
STANOVY SPOLKU  

Horolezecký oddíl AVATAR Krnov, z.s. 
 

I. Název, sídlo a charakter spolku 
 

1) Název spolku je: Horolezecký oddíl AVATAR Krnov, z. s. (dále jen „spolek“). 
2) Sídlem spolku je: Jesenická 1911/15, 794 01   Krnov 
3) Spolek sdružuje příznivce horolezectví. 
 

II. Cíle činnosti 
 
Cílem spolku je: 

▪ provozování horolezectví a jemu příbuzných aktivit, 
▪ organizace sportovních a společenských setkání členů spolku a jejich příznivců, 
▪ organizace vzdělávacích akcí v oblasti bezpečného pohybu v náročném terénu, 

základů zdravovědy, záchranných technik a ochrany přírody, 
▪ zajištění dozoru lezecké stěny ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov, 
▪ přednášková a publikační činnost. 
▪ Pro zajištění své hlavní činnosti může spolek provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti. 
 

III. Členství 
 

1.Členem spolku se může stát kterákoli fyzická osoba se zájmem o horolezectví, která má zájem 
účastnit se činnosti spolku a zaváže se dodržovat jeho stanovy. 
2. U osob mladších osmnácti let je členství podmíněno souhlasem jejího zákonného zástupce.  
3. Druhy členství Spolek tvoří souhrn členů, kteří se vzhledem ke svým možnostem, schopnostem a 
postavení ve spolku dělí na dva druhy (kategorie) členů.  
a) řádný člen - dále v těchto stanovách jen "člen"  
b) nezletilý člen  
Jednotlivé druhy členství mají rozdílná práva a povinnosti, které jsou upraveny těmito stanovami a 
změny práv a povinností mohou být provedeny pouze změnou stanov spolku.  
4. O přijetí za člena spolku žádá uchazeč na základě písemně podané přihlášky, obsahující prohlášení 
uchazeče o členství a závazku dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a rozhodnutí orgánů spolku. 
Uchazeč musí před podáním přihlášky splnit podmínku úspěšného absolvování základního 
horolezeckého výcviku pořádaného instruktory v rámci spolku a být starší osmnácti let. O přijetí nebo 
zamítnutí členů rozhoduje členská schůze. Nezletilí členové (mladší osmnácti let) musí horolezeckou 
činnost vykonávat pouze pod dohledem členů a nemá hlasovací právo na členské schůzi. O přijetí za 
nezletilého člena spolku žádá uchazeč na základě písemně podané přihlášky s podpisem zákonného 
zástupce. Toto členství má platnost jednoho roku od podpisu přihlášky a o přijetí nebo zamítnutí 
žádosti rozhoduje předseda oddílu.  
5. Členství ve spolku vzniká zápisem nového člena do seznamu členů, který lze zpřístupnit jen se 
souhlasem předsedy. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda, který je oprávněn evidovat 
a zpracovávat osobní údaje.  
6. Člen spolku má zejména právo:  
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a být volen 
do orgánů spolku; možnost hlasovat, volit a být volen se vztahuje pouze na členy starší osmnácti let, 
b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí,  
c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku,  



d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.  
7. Člen spolku má zejména povinnost:  
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, chovat se fair play,  
b) podílet se, podle svých možností, na činnosti spolku a naplňování jeho poslání,  
c) řádně platit členské příspěvky za daný kalendářní rok a to nejpozději do konce 12. měsíce daného 
roku a popř. další poplatky,  
d) hájit zájmy spolku, zdržet se aktivit, které by byly v rozporu se zájmy spolku,  
e) chránit majetek spolku,  
f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen.  
8. Člen spolku má zejména právo:  
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a být volen 
do orgánů spolku; možnost hlasovat, volit a být volen se vztahuje pouze na členy starší osmnácti let, 
b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí,  
c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku,  
d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.  
9. Nezletilý člen spolku má zejména povinnost:  
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, chovat se fair play,  
b) podílet se, podle svých možností, na činnosti spolku a naplňování jeho poslání,  
c) řádně platit členské příspěvky za daný kalendářní rok a to nejpozději do konce 12. měsíce daného 
roku a popř. další poplatky,  
d) hájit zájmy spolku, zdržet se aktivit, které by byly v rozporu se zájmy spolku,  
e) chránit majetek spolku.  
10. Nezletilý člen spolku má zejména právo:  
a) účastnit se jednání členské schůze, ale nemá právo podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
volit a být volen do orgánů spolku,  
b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí,  
c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku,  
d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. 
11.Členství ve spolku zaniká:  
a) Vystoupením,  
b) vyloučením z důvodu závažného porušení stanov, usnesení orgánů či jiných členských povinností, 
c) vyškrtnutím z důvodu neplacení členských příspěvků za daný kalendářní rok a to nejpozději do 
konce 12. měsíce,  
d) úmrtím člena,  
e) zánikem spolku bez právního nástupce 
 

