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č|ánek t .
Název, síd|o a působnost

l .  Název zapsaného spo|ku: Asociace víceúče|ových základních organizací technických sportů a činností
České repub|iky z.s.  (dá|e jen AVZo)

2. Zkratka: nVZo TSČ ČR z.s'
3 ' Síd|o: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, |čo 41'695402 ( změnu síd|a schva|uje sjezd.)
4. AVZo je právnickou osobou ve smys|u 55 rrs a nás|.  zákona číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník. Územní

působnost AVZo je na ce|ém územíČeské repub|iky.
5. organizační jednotkou AVZO TsČ ČR z.s.  je pobočný spo|ek (dá|e jen PS AVZo). PS AVZo je právnickou

osobou, má odvozenou právní osobnost a jeho působnost je Vymezena těmito stanovami.
6. AVZO TsČ ČR z.s.  používá jednotnou symbol iku'

č|ánek ||.
Úče| a h|avní činnost spo|ku

l '  Asociace víceúče|ových zák|adních organizací technických sportů a činností České repub|iky je zapsaný
spo|ek, který má spo|ečný zájem provozovat, podporovat, organizovat, řídit zájmovou a sportovně
technickou činnost na území České repubIiky '

2. Úče|em AVZO je organizovat a řídit sportovně technické soutěže od náborových přes výkonnostní až po
vrchoIové. Jako vrchoInou mistrovskou soutěž pořádá pravideIně Mistrovství AVZo Tsč ČR.

3. AVZo vydává pro svoji sportovní a zájmovou činnost pravid|a a směrnice pro organizovaní sportovně
technických soutěží v přís|ušných odbornostech.

4. AVZo umožňuje svým č|enům využívat vo|ný čas k zájmové a soutěžní činnost i  v rámci své působnost i .
Důraz klade především na sportovní přípravu dětí a m|ádeže, kde provádí výběr ta|entů a přípravu
budoucích akt ivních sportovců.

5. AVZo je organizací pracující pravide|ně a ce|oročně s dětmi a m|ádeží a řídí se úm|uvou o právech dítěte.
Podporuje všestrannost svých č|enů v duchu zásad sportu pro všechny, branné výchovy a pobytu
v přírodě.

6. Ved|e h|avní činnosti AVZo nebo Ps AVZO, může vyvrjet též ved|ejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo j iné výdělečné činnost i ,  je-| i  její úče| v podpoře hIavní činnost i  nebo v hospodářském
využití spo|kového majetku. Zisk z činnost i  AVZO a PS AVZo |ze použít pouze pro spo|kovou činnost
včetně správy AVZo a Ps AVZO.

č|ánek |||.
č|enství v AVZo

l.  Č|enství vAVZo je indiv iduální a je vázáno na č|enstvívPS AVZo. č|enem PS AVZo, a tím i  č|enem
AVZo, se může stát pouze fyzická osoba. Fyzické osoby mladší osmnácti (1.8) |et se mohou stát členv
AVZo pouze s písemným souhIasem svého zákonného zástupce.

2. Č|enství v AVZo je dobrovo|né. Nikomu není upřeno právo požádat o toto č|enství.
3 '  o př i jetíza č|ena AVZo rozhoduje na základě písemné př ih|ášky výbor PS AVZo.
4. Členství v AVZo vzniká dnem přijetí za č|ena PS AVZo a zap|acením ročního členského příspěvku PS

AVZO.
5. Sjezd de|egátů AVZO a Výkonný výbor AVZO (dále jen VV) může udě|it čestné členství na návrh PS AVZo

nebo VV, udě|ením čestného č|enství nevzniká žádný právní ani finanční nárok pro tyto osoby'

č|ánek |V.
Práva a povinnosti č|enů

7. Každý č|en AVZo má právo:
a) podí|et se na činnosti AVZO a být informován o dění v AVZO,
b) vyjadřovat se k činnosti AVZo, podávat návrhy a připomínky,
c) č|enové staršíosmnáct i  (18) |et mají právo vo| i t  a být vo|eni do funkcí v orgánech Avzo a

2. Každý č|en AVZO je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy AVZ) a usnesení orgánů AVZo a Ps AVZO,
b) akt ivně se podílet na p|nění cí|ů AVZO,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech AVZo, do nichž by| zvo|en



d) řádně hospodař i t  se svěřenými prostředky, st řežit a ochraňovat majetek před poškozením, ztrátou, a

zneužitím,
e) řádně plat i t  č|enské příspěvky, a to vždy nejpozděj i  do 31. března přís|ušného ka|endářního roku,

f) dodržovat zásady sportovního chování fair p|ay.

