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STANOVY  

spolku   

  

  

Slovácký aeroklub Kunovice  
se sídlem v Kunovicích, Letecká 1383, 686 04 Kunovice Česká republika  

  

dle § 214 a násl. občanského zákoníku 

  
  

takto:  

  
  
  

PREAMBULE  

  

Spolek je registrovaná, dobrovolná, nezisková, nepolitická právnická osoba, která sdružuje členy na 

základě jejich společného zájmu o letectví a letecký sport, realizovaného zejména formou aktivního 

zapojení členů do sportovních a kulturních akcí a aktivit spolku, veřejně prospěšných prací a 

činností a provádění organizační a osvětové činnosti v oblasti letectví, výchovy letecké mládeže a 

zdravého životního stylu.  

V souladu s výše popsanými cíli a záměry Členská schůze přijala a schválila nové znění stanov 

spolku Slovácký aeroklub Kunovice s následujícím obsahem:   

  
  

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

  

  

Článek 1  

Název a sídlo 

  

1. Název spolku je:   Slovácký aeroklub Kunovice  

2. Sídlem spolku je:   Letecká 1383, 686 04 Kunovice   

      

  

Článek 2  

Právní postavení   

  

1. Slovácký aeroklub Kunovice je neziskový, dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, upravený 

dle § 214 a násl. občanského zákoníku, sdružující členy v jejich společném zájmu o letectví a 

letecký sport, kteří přijali společný název a symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých 

záležitostí a společném prosazování zájmů, cílů a záměrů.   

2. Slovácký aeroklub Kunovice je právnickou osobou a je oprávněn svým jménem nabývat práv a 

zavazovat se.  

3. Slovácký aeroklub Kunovice je zřízen na dobu neurčitou.   

  

  

Článek 3  

Účel  

  

1. Slovácký aeroklub Kunovice /dále jen AEROKLUB/ organizuje klubovou činnost se zaměřením na 

letectví a letecké sporty, usiluje o zpřístupnění leteckého sportu mládeži a dalším zájemcům z 

řad veřejnosti, vytváří podmínky pro výchovu a výcvik mládeže a ostatních členů v leteckých 
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odbornostech a ve své činnosti podporuje a prosazuje bezpečnost leteckého provozu a 

leteckého sportu jako takového.  

2. Při dosahování svého účelu plní AEROKLUB zejména tyto úkoly:  

  
a) Účinně podporuje všechny členy AEROKLUBU v jejich zájmu o letectví a letecký sport, 

zejména umožňuje a usnadňuje jejich sportovní a rekreační leteckou činnost.  

b) Vytváří předpoklady pro všestranný rozvoj sportovního a kulturního vyžití v AEROKLUBU, 

pro tuto činnost získává svoje členy, zvláště pak mládež.   

c) Rozvíjí sportovní a mravní výchovu svých členů. V činnosti AEROKLUBU uplatňuje 

demokratické zásady a obecné morální zásady, především vzájemnou úctu, 

respektování lidské důstojnosti a cti a dodržování zásad fair play.  

d) Zvyšuje leteckou odbornost, sportovní výkonnost a všestrannou zdatnost svých členů 

organizováním odborného leteckého výcviku, přípravou leteckých instruktorů, 

rozhodčích a funkcionářů za využití dostupných poznatků vědních oborů využitelných 

ve sportovním letectví.  

e) Vytváří vhodné podmínky pro výkonnostní růst a zvyšování letecké odbornosti a 

zdatnosti svých členů, zvláště pak nadané mládeže a jednotlivců.  

f) Vede své členy k dodržování zásad a pravidel bezpečnosti leteckého provozu, 

zdravotnických zásad a zásad předcházení úrazům.  

g) Rozvíjí různé formy společenské a kulturní činnosti v souladu se svými potřebami, pěstuje 

klubový život a podporuje vzájemnou sounáležitost a přátelství mezi svými členy v rámci 

AEROKLUBU i mimo něj.  

h) Spolupracuje s ostatními aerokluby a sportovními, tělovýchovnými, společenskými, 

státními a samosprávnými orgány a organizacemi, obchodními společnostmi, 

podnikateli, sportovními kluby a jinými subjekty včetně subjektů zahraničních.  

i) Buduje, provozuje a udržuje vlastní zařízení sloužící k provozování letecké činnosti a 

leteckého výcviku, a vytváří tím vlastní materiální podmínky k rozvoji klubové činnosti.  

j) Zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů, jejich 

hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, 

který vlastní nebo využívá.   

k) V rámci tvorby vlastních finančních zdrojů zajišťuje a provádí jako vedlejší činnost vlastní 

podnikatelskou činnost spočívající zejména v provádění leteckého výcviku, provádění 

oprav a údržby letadel, provádění leteckých prací, maloobchodní činnosti dle 

platných oprávnění, organizování veřejných leteckých vystoupení, zajišťování reklamy, 

pronájmu movitých a nemovitých věcí.  

l) Organizuje a provádí vzdělávací, osvětovou a nakladatelskou činnost se zaměřením na 

propagaci a rozvoj letectví a leteckého sportu.  

m) Dbá o historický odkaz letectví, zejména provozuje a podporuje letecké muzeum. 

n) Připravuje a vytváří koncepce rozvoje sportovního a kulturního vyžití svých členů, 

zejména se zaměřením na výchovu letecké mládeže.  

o) Organizuje a připravuje letecké sportovní soutěže a závody, vysílá své zástupce na 

sportovní soutěže, reprezentuje a podporuje české sportovní letectví.  

p) Připravuje a realizuje investiční záměry v oblasti budování infrastruktury AEROKLUBU k 

provozování své činnosti a k tomu se vztahujícího technického a materiálního zázemí.        

q) Vykonává osvětovou činnost se zaměřením na zdraví životní styl svých členů, zejména 

mládeže, v zájmu ochrany před negativními společenskými jevy - alkoholismus, drogové 

závislosti apod.  

r) Vykonává obecně prospěšnou činnost zaměřenou na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže.  

  

3. Nepřípustná je jakákoliv činnost AEROKLUBU či jeho členů, jejímž cílem je popírat nebo 

omezovat osobní, politická nebo jiná práva členů AEROKLUBU pro jejich národnost, rasu, 

pohlaví, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání, sociální postavení, 

podněcovat nenávist a nesnášenlivost nebo podporovat násilí mezi členy AEROKLUBU.  

4. Nikdo nesmí být nucen ke členství v AEROKLUBU ani k účasti na jeho činnosti nad rámec 

povinností plynoucích z členství, resp. funkcí v AEROKLUBU, organizačního řádu, popř. 

rozhodnutí Členské schůze nebo Rady. Z AEROKLUBU může každý svobodně vystoupit. Nikomu 

nesmí být občansky na újmu, že je členem AEROKLUBU, že se účastní jeho činnosti nebo jej 

podporuje, anebo že stojí mimo něj.  
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Článek 4  

Financování a majetek AEROKLUBU   

  

1. AEROKLUB hospodaří se svým majetkem a za závazky odpovídá tímto majetkem. Členové 

AEROKLUBU neručí svým majetkem za jeho závazky.  

2. Rada jedenkrát za rok předkládá Členské schůzi zprávu o majetku AEROKLUBU ke schválení.  

3. Finanční příjmy AEROKLUBU tvoří:  

  

a) Členské příspěvky členů AEROKLUBU.  

b) Výnosy z vlastní činnosti AEROKLUBU.  

c) Vklady spolků, podnikatelských subjektů a institucí.  

d) Dobrovolné dary a podpory.  

e) Sponzorské dary.  

f) Dotace od státu a samosprávných celků, příjmy ze strukturálních fondů EU, granty a 

subvence.  

g) Další zdroje.   

  

4. Takto získané příjmy jsou využívány především na úhradu nákladů spojených s dosahováním 

účelu AEROKLUBU v souladu s Článkem 3 těchto stanov.  

  

  

Článek 5  

Orgány AEROKLUBU   

  

Orgány AEROKLUBU jsou:  

  

a) Členská schůze.  

b) Rada.  

c) Revizní komise.  

d) Odborové komise.  

  

  

II. ČLENSTVÍ V AEROKLUBU  

  

  

Článek 6  

Druhy členství v AEROKLUBU    

  
1. Členství v AEROKLUBU je dle podílu účasti na činnosti AEROKLUBU a rozsahu majetkových a 

hlasovacích práv rozděleno do čtyř druhů:  

  

1.1 Členství ve zkušební době.  

1.2 Řádné členství.  

1.3 Čestné členství.  

