STANOVY
Klubu chovatelů tipplerů z.s.
IČO: 228 78 629

Čl. I
Základní ustanovení
(1) Podle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů, bylo založeno občanské sdružení s názvem Klub chovatelů tipplerů.
Dnem schválení těchto Stanov se transformuje, podle zákona číslo 89/2012 Sb.
(dále jen zákon), na Klub chovatelů tipplerů z.s. (dále jen Klub).
(2) Klub sídlí na adrese: Milady Horákové 463/71, 500 06 Hradec Králové 6.
(3) Cílem činnosti Klubu je zejména podpora sportovní volnočasové aktivity členů
zaměřená na organizování soutěží, pomoc začínajícím chovatelům a propagaci
tohoto sportu.
(4) Klub chovatelů tipplerů má výhradní postavení v uznávání délky letu
anglických tipplerů na území ČR, dosažených podle pravidel NTU. Též vede
evidenci soutěžních časů, včetně těch nejdelších. Všechny časy musí být dosaženy
výhradně podle pravidel NTU a to v soutěžních dnech, dle rozpisu letů Klubu a
podmínek MK. V zájmu propagace našeho sportu Klub může uspořádat soutěže i
pro nováčky a hosty, časy dosažené v těchto soutěžích nebudou oficiální.

Čl. II
Členstvo
(1) Členstvo Klubu se skládá ze členů a čestných členů Klubu. Čestný člen je
osvobozen od všech poplatků spojených s členstvím.
(2) Členy a čestnými členy mohou být fyzické i právnické osoby.
(3) Člena nebo čestného člena může předsednictvo vyloučit na základě hrubého
nebo opakovaného porušení jeho povinností uložených těmito Stanovami.

Čl. III
Orgány
(1) Orgány Klubu jsou
a) členská schůze,
b) předsednictvo,
c) revizor, rozhodne-li o tom členská schůze.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) až c) jsou volené.
(3) Členem předsednictva a revizorem může být pouze fyzická osoba, která je
členem nebo čestným členem, dovršila věk 18 let, nebyla sankcionována pro
porušení těchto Stanov nebo Letového řádu a prokazatelně má za sebou minimálně
3 roky aktivní soutěžní činnosti ve smyslu čl. I nebo působení jako rozhodčí v
takové soutěžní činnosti.
(4) Volit členy předsednictva a revizora může pouze fyzická osoba, která je členem
nebo čestným členem a dovršila věk 15 let.
(5) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu Klubu je závazkem osobní povahy,
kdy člen předsednictva a revizor se mohou zcela výjimečně nechat zastoupit jiným
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členem předsednictva a nebo členem Klubu. Plná moc k zastupování musí být
písemná s vlastnoručním podpisem zastupovaného.
(6) Funkční období členů předsednictva a revizora je 3 roky, počíná dnem zvolení
do funkce a končí uplynutím funkčního období, dále končí odstoupením z funkce,
odvoláním z funkce nebo zánikem členství.
(7) Člen předsednictva a revizor může být volen opětovně.
(8) Člen předsednictva a revizor může před uplynutím svého funkčního období z
funkce odstoupit. Odstoupení písemně oznámí předsednictvu. Funkce skončí dnem
doručení písemného oznámení. Předsednictvo bez zbytečného odkladu vyrozumí
členstvo o takto oznámeném odstoupení.