č|ánek V'
Zánik č|enství v AVZo

1. Č|enstvív AVZo zaniká
a) úmrtím člena,
b) doručením písemného oznámenío vystoupeníč|ena z AVZo,dle č|ánku V. odst.2

c) zrušením č|enstvív AVZo d|e č|ánku V. odst.3
d) zrušením Ps AVZO d|e č|ánku V, odst.  4
e) zánikem AVZo.
f) přestupem č|ena do j iného PS AVZO d|e č|ánku V. odst.4

c) vy|oučením z AYZ9 dIe č|ánku V odst. 5

z. Vystoupení zAVZ) je člen povinen oznámit předsedovi Ps AVZO. Č|enství zaniká kdatu, uvedeném

v oznámení o vystoupení z AVZ0'
3. Č|enství v AVZo zaniká, jest| iže č|en nezaplat i|  ve stanoveném termínu ani v dodatečně stanovené

Ihůtě členské příspěvky. Rozhodnutí o zrušení č|enstvív AVZO oznámí výbor PS AVZo č|enovi písemně.

Toto rozhodnutí je konečné.

4, V případě zrušení Ps AVZO zaniká i č|enství č|enů v PS AVZO. Toto nep|atí v případě, že se zaregistrují

v jiném Ps AVZO, tak, aby mě|i zap|acené příspěvky pro daný rok.

Přestup č|ena se řídí vnit řnísměrnicíAVZO.
5. K vy|oučení z AVZo může dojít pokud č|en AVZo zvlášť hrubým způsobem nebo j inak poškodí

oprávněné zájmy AVZO. Rozhodnutí o vy|oučení člena oznámí W nebo výbor PS AVZo č|enovi
písemně do 30-t i  dnů a toto rozhodnutíje konečné. Kopi i  tohoto rozhodnutí zaš|e PS AVZo na

sekretar iát  AVZO. Č|en múže požádat o př i jetído j iného

Ps AVZ9 nebo ukončit č|enství v AVZo. Není-| i  č|en př i jat do j iného PS AVZO tak, aby měl v řádném

termínu zapIacené č|enské příspěvky za přísIušný rok, jeho č|enstvív AVZo zaniká.

č|ánek V|.
orgány AVzo a stá|é komise

orgány AVZo jsou:

a) Sjezd de|egátů, (dá|e jen sD AVZO)
b) Předseda AVZo (dá|e jen předseda AVZo)
c) Výkonný výbor ( dá|e jen VV AVZO)
d) Předsednictvo W ve sIožení: předseda a místopředsedové AVZo

e) Kontrolní komise (dá|e jen KK AVZO)
f) Krajská kolegia AVZO
Stá|ými komisemi AVZO jsou:

a) Komise pro sportovnía zájmovou činnost (dále jen KSZč AVZO)

b) Komise pro dět i  a m|ádež (dá|e jen KDM AVZO)
Stá|é komise AVZO jsou orgány VV s de|egovanou pravomocí. Způsob ustavení, odpovědnost a

působnost stá|ých komisíjsou upraveny Statuty přís|ušných komisíAVZo, které schvaluje VV.

Předsedové jednot|ivých stá|ých komisí jsou stá|ými č|eny VV' V případě nepřítomnosti jím pověřený

č|en komise
Z jednánívšech orgánů a komisíAVZo se poř izuje zápis.

článek V||.
Sjezd deIegátů

Sjezd de|egátů AVZo (dá|e jen sD AVzo) je nejvyšším orgánem AVZo a tvoří ho deIegáti, dle k|íče pro

vo|bu de|egátů určeného VV a zvo|ení d|e požadavků č|enských schůzí PS AVZo vjednot l ivých krajích

(dá|e jen delegát i  AVZo).

2.

4.



2. o termínu konáníSjezdu de|egátů AVZO rozhodne W AVZO vždy v dostatečném předst ihu, aby moh|y
proběhnout vo|ební schůze PS AVZO. Během této doby určí i  místo konání tak, aby by|o známo
nejméně 30 dnů před jeho konáním'

3. sD AVZO svolává vždy za 5 |et předseda AVZo, který každý rok svo|ává dílčíč|enské schůze AVZO, a to
vždy v období od 01.02. do 30.04. každého roku. Zasedání č|enských schůzí AVZO se konají d|e
programu stanoveného W AVzo.