1.4 Pasivní členství.    

 

2. Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen za podmínek 

určených v těchto stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených členů. To neplatí, má-li 

AEROKLUB k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod. 

  

  

Článek 6a  

Seznam členů  

 

1. Členové se zapisují do seznamu členů. Do seznamu členů se zapisuje jméno, datum narození, 

bydliště (případně jiná adresa pro doručování), telefonní číslo, e-mailová adresa, druh členství 

a odbory, jejichž je člen členem. 

2. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Rada, a to bez zbytečného odkladu poté, co 

nastane skutečnost odůvodňující zápis nebo výmaz.  
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3. Seznam členů nebude veřejně zpřístupněn, ovšem každý člen má právo do něj nahlížet a 

pořizovat si opisy či výpisy. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od AEROKLUBU na 

jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě 

potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

 

 

Článek 7  

Společná ustanovení pro členství v AEROKLUBU  

  

Není – li dále pro konkrétní druhy členství uvedeno jinak, platí pro vznik všech druhů členství tato 

společná pravidla:     

  

1. Členem AEROKLUBU se může stát každá fyzická osoba starší 14 let, bez ohledu na svoji státní 

příslušnost, národnost, rasu, pohlaví, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a 

sociální postavení, která podáním písemné přihlášky vysloví souhlas s posláním, cíli a úkoly 

AEROKLUBU a zaváže se dodržovat jeho stanovy. U osoby mladší 18 let je ke vzniku členství 

nezbytný písemný souhlas jejích zákonných zástupců.   
2. Členem AEROKLUBU se může stát a členem nadále být pouze osoba bezúhonná. Bezúhonnou 

není osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na 

ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se u uchazečů o členství, kteří v den podání 

přihlášky o členství dovršili 15 let, dokládá výpisem z rejstříku trestů, ne starším 3 měsíce. Rada 

má právo rozhodnout, že osoba je bezúhonná i tehdy, jestliže s přihlédnutím k charakteru a 

rozsahu jí spáchané trestné činnosti (pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena) není její 

členství na újmu mezilidským vztahům v AEROKLUBU nebo řádnému chodu AEROKLUBU.  

3. Podmínkou vzniku členství v AEROKLUBU je rovněž splacení vstupního vkladu a členského 

příspěvku, neuvádí-li tyto stanovy jinak.  

4. O přijetí za člena AEROKLUBU rozhoduje Rada; členství v AEROKLUBU vzniká dnem následujícím 

po rozhodnutí Rady.  

5. Jestliže Rada rozhodla, že členství vzniknout nemá, AEROKLUB bezodkladně vrátí splacený 

vstupní členský vklad a členský příspěvek uchazeči o členství.  

  

  

Článek 8  

Členství ve zkušební době  

  

1. Přihláška ke členství ve zkušební době se podává Radě prostřednictvím příslušné odborové 

komise; o přijetí může Rada rozhodnout jen na návrh této odborové komise.   

2. Zkušební doba činí 1 rok ode dne následujícího po rozhodnutí Rady o přijetí.  

3. Neuvádí-li tyto stanovy nebo organizační řád jinak, má člen ve zkušební době práva a 

povinnosti řádného člena. Nenáleží mu však majetková práva ani právo volit a být volen 

orgánů AEROKLUBU.  

  

  

Článek 9  

Řádné členství  

  

1. Řádné členství je nejvyšším druhem členství v AEROKLUBU.  

2. Řádné členství vzniká dnem následujícím po uplynutí zkušební doby, ledaže by Rada rozhodla o 

zániku členství, nebo by se člen ve zkušební době svého členství vzdal.   

3. Řádný člen se podílí na právech a povinnostech podle těchto stanov, organizačního řádu a 

rozhodnutí orgánů AEROKLUBU v plném rozsahu, včetně majetkových práv a práva volit a být 

volen. Právo volit má každý řádný člen, právo být volen má řádný člen, který nejpozději v den 

voleb dovrší 18 let.    

  

  

Článek 10  

Čestné členství  

  

1. Osoba, která se mimořádným a významným způsobem zasloužila o rozvoj AEROKLUBU či letectví 

nebo leteckého sportu obecně, může být přijata za čestného člena AEROKLUBU.   
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2. Čestný člen nemá práva a povinnosti řádného člena. Nenáleží mu majetková práva ani právo 

volit a být volen. Rada může určit, v jakém rozsahu a jakým způsobem se čestný člen podílí na 

právech a povinnostech AEROKLUBU.   

