právnichkh osob se nepřipouští.

d .

e.



o W|oučeníč|ena ze sdružení rozhoduje \.ýbor sdružení' ProtiWoučeníje možno se odvolat,
odvo|ání má odk|adný účinek. odvo|ání se projedná na nej b|ižší č|enské schůzi'

DůVodem k Vyloučení č|ena ze sdruženÍ je hrubé porušení stanov sdružení, zejména
nesp|nění povinností č|en, hrubé porušení etického kodexu, mravní etilq a nezaplacení
ořisDěvku do sdružení

Č|enská schůze může na návrh udělit čestné č|enství.

Při ukončeníčlenství nevzniká č|enovi nárok na jakékoliv majetkové !ryrovnání.

V době mezi č|enshými schůzemije sdružení řízeno \.ýborem sdružení.

statutárním orgánem sdružení, |deÚ za sdružení \ystupuje, jedná a podepisuje jsou
předseda sdružení, místopředseda sdružení a pok|adnk a to každý samostatně v p|ném
rozsahu. sVé oprávnění mohou Mo osoby převést na jiného jen písemnou p|nou mocí
5 úředním ověřením.

opráVněná osoba d|e těchto stanov se za sdružení podeplsuje tal' že k napsanému nebo

h .

5. Práva č|€nů sdružení

a. Všichni č|enové mají práVo b,ýt informovánio činnosti sdružení

b. Všichni č|enové mají právo Zúčastňovat se spo|ečných akcísdružení'

Všichni č|enové mají práVo předkládat \^i'boru sdružení a č|enské schůzi sVé návrhy
připomínky k činnosti sdružení včetně návrhu na odvolání č|ena \.ýboru sdružení.

Právo vo|it a být Vo|en do \.ýboru sdružení majíjen členové zletilí a p|ně právně způsobi|í'

Všichni č|enové mají práVo účastnit se člgnské schůze a h|aso\€t na ni'

6' Povinnosti č|enů sdružení

a. Účastnit se jednáníorgánů sdružení a připívat ke plněni cí|ů sdružení.

b' Respektovat a dodržovat stanovy sdruženía p|nit usnesení orgánu sdružení.

c. Včas p|atit č|enské příspěvky.

d. Aktivně hájit zájmy sdruženi podílet se na akcích sdružení a nepodnikat žádné kroky, které
by by|i v rolporu se zájmem sdružení.

e. lnformovat ýi'bor sdruženío změnách osobních údajů nutných pro Vedeníč|enské evidence a
Lo neplod|ené poté, co nastano-.

7. ořgány sdružení

a. Nej\.yšším orgánem sdružení je členská schůze. Da|šími orgány
sdružení a revizor sdružení'

JSOU \.ýbor, předseda

d .

e ,

c.

b .

d .



8. č|énská s.hůze

a. Č|enská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a tvořÍ ji Všichni
V okamžiku jejího konání mají splněny své č|enské povinnosti'

b' Členskou schůzi sVo|áVá výbor sdružení nejméně jednou rďně a|espoň dva vdny předem.
V pozvánce, která se zasí|á na poslední známou e|ektronickou adresu čIena, se uvede návřh
programu členské schůze.

c. Členská schůze se wo|á vždy, požádá-|i o to alespoň jedna ďetina č|enů sdružení s uvedením
důVodu a návrhem progťamu'

d' Č|enská schůze je schopná se usnášet, jest|iže se ho účastní a|espoň padesát procent č|enů.
Nesejde-|ise v Určenou dobu dostatďný počet čIenů, koná se o pů| hodiny později náhradní
č|enská schůze' Tato náhradní členská schůzeje V každém případě usnášeníschopná.

e. Č|en se může nechat kjednáni h|asování a volbám na č|enské schůzi zastoupit jiným
č|enem a to na základě DGemné o|né moci.

f' Přivšech h|asováních a vo|bách má každý č|en jeden hlas.

g' Č|enská schůze volí č|eny ýboru sdružení, revizom a ověřovate|e zápisu.

h' H|asováníje zpEvid|a veřejné. Na návrh kteréhokoli č|ena může č|enská schůze rozhodnout
Většinou o tom, že h|asováník někeré otázce bude provedeno tajně'

i. Volby jsou zpravid|a tajné. Kandidát, o jehož zvo|ení se h|asuie, se může tohoto práVa
Veřejně 'rzdát' Poté členská schůze rozhodne, zda-|iVo|ba proběhne tajně, či niko|i.

j. Rozhodnutí je přijatq pokÚd pro něj hlasova|a nadpo|oviční většina přítomných č|enů. Pro
h|asování je rozhodující počet přítomných v okamžikr zahájení č|enské schůze; k pozdějším
změnám v počtu účastníků č|enské schůze se nepřih|íží nepřítomní5e považujíza osoby, jež
se zdřely h|asování.