4. Sjezd delegátů AVZo:
a) schva|uje zprávu o činnost i  a o hospodaření AVZo za období od předchozího SD AVZo. Zprávu

předkládá předseda AVZO
b) schvaIuje, příp. měnístrategický p|án spo|ku a jeho cí|e na příštíobdobí.
c) schvaluje, doplňuje nebo mění stanovy AVZO,
d) schvaIuje, dop|ňuje a měnístatut Kontro|níkomise, bere na vědomízprávu o činnost i  kontro|níkomise

AVZO,
e) schvaIuje způsob využití majetku AVZo, jehož hodnota převyšuje pravomoc Výkonného výboru AVZo
f) stanovuje výši odvodu z č|enského příspěvku na účet AVZO

c) vo|ía odvolává předsedu AVZo, vo|ía odvo|ává | '  a ||.  místopředsedu AVZo, potvrzuje ostatníč|eny VV
AVZo, vo|í č|eny KontroIní komise včetně dvou náhradníků (kandidáty pro vo|bu č|enů RK navrhují
konference KK AVZO),

5. sD AVZO je usnášeníschopný, je-| i  přítomna nadpo|oviční většina všech řádně zvo|ených de|egátů.
Nesejde-| i  se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se náhradní zasedání sjezdu d|e 5257
zákona č,89l20L2 s původním programem, za účast i  jakéhoko|iv počtu de|egátů, a za rozhodující se
považuje, hIasovala-| i  pro př i jetí usnesení nadpoIovičnívětšina přítomných deIegátů.

6. H|asováníje zpravid|a veřejné' Vo|ba předsedy a místopředsedů je tajná, pokud sjezd delegátů AVZo
nerozhodne j inak.

Č|ánek V|||.
Výkonný výbor,

1. VV AVZO rozhoduje o činnost i  v období mezi jednot| ivými SD AVZo, kterým odpovídá za zabezpečování
přijatých usnesení. Schází se pod|e potřeby, nejméně však 2x ročně a o svých rozhodnutích vydává
usnesení, zasedání svolává předseda AVZo. Funkční období VV AVZO je pět i|eté. Za svá rozhodnutí se
VV AVZO zodpovídá sD AVZO.

Mezi jednot| ivými sjezdy schvaIuje VV AVZO f inanční rozpočet AVZo na přís lušný ka|endářní rok, který
předk|ádá předseda.

2. Výkonný výbor je tvořen:
a) předsedou AVZo
b) 1. místopředsedou pro Iegis|at ivu
c) 2. místopředsedou pro zájmovou a sportovníčinnost
d) č|eny potvrzenými na sD AVZO jako zástupci  jednot| ivých krajů
e) předsedy stálých komisí, zvo|ených W AVZO

3' W AVZO je usnášeníschopný, je-| i  na zasedání přítomna většina jeho č|enů' Není.| i  VV do 30 minut od
zahájení zasedání přítomna většina jeho č|enů, je usnášení schopný za jakéhokoIiv počtu č|enů
přítomných W. Usnesení VV AVZO jsou p|atná, pokud by|a schvá|ena většinou přítomných č|enů.
V případě rovnost i  hIasů rozhoduje hIas předsedajícího.

4. K zabezpečení přijatých usnesení VV AVZO k operativnímu a obousměrnému styku mezi VV AVZO,
jednot|ivými Ps AVZO a k nezbytným úko|ům daným obecně závaznými právními předpisy zřizuje AVZ)
p|acenou funkci sekretáře AY7o, který se zodpovídá ze své činnosti předsedovi AVZo, který s ním
uzavírá pracovní poměr.

5. VVAVZO má právo rozhodovato nemovitém majetku(prodej i ,  směně, koupi nebo zřízení zástavních práv
k v|astnímu nemovitému majetku).

č|ánek !x.
Předseda AVZO

Statutárním orgánem zapsaného spo|ku AVZO je předseda.,  který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Je
oprávněn rozhodovat o otázkách spojených sfungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem, svýj imkou
majetku nemovitého, př i jímat zaměstnance spo|ku, ukončovat jej ich pracovní poměr a rozhodovat o všech



jej ich pracovních zá|ežitostech. V případě zrušeníPs AVZO jmenuje I ikvidátora Ps AVzo. V případě dlouhodobé
nepřítomnost i  předsedy pIní funkci  statutárního zástupce AVZO 1.místopředseda spoIku.

článek x.
KontroIní komise

1 '  Funkční období KK AVZO je pět i|eté. KK AVZO kontro|uje činnost a hospodaření orgánů AVZo ve vztahu
k p|nění usnesení VV AVzo a sjezdu de|egátů AVZO'

2, KK AVZO řeší písemné př ipomínky č|enů AVZo, které se týkají činnost i  d|e předchozího odstavce
tohoto č|ánku Stanov AVZO.