3. Čestný člen nemá povinnost splatit vstupní vklad a neplatní ani členské příspěvky.  
  

  

Článek 11  

Pasivní členství  

  

1. Přihláška k pasivnímu členství se podává Radě.  

2. Řádný člen se stává pasivním členem dnem následujícím po oznámení Radě. Takový pasivní 

člen se může opět stát řádným členem; ustanovení předchozí věty se použije obdobně. Jiný 

pasivní člen se může stát řádným členem jen postupem dle Článku 8 těchto stanov.   

3. Na pasivního člena se přiměřeně vztahují práva a povinnosti řádného člena. Nenáleží mu však 

právo být volen; majetková práva a právo volit mu náleží jen tehdy, pokud byl nepřetržitě 

řádným nebo pasivním členem AEROKLUBU v posledních alespoň 10 kalendářních letech.   

4. Pasivní člen nemá povinnost splatit vstupní vklad, ale platí členské příspěvky.  
  

  

Článek 12  

Zánik členství v AEROKLUBU  

  

1. Členství v AEROKLUBU zaniká:  

  
a) Vystoupením ze strany člena, tzn. písemným projevem vůle člena směřující k zániku 

členství  v AEROKLUBU, a to dnem následujícím po jeho doručení  Radě.  

b) Nezaplacením členských příspěvků stanovených Členskou schůzí, a to marným 

uplynutím lhůty dodatečně určené Radou.  

c) Nezaplacením dluhu evidovaného na členském kontě - pokud jsou 3 po sobě  

následující měsíce evidovány nesplacené závazky člena AEROKLUBU, členství zaniká, a 

to dnem následujícím po uplynutí této doby; tato doba se prodlužuje o dobu, po 

kterou byl člen prokazatelně závažně nemocný.   

d) Neomluvenou neúčastí řádného člena na posledních třech po sobě jdoucích řádných 

(výročních) Členských schůzích, a to dnem následujícím po konání třetí po sobě jdoucí 

řádné (výroční) Členské schůze, které se řádný člen bez omluvy nezúčastní. Pokud má 

však takový člen kladný zůstatek na svém členském kontě, členství nezaniká a mění se 

na pasivní členství.  

e) Rozhodnutím Rady o zániku členství ve zkušební době nebo vzdáním se členství ve 

zkušební době dle Článku 9 odst. 2 těchto stanov, a to dnem následujícím po uplynutí 

zkušební doby.  

f) Přestane-li člen splňovat podmínku bezúhonnosti dle Článku 7 odst. 2 těchto stanov, a 

to dnem následujícím po ztrátě bezúhonnosti.  

g) Vyloučením pro závažné nebo opakované neplnění základních členských povinností 

dle Článku 13 odst. 2 těchto stanov; o vyloučení člena ze svých řad může Členská 

schůze rozhodnout jen tehdy, jestliže byl člen Radou v době posledních třech měsíců 

písemně vyzván ke zjednání nápravy a člen v přiměřené době nápravu nesjednal. Člen 

může být dále vyloučen také pro zvláště závažné provinění proti stanovám, 

organizačnímu řádu, jeho jiným interním předpisům, demokratickým či morálním 

zásadám, které jsou neslučitelné s členstvím v AEROKLUBU, resp. pro zvláště závažné 

poškození pověsti, dobrého jména nebo oprávněných zájmů AEROKLUBU.  

h) Zánikem AEROKLUBU.  

i) Úmrtím člena.  

2. O vyloučení člena dle Článku 12 odst. 1 písm. g) těchto stanov rozhoduje Členská schůze na 

návrh Rady dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s právem volit. Návrh Rady na 

vyloučení musí obsahovat řádné písemné zdůvodnění tohoto kroku i s uvedením důkazů, 

svědčících o oprávněnosti užití takového postupu. Rada takový návrh oznámí nejméně 30 dnů 

přede dnem konání Členské schůze členovi, kterého se vyloučení týká. Člen má právo hájit se 

před Členskou schůzí. V případě rozhodnutí Členské schůze o vyloučení člena zaniká členství v 

AEROKLUBU dnem následujícím po rozhodnutí Členské schůze. Člen může do 15 dnů od 

doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala 

Revizní komise. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu 

nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. I 
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takto vyloučený člen však může do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí AEROKLUBU 

o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.  