k. Zvo|en je ten, pro něhož hlasova|a Většina přítomných č|enů. Neni|i takové osobý koná se
druhé kolo, do kteřého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem h|asů v prvním ko|e.
Zvo|en je ten z nich, kteý oMržíVíce h|asů. V případě .ovnostj rozhoduje |os.

|. Č|enská schůze Žejména:

1. rozhoduje o změnách stanov sdružení;

2. rozhoduje o zák|adních otázká.h činnosti sdružení, zejména p|ánu činnosti a hospodaření;

3' rozhoduje o nak|ádání s nemovitým majetkem sdružení a jeho zatěžování věcnými
břemenV:

4. vo|í č|eny \^ýboru sdružení (viz č|.7)i

5. vo|í revizora;

6. kontro|uje čínnost \^ýboru sdružení;

7. odvo|ává č|ena \.ýboru sdružení;

B. rozhoduje o zrušení a zániku sdružení - pro toto rozhodnutíje nutný souh|as nejméně
dvoutřetinové Většiny č|enů;

9. rozhoduje o otiázkách, lderé \^ibor sdružení navrhnul na progřém jednání;

10.pověřUie yýkonem pravomocínebo ýýkonem uÉité činnosti č|ena sdružení;

11.rozhoduje o všech \.Íznamných záležitostech, kteými se hod|á zabývat.



. řn. ó čhnské schůzise pořizuje zápis, ten podepisuje předseda a ověřovate| zápisu, kterého volí

i . 
, 

. čIenská schůze. To nep|atíV případě, že je zápis sepsan formou notářského zápisu.
\ '  ' .  . :

' 9. vÝbor sdruženi

Výbor sdruženíje nejméně tříč|enný a funkčni období č|ena-4'boru jsou čtyři roky. opětovné
zvo|ení ie možné. Že svého střáu VoIí předsedu sdružení, místopředsedu sdružení a
pottáání.u. činno.t v'ýboru řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnost;

hlasů.

::

b. Výbor sdn]ženírea|izuje závěry č|enské schůze a uvádíje do praxe'

d .

čIenem výboru může b,ýt zvo|en každý čIen, kteÚ má sp|něny své č|enské povinnosti' je

z|eti|ý a pÍně právně způsobi|ý. čbn \.ýboru nesmíb.ýt zároveň revizorem.

Po každé změně ve složení Výboru sdružení se koná nová vo|ba předsedy, místopřed.sedy a
póniJnitá. rato votov je konána na čIenské schůzi, zvo|ení musí b.ýt nadpoloviďní většinou

zúčastněných.

Funkce č|ena \.Íboru sdružení je čestná, nenáleží za ai žádná jiná fo.ma odměny neŽ

osvobození od příspěVku sdružení.

f. VÝbor je usnášeníschopný, je.|i přimo nebo v Zastoupení na zák|adě písemné p|né
pÝftomňa jeho nadpo|ovični věÉina. Zmocnit |ze jen jiného člena ýýboÍu'

j .

K Dlatnosli usnesení ie (řeba radpo|oviční Většina h|asů přítomných č|enů Výboru; při

rovnosti hlasů rozhoduje h|as předsedy' Požádají.ti o to a|espoň dva č|enové ýýboru, nebude

o náVrhu h|asováno a rozhodne o něm č|enská schůze.

FUnkce č|ena \.ýboru sdružení zaniká \zdáním 5e fÚnkce, odvoláním č|enskou schůzí zánikem
clensfui' úmrtí; čkna !Ýboru ne5o ztrátou podminek Volite|nosti (č|. 9.c). Dojde-|i k uvo|něni

funkce ve vtiboru kooptújí stá!"jíci č|enové \^,;boru do této funkce dalšiho č|ena.sdružení a io

ao iěanor'o, 'c.l.". któmuto ioznodnutí ié nutný souh|as všech zvolených členů ýboru'
Ěuniini otaoti kooptovaného č|ena výboru je nejdé|e do nejb|iŽší č|enské. schůze.

ráooio"ani..i olt né"vše dva č|enové y}iboru; ňelle-|i to dodzet nebo nedojde-Ii ke shodě

o kóoDtovaném č|e1ovi, wo|á dosavadniV}'bor č|enskou schů7ido dvou týdnŮ'

VÝbor odoovídá za Vedeníevidence a účetnictvív souladu s práVními předpisy.