3. KK AVZO je t říč|enná'  Č|enové KK AVZO jsou vo|eni sD AVzo včetně 2 náhradníků. Vpřípadě
odstoupení č|ena KK AVZO, nebo jeho úmrtí doplní W náhradníkem v pořadí pod|e počtu h|asů
získaných při volbě na SD AVZO.

4, KK AVZO vo|íze svého st ředu předsedu,který nestá lým č|enem VV AVZO s h|asem poradním. V případě
jeho nepřítomnost i  jej  na těchto jednáních zastupuje jím pověřený č|en KK AVZo.

5. KK AVZO je odpovědná sD AVZO a řídí se schváleným statutem'

6. č|eny KK AVZO nemohou být č|enové W AVZO a zaměstnanci AVZO.

č|ánek xl .
Krajská koIegia

Jsou pomocným orgánem VV AVZO s funkčním pět iIetým obdobím, jsou minimá|ně t říčlenná. Tato
kolegia ustanovuje VV AVZO na návrh pobočných spoIků daného regionu. Krajská koIegia zabezpečují
koordinační a metodickou činnost vůči Pobočným spo|kům AVZO v daném regionu d|e pokynů W AVZO. Pracují

dIe schvá|eného statutu, který vydává VV AVZO.

č|ánek xtt .
Pobočný spo|ek AVzo Tsč čR

1. organizační jednotkou AVZO je Pobočný spoIek AVZO, který se registruje ve veřejném rejstříku
prostřednictvím zapsaného spo|ku AVZo, od něhož má Vystaven Registrační | ist  jako zák|adní zř izovací
| ist inu. Ps AVZO má právníosobnost danou d|e ss 228-23t zákona č.89/20!2 Sb;. Je oprávněn hospodař i t

sv|astním nebo svěřeným majetkem vsouIadu s obecně závaznými právními předpisy. Zapsaný spoIek
AVZO ručí za dIuhy jednot|ivých Ps AVZO, a to ode dne jejich registrace ve veřejném rejstříku PS AVZo, a to
do výše ročního odvodu z č|enských příspěvků. Ps AVZO je povinen požádat o registraci ve veřejném
rejstříku prostřednictvím zapsaného spolku AVZo.

2. Výbor Ps AVZO je povinen vybírat od členů Ps AVZO č|enské příspěvky vždy tak, aby nejpozději do 15.a.
každého ka|endářního roku moh| odvody z č|enských příspěvků odes|at na účet AVZo' Zároveň je povinen

zas|at seznam č|enů a inventuru majetku za předešlý rok. Takovému PS AVZo, který ve stanoveném termínu
ani v dodatečně stanovené |hůtě opakovaně neprovede odvod svazových příspěvků na přís|ušný kaIendářní
rok a svůj d|uh neuhradí ani v roce nás|edujícím do t5.4.,  bude zrušena registrace do 31.5. po projednání

3. Nejvyšším orgánem Ps AVZO je č|enská schůze Ps AVZO, která se musí konat nejméně jednou ročně. Tato

č|enská schůze rozhoduje o všech zá ležitostech Ps AVZO.
4. Č|enskou schůzi svo|ává písemně nebo vhodnou formou s nejméně ].4 denním předst ihem předseda, řídíj i

předseda nebo j iný č|en výboru'  Výbor je povinen svo|at mimořádnou č|enskou schůzi do 1měsíce, jest l iže o

to písemně požádá jedna t řet ina č|enů PS AVZo. Členská schůze je usnášeníschopná, je-| i  na jednání

přítomna většina členů PS AVZo, starších 18-t i  Iet.  Její usnesení jsou pIatná, pokud by|a odhlasována
nadpolovičnívětšinou přítomných č|enů starších 18-t i  Iet '
Nesejde-| i  se v určenou dobu potřebný počet č|enů, koná se o půl hodiny pozděj i  jednání za účast i
jakéhokol iv počtu členů s původním programem a za rozhodující se považuje, hIasovaIa-| i  pro př i jetí

usnesení nadpoloviční většina přítomných č|enů.