3. Bez ohledu na způsob zániku členství v AEROKLUBU je bývalý člen či jeho právní nástupce 

povinen uhradit bez zbytečného odkladu všechny své závazky vůči AEROKLUBU. Člen také 

odpovídá za případné škody, které AEROKLUBU v důsledku nesplnění shora uvedené povinnosti 

vzniknou.   

4. Bez ohledu na způsob zániku členství v AEROKLUBU nevzniká bývalému členu žádný nárok na 

vypořádací majetkový podíl.  

  

  

Článek 13  

Základní práva a povinnosti řádného člena AEROKLUBU  

  

1. Základní práva řádného člena jsou:  

  

a) Aktivně provádět leteckou činnost v rámci AEROKLUBU za předpokladu splnění 

závazných kritérií stanovených obecně závaznými právními předpisy, stanovami, 

organizačním řádem a dalšími interními předpisy vydanými AEROKLUBEM.   

b) Zúčastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního a společenského 

života AEROKLUBU za podmínek a způsobem uvedeným v těchto stanovách.  

c) Účastnit se všech akcí AEROKLUBU, které podle povahy svého zaměření umožňují 

zvyšování letecké odbornosti, výkonnostního růstu a výchovného působení, podílet se 

na všech výhodách a právech z členství v AEROKLUBU vyplývajících.  

d) Využívat zařízení a majetku AEROKLUBU v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a interními předpisy a pokyny příslušných orgánů AEROKLUBU.  

e) Účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami na činnosti orgánů 

AEROKLUBU, zejména na jednání Členské schůze uplatňovat návrhy a protinávrhy a 

vznášet protesty proti rozhodnutí Členské schůze.  

f) Být informován o programu jednání Členské schůze a současně požadovat kopii zápisu 

z jednání Členské schůze.  

g) Žádat, aby do programu jednání Členské schůze AEROKLUBU byla zařazena záležitost 

navržená členem.  

h) Vykonávat svá práva týkající se řízení AEROKLUBU a kontroly jeho činnosti na Členské 

schůzi v rozsahu vyplývajícím z těchto stanov.  

i) Vyjadřovat se k činnosti AEROKLUBU a jeho orgánů, činit návrhy, podněty, připomínky a 

stížnosti a vyžadovat a dostávat ke svým připomínkám, návrhům, podnětům či 

stížnostem stanoviska a vysvětlení orgánů a funkcionářů AEROKLUBU.  

j) Být informován o činnosti a hospodaření všech orgánů AEROKLUBU, jakož i o majetku 

AEROKLUBU a nakládání s ním.  

k) Být řádně přizván a osobně se účastnit jednání orgánů AEROKLUBU v případě, že je 

projednávána jeho činnost nebo jeho chování jako člena AEROKLUBU, případně jsou – 

li projednávány jiné záležitosti související s jeho činností v AEROKLUBU a řádně být se 

závěry takových jednání seznámen; příslušný orgán je povinen na takovéto jednání 

člena AEROKLUBU přizvat a nemůže bez jeho účasti rozhodovat s výjimkou případů, kdy 

člen předem souhlasil, aby věc byla projednána v jeho nepřítomnosti, nebo se bez  

uvedení závažných důvodů  nedostavil.  

l) Žádat orgány AEROKLUBU o poskytnutí pomoci, jestliže dojde ze strany orgánů veřejné 

správy nebo jiných subjektů k porušení jeho práv v souvislosti s jeho činností v 

AEROKLUBU.   

m) Volit a být volen do orgánů AEROKLUBU za podmínek uvedených v Článcích 8 až 11 

těchto stanov.  