VÝbor sdruženi se schází pod|e potřeby, minimá|ně 'jednou /a pů| roku. schůle sVo|áVá
pi"a.J"; ó i"il. konání vyrouuňí revizora s dostatečným předstihem' Mimořáoné schů7e

rnioo|.u jsou poiáaány požádají.tio to atespoi dla členové ýýboru.

moct

s.

k. Výbor sdružení rozhoduje o:

i. základních dokumentech sdruženi zejména o Volebním řádu, organizačním řádu a směrnici o

hospodaření;

ii. náVrzích na změnu stanov;

iii. dalších náwzích, které má projednat členská schůze;

\.ýši členských příspěvků, a o s|evách a v.fuimkách z jeho Placení;

přijíméní nových členů a o vyloučení člena;

vi' nak|ádání 5 veškeným moviým majetkem sdružení, pňtom je vázáno rozhodnutím členské schůze

nebo schvá|eným rozpočtem;

vii. kooptaci člena v'ýboru;

Viii. o neodkladných zá|ežitostech, které jinak patří do kompetence č|enské schůze; q^o musí nechat

dodatečně projednat č|enskou schůzí;

ix. da|ších otázkách, které do jeho působnosti přenes|a č|enská schůze.



|. Členové \.ýboru jsou za svou činnost odpovědni č|enské schůzi.

10. Revizor

sdružení a
a ostatních

b. Revizorem může b,ýt zvo|en každý člen' kený má sp|něny sVé č|enské povinnosti, je z|eti|ý a
plně právně způsobi|ý' Revizor nesmí b.ýt čIenem \^i'boru.

c. Funkční období revizora jsou čtyři rolry. opětovné zvo|ení je možné nejdříVe po roční
přestévce.

d' Funkce reviŽora je čestná, možnost a formu odměny stanoví organizační řád po schvá|ení
č|enskou schůzí

e. Funkce revizora zaniká vzdáním se funkce, odvo|áním č|enskou schůzí, zénikem čIensťVi
úmrtím nebo árátoÚ podmínek Vo|ite|nosti (č|. 10'b).

i Dojde-Ii k uvo|něnífunkce revizora svo|á ýbor sdlužení členskou schůzi do dVoU měsíců'

g. PráVem revizora je účastnit se zasedání \.ýboru sdružení.

h. Výs|edky své činnosti předk]ádá revizor čIenské schůz', příp' je vhodnou formou pub|ikuje;
Výbor sdruženíje povinen ktomu vytvořit podmínlv.

11. Hosoodaření sdružení

a. sdružení je samostatnou právnickou osoLtou, způsobi|ou m.j. nabývat a v|astnit majetek'
hospodařit s ním a užívat jeho p|odů'

b' s majetkem sdružení hospodaří ýýbor sdružení. Vázán je při tom rozhodnutím č|enské
schůze, popř. rozpočtem, pokud jej členská schůze schvá|i|a' V tom pří'adě je ýýbor povinen
před|ožit č|enské schůzi kromě zpÉly o majetkú a hospodaření i zpÍávu]ic p1nění rozpočtu.

.. Příjmy sdř.tžení tvoří:

i' č|enské příspěVky;

ii.dary, granty a dotace;

iii. přijmy p|ynoucí z nak|ádání s majetkem sdružení;
iV' příjmyzV|aínívedtejšíčinnosrisdruženi;

v.ostatní přÚmy.

Výdaje sdružení tvoří zejména v!ýdaje na:

i. pořizování, opravy a údržbu majetku sdruženi

ii. organizaci akcí sdružení;

zabezpečení a pojištění majetku sdružení a jeho č|énů;

schvá|enou činnost sdružení;

v. ostatn í činnosti souvisejícís pos|áním sdÍužení;

vi. odměna za |ektoÍskou a instruktorskou činnoď'

zásadou hospodařen í sdružení je vyrovnanost přÚmů a uýdajů.

Nenili možno tuto zásadu dodržet' a výdaje by přítom měly překročit piíimy o ýíce než2so/o

a. Kontro|u p|nění usnesení č|enské schůze, kontro|u hospodaření
činnost nad dodržováním obecně závazných předpisů, srdnov
předpisů sdružení pťovádí revizor.

i i i ,



l disponibilních finančních prostředků nebo o 10% hodnoty majetku sdruženíje yýbor povineň
k takovému vydání zaiistit rozhodnutí č|enské schůze.

12' zřušéní sdřužení

13. Platnost stanov

a. od za|ožení sdružení do okamžiku, než bude zá č]ena přijato alespoň deset č|enů, jedná
jménem sdružení př[cravný yýbor. Ten p|ní funkci a má všechna práva a povinnosti \^ýboru
sdružení pod|e těchto stanov.

b. Přípravný ýýbor svo|á první č|enskou schůzi do měsíce pot4 co bÚde přijáto alespoň deset
č|enů. Tato členská schůze pak zvo|í prvnívýbor sdružení.

a. o zrušení sdružení rozhoduje členská schůze pod'e č|' 8.|.8. Ta vtom případě rozhoduje o
způsobu majetkového vypořádání, jmenování |ikvídátora a jeho odměně a způsobu, jakým
bude na|oženo s |ikvidačním zůstatkem.