5.Č|enská schůze:
a) Z jednáníč|enské schůze se poř izuje zápis,  obsahujícízejména projednávaná témata a př i jatá rozhodnutí.

b) Schva|uje zprávu o činnost i  za uplynu|é období
c) Schvaluje zprávu o hospodaření za up|ynu|é období, popřípadě zprávu o kontro|e. Projednává a schva|uje

f inanční rozpočet, p|án hospodaření a p|án činnost i  Ps AVZO
d) Vo|í a odvo|ává předsedu a výbor PS AVZO.



e) Stanovuje výši č|enských a případných da|ších příspěvků tak, aby dosahova|y výše odvodu stanoveného SD

AVZO
Í) Př i jímá rozhodnutí o zániku Ps AVZO, určuje způsob majetkového vyrovnání, určuje I ikvidátora, kterého

schvaIuje VV AVZO, případně určuje právního nástupce PS AVZO'

6. V období mezi č|enskými schůzemi řídí činnost Ps AVZO výbor v počtu minimá|ně t ří č|enů, zvo|ených

č|enskou schůzí'  Funkční obdobívýboru je pět i|eté. Výborje usnášeníschopný, je.| i  na zasedání přítomna

většina jeho č|enů. Rozhodnutí a usnesenívýboru jsou platná, pokud by|a schvá|ena většinou přítomných

č|enů. V případě rovnost i  hIasů rozhoduje hIas předsedajícího.

7. statutárním zástupcem Ps AVZQ pro jednánís právnickými a fyz ickými osobami je předseda, popřípadě jím

pověřený č|en výboru.
8. PS AVZ9 hospodaří v předmětu své činnost i  samostatně a na v|astní účet, v sou|adu s obecně závaznými

právními předpisy. Nák|ady na svoji činnost hradí z přrjmů vytvářených z členských příspěvků, darů a

ostatních příjmů z podnikání. K převodu nemovitého majetku a zastavení tohoto majetku musí být dán

souh|as minimá|ně 75 % všech č|enů PS AVZo ve věku nad 18 |et.

9. Ps AVZo může svým členům vystavovat členské legit imace jako ident i f ikaci  svého č|ena.

10. Ps AVZo vede seznam č|enů, který před|ožíW AVZO k ověření. Pokud PS AVZo rozhodne, že seznam bude

veřejný, potom musí mít dle 55 9 a t2 zákona č.7ot/2o0o Sb. písemný souh|as od č|enů uvedených

v tomto seznamu.
č|ánek xl|| .

Majetek AVZO a zásady hospodaření

1' .  AVZo je ve smys|u zákona č'89l2o1'2 Sb.,  občanský zákoník, v p|atném znění, neziskovou právnickou

osobou.
2. AVZo hosoodaří v rámci předmětu své činnost i  samostatně a na v|astní účet, a to s movitým i

nemovitým majetkem. Zdroj i  majetku jsou zejména:
a) př idě|ené dotace a granty,
b) dary, příspěvky fyzických a právnických osob,
c) výnosy z majetku AVZO,
d) členské příspěvky,
e) přÚmy z činností př i  naplňovánící|ů AVZO.

3. Za hospodaření AVZo odpovídá statutární zástupce, který každoročně předk|ádá ke schvá|ení sD AVZO

zprávu o hospodaření a účetní závěrku
4. HospodařeníAVZo vychází a řídí se obecně závaznými právními předpisy účinnými na území České

repubIiky a vnit řními předpisy AVZo.
5. AVZo může nabývat majetek a nak|ádat s ním. U nemovitého majetku pouze se souh|asem Výkonného

výboru AV7o, a v sou|adu s obecně závaznými právními předpisy.

č|ánek x|V.
Zánik AVZo Tsč čR

t'  AVZo zaniká zrušením s | ikvidací soudem na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, d|e

ustanovení 5 268 občanského zákoníku, dá|e může zaniknout dobrovo|ným rozpuštěním nebo s|oučením

s j iným spo|kem.
2'  DobrovoIným rozpuštěním nebo s|oučením s j iným spoIkem. AVZO zanikne, rozhodne-| i  o tom

dvoutřetinová většina delegátů na SD AVZo.
3. Zánik AY7o oznámí likvidátor písemně přís|ušnému orgánu státní správy a všem registrovaným Ps AVZO

do 15 dnů ode dne rozhodnutí.

4, Určený |ikvidátor zabezpečí vyrovnání všech závazků a poh|edávek ke dni zániku AVZo a zůstatek

veškerého nemovitého a movitého majetku předá právnímu nástupci  nebo není-| i  určen pak přís|ušnému

orgánu státní správy.

č|ánek xV.
Závěrečná ustanovení

t. K provedení jednot|ivých ustanovení těchto Stanov vydává W AVzo vnitřní předpisy, které přís|ušná

ustanovení blíže speci f ikují.

2 '  Tyto stanovy AVZo by|y schvá|en 10. sjezdem de|egátů AVZO TsČ Čn konaným dne 25'10.2014