IV. Rozhodování 
 

1. V těchto následujících záležitostech je k platnosti nutný souhlas nadpoloviční většiny 
členů spolku: 
a) změna stanov spolku; 
b) změna názvu spolku; 
c) nabytí majetku spolku; 
d) pozbytí majetku spolku; 
e) zrušení spolku; 
 
2. Před přijetím změny stanov, nebo dodatku stanov, musí být všichni členové spolku s 
navrhovanými změnami či dodatky stanov seznámeni. 
 
 
 



 
 

V. Orgány spolku 
 

Valná hromada 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy sdružení. 
2. Valná hromada projednává základní otázky činnosti spolku, schvaluje zprávu o 
činnosti a hospodaření za uplynulé období a schvaluje koncepci činnosti na další období. 
3. Valná hromada volí a odvolává výkonný výbor nebo jeho jednotlivé členy. 
3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou ročně ke konci kalendářního roku. 
4. Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem. Je usnášeníschopná, je-li 
přítomna nadpoloviční většina přítomných členů. 
 
Výkonný výbor 
1. Výkonný výbor je orgánem spolku v době mezi valnými hromadami. Je tříčlenný a je 
tvořen předsedou a dvěma členy pověřenými řízením jednotlivých sekcí činnosti spolku 
jimiž jsou: 
– Místopředseda; 
– Člen výboru 
a) Výkonný výbor uděluje a odnímá plnou moc k zastupování spolku a rozhoduje o 
uzavírání smluvních vztahů. 
b) Výkonný výbor svolává valnou hromadu. 
c) Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je 
usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva členové výboru. Rozhoduje nadpoloviční 
většinou jeho přítomných členů. V případě patové situace při hlasování dvou členů má 
předseda dva hlasy. 
d) O průběhu zasedání výkonného výboru a o přijatých rozhodnutích se zpracovává 
zápis, který podepisuje výkonným výborem určený zapisovatel a předseda. 
 
Předseda 
a) Předseda je statutárním zástupcem spolku. Je odpovědný valné hromadě a 
výkonnému výboru. 
b) Předseda jedná jménem spolku samostatně. 
c) Předseda nemůže být statutárním zástupcem jiného spolku. 
d) Předseda je volen valnou hromadou na volební období 2 roky. 
e) Svolává výkonný výbor. 
f) Předseda může být ze své funkce odvolán v době mezi zasedáními valné hromady 2/3 
většinou výkonného výboru, a to: 
– v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce; 
– v případě vedeného trestního stíhání proti jeho osobě; 
– v případě kolize zájmů škodící sdružení. 
 
Místopředseda 
a) Místopředseda vykonává funkci předsedy v případě: 
– odstoupení či odvolání předsedy; 
– nepřítomnosti předsedy; 
– úmrtí předsedy; 
b) Místopředseda je volen valnou hromadou na období 2 roky. 
 



 

 
 

 
VI. Zásady hospodaření 

 
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, 
dary, dotace, nebo příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít 
smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s těmito 
stanovami. 
3) O převodech vlastnického práva k majetku spolku, kromě majetku nemovitého, i jeho 
nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor. O 
veškerých dispozicích s nemovitým majetkem (nabývání a pozbývání majetku, pronájem 
apod.) rozhoduje valná hromada se souhlasem 80% přítomných na valné hromadě 
spolku. 
 

VII.  Závěrečná ustanovení 
 

1) Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 10.9.2017 
2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou spolku. 
3) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
V Městě Albrechticích dne 10.9.2017 