Čl. IV
Členská schůze
(1) Nejvyšším orgánem Klubu je členská schůze, tvořená členstvem. Členská
schůze volí a odvolává předsednictvo a revizora.
(2) Do výlučné působnosti členské schůze náleží rozhodování o
a) schválení nebo změně Stanov Klubu,
b) vstupním poplatku a členském příspěvku,
c) odměnách členů předsednictva a revizora,
d) zásadách hospodaření s finančními prostředky a majetkem Klubu. Zakládající
členská schůze při schvalování těchto Stanov určí, zdali bude třeba vybírat členské
příspěvky. V případě vybírání členských příspěvků, předsednictvo navrhne jejich
výši.
e) o zániku Klubu.
(3) Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Svolává ji předsednictvo.
Není-li předsednictvo zvoleno nebo je-li předsednictvo v tomto ohledu nečinné,
může členskou schůzi zorganizovat a svolat kterýkoliv člen Klubu. Svolavatel
připravuje též podklady pro jednání členské schůze.
(4) Jednání členské schůze řídí předseda předsednictva nebo jím písemně pověřený
člen předsednictva. Je-li členská schůze svolána podle věty třetí předchozího
odstavce, řídí její jednání člen nebo čestný člen, zmocněný tímto svolavatelem.
(5) K přijetí usnesení v členské schůzi je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů
přítomného členstva. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny
nebo dohody, rozhoduje hlas předsedy předsednictva, v jeho nepřítomnosti hlas
jím písemně pověřeného člena předsednictva.
(6) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, za jehož pořízení zodpovídá
svolavatel. Zápis obsahuje všechny důležité údaje z jednání, zejména údaje o
výsledcích hlasování. Podepisuje ho minimálně ta osoba, která jednání řídila, a
dále ta, která zápis zpracovala. Toto ustanovení se použije i pro zápisy z jednání
předsednictva a pro zápisy o činnosti revizora.
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Čl. V
Předsednictvo a předseda Klubu
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem Klubu. Plánuje, organizuje, řídí s péčí
dobrého hospodáře a kontroluje činnost Klubu a rozhoduje ve věcech činnosti
Klubu s výjimkou těch věcí, které jsou podle těchto stanov ve výlučné působnosti
členské schůze.
(2) Za svou činnost odpovídá předsednictvo členské schůzi. Za předsednictvo
v záležitostech Klubu jedná navenek jeho předseda, který je statutárním zástupcem
Klubu. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje jím písemně pověřený člen
předsednictva. Jde-li o písemný právní úkon, který činí předsednictvo, musí být
podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení jím písemně pověřeným členem
předsednictva.
(3) Jednotliví členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.
Předsedu předsednictva volí ze svých členů předsednictvo, které též předsedu
odvolává. Předseda pověřuje další členy předsednictva například výkonem funkce
tajemníka či pokladníka.
(4) Předseda plánuje, organizuje, řídí a kontroluje činnost předsednictva, svolává
předsednictvo a řídí jeho jednání; některé tyto povinnosti lze zcela nebo zčásti
přenést na jiného člena nebo členy předsednictva, nelze se však zbavit
odpovědnosti za jejich plnění. Předseda plní také povinnosti jako člen
předsednictva.
(5) Předsednictvo je nejméně tříčlenné. Pokud budoucnost ukáže, že počet členů
předsednictva neodpovídá potřebám Klubu, rozhodne členská schůze volbou o
dodatečném rozšíření předsednictva.
(6) Předsednictvo koná své schůze podle potřeby.
(7) K přijetí usnesení v předsednictvu je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech
členů předsednictva; nedojde-li k jednomyslnému souhlasu, rozhodne členská
schůze.
(8) Jednání předsednictva je neveřejné.
(9) Předsednictvo jako výkonný orgán Klubu zejména
a) zajišťuje záležitosti Klubu a provádí další činnosti Klubu podle zákona a těchto
Stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou ve výlučné působnosti členské schůze;
zajišťuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,
b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti Klubu,
c) odpovídá za vedení účetnictví,
d) připravuje podklady pro jednání členské schůze, svolává ji, předkládá jí zprávu
o hospodaření,
e) zajišťuje řádné vedení písemností Klubu,
f) zajišťuje včasné plnění závazků klubu vzniklých ze smluv a jiných závazků a
povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek Klubu,
g) vede seznam členů a čestných členů Klubu,
h) umožňuje revizorovi řádný výkon jeho oprávnění a povinností.
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(10) Předsednictvo rozhoduje o přijetí a vyloučení člena nebo čestného člena
Klubu. Předsednictvo nemůže z Klubu vyloučit revizora.
(11) Předsednictvo ukládá členům a čestným členům sankce za porušení těchto
Stanov, revizorovi pak členská schůze.
(12) Předsednictvo rozhoduje o čestném členství.

Čl. VI
Revizor
(1) Revizor je oprávněn kontrolovat činnost Klubu a projednávat stížnosti jeho
členů na činnost Klubu nebo jeho předsednictva. Revizor je oprávněn nahlížet do
dokladů Klubu, činit si výpisy z těchto dokladů nebo jejich kopie a vyžadovat od
předsednictva potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Revizor je
odpovědný pouze členské schůzi.
(2) Revizora volí členská schůze stejným způsobem, jakým se volí předsednictvo.
(3) Revizor v rámci své působnosti zejména
a) kontroluje, zda Klub a jeho předsednictvo vyvíjejí činnost v souladu s právním
řádem a těmito Stanovami,
b) neprodleně podává předsednictvu zprávu o nedostatcích zjištěných při kontrolní
činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění.

Čl. VII
Členství
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti člena
(1) Členem se dále rozumí člen nebo čestný člen.
(2) Členství v Klubu vznikne dnem rozhodnutí o přijetí osoby do Klubu na základě
její písemné přihlášky. Fyzická osoba, která nedovršila 18 let, nemá právo podat
přihlášku samostatně, ale pouze prostřednictvím svého právního zástupce.
Minimální počet členů Klubu je 5.
(3) Členství v Klubu zaniká
a) úmrtím člena - fyzické osoby,
b) zánikem člena - právnické osoby bez právního nástupnictví,
c) zánikem Klubu,
d) vyloučením člena předsednictvem,
e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.
(4) Člen má zejména právo
a) účastnit se veškeré činnosti Klubu způsobem a za podmínek stanovených těmito
Stanovami a Letovým řádem,
b) účastnit se jednání členské schůze a hlasováním se podílet na jejím rozhodování,
c) za podmínek stanovených těmito Stanovami volit a být volen do orgánů Klubu,
d) předkládat orgánům Klubu návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Klubu a k
odstranění nedostatků v jejich činnosti,
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e) nahlížet do písemných podkladů pro jednání členské schůze, do Zápisu z jednání
členské schůze, do smluv sjednaných předsednictvem.
(5) Člen je povinen
a) dodržovat tyto Stanovy a plnit usnesení předsednictva přijatá v souladu s
právním řádem České republiky, těmito Stanovami a Letovým řádem,
b) řídit se Letovým řádem,
c) řádně a včas hradit stanovené příspěvky spojené s členstvím v Klubu,
d) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv a svobod ostatních členů Klubu,
e) zdržet se jednání, jímž by poškozoval dobré jméno nebo pověst Klubu.

Čl. VIII
Letový řád
Předsednictvo zpracovává a vede Letový řád.

Čl. IX
Zánik Klubu
Zánik Klubu se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Čl. X
Platnost a účinnost Stanov
Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.
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