  

2. Základní povinnosti řádného člena jsou:  

  

a) Dodržovat stanovy, organizační řád, obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

a pokyny orgánů a funkcionářů AEROKLUBU, týkající se jeho činnosti v AEROKLUBU nebo 

činnosti, která s jeho činností v AEROKLUBU souvisí.  

b) Udržovat kladný zůstatek na svém členském finančním kontě, zejména platit řádně a 

včas letové hodiny, starty, instruktorské nebo examinátorské hodiny a seskoky dle 

evidence v knize letů nebo knize seskoků; podrobnosti stanoví organizační řád.  
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c) Řádně a včas platit členské příspěvky související s jeho členstvím v AEROKLUBU ve výši, o 

které pro jednotlivé druhy členství rozhodla Členská schůze; podrobnosti stanoví 

organizační řád.  

d) Podílet se na plnění cílů a úkolů AEROKLUBU, podílet se na činnosti AEROKLUBU, řádně a 

svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech AEROKLUBU.  

e) Účastnit se jednání Členské schůze.  

f) Respektovat rozhodnutí orgánů AEROKLUBU a řídit se jejich usneseními.  

g) Svým jednáním a chováním přispívat k rozvoji AEROKLUBU, uvědoměle dodržovat 

kázeň, zásady demokracie, morálky, klubové, společenské a mezilidské etiky a pravidel 

fair play v rámci činnosti AEROKLUBU.  

h) Svědomitě chránit a opatrovat majetek AEROKLUBU a usilovat o jeho zachování a 

zvelebování.  

i) Všemožně usilovat o dobré jméno AEROKLUBU a svým chováním a jednáním na 

veřejnosti prezentovat demokratické, morální a etické zásady.  

j) Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodního, technického, finančního, 

právního a dalšího charakteru, které by mohly být zneužity třetími osobami proti zájmům 

AEROKLUBU, pokud se nejedná o podezření z porušování zákonných norem, 

vyplývajících z Ústavy ČR a dalších předpisů, jak členy, tak orgány AEROKLUBU.  

k) Zdržet se jakýchkoli veřejných prohlášení jménem AEROKLUBU a současně se zdržet 

všech kroků, které poškozují nebo by mohly poškodit zájmy AEROKLUBU či jeho vážnost.  

l) Uhradit AEROKLUBU veškeré škody způsobené svou neopatrnou, nezodpovědnou, nebo 

nedbalou činností či jednáním a dále uhradit pojistnou spoluúčast, která vznikla v 

souvislosti se škodou na majetku AEROKLUBU, zaviněnou členem.  

  

  

III. ČLENSKÁ SCHŮZE  

  

  

Článek 14  

Postavení Členské schůze     

  

1. Nejvyšším orgánem AEROKLUBU je Členská schůze.  

2. Člen AEROKLUBU s právem volit se Členské schůze účastní buď osobně, nebo v zastoupení na 

základě plné moci, udělené jinému členovi s právem volit. Podpis zastoupeného člena na plné 

moci musí být úředně ověřen. Jeden člen smí zastupovat nejvýše další dva členy.  

  

  

Článek 15  

Působnost Členské schůze   

  

Do působnosti Členské schůze náleží:  

  

a) Rozhodnutí o názvu a symbolice AEROKLUBU a jejich změnách.  

b) Stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti AEROKLUBU.  

c) Schvalování stanov a jejich změn.  

d) Rozhodování o vyloučení člena na návrh Rady.  

e) Volba a odvolávání členů Rady.  

f) Volba a odvolávání členů Revizní komise.  

g) Volba a odvolávání členů odborových komisí; právo patří jen členům příslušného 

odboru.  

h) Volba a odvolávání vedoucího letového provozu.  

i) Volba a odvolávání hospodáře AEROKLUBU.  

j) Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty AEROKLUBU.  

k) Schvalování rozpočtu AEROKLUBU a pravidel pro hospodaření s rozpočtovými 

prostředky na příslušné období.  

l) Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti AEROKLUBU a zprávy o stavu 

majetku AEROKLUBU.  

m) Rozhodování o majetkoprávních úkonech a schvalování návrhů na uzavření smluvních 

vztahů mezi AEROKLUBEM a třetími osobami před jejich realizací, není-li daná transakce 

zahrnuta ve schváleném rozpočtu AEROKLUBU na příslušné období a přesahuje-li její 

hodnota 1,000.000,-- Kč včetně DPH.  
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n) Rozhodování o majetkoprávních úkonech v ostatních majetkových záležitostech, které 

nejsou upraveny stanovami.  

o) Rozhodování o zřízení rezervních fondů a o čerpání prostředků z nich.  

p) Rozhodování o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku (tj. organizační 

jednotky AEROKLUBU). 

q) Rozhodování o  zrušení, rozdělení AEROKLUBU nebo jeho sloučení s jinými subjekty.  

r) Rozhodování o účasti AEROKLUBU v jiných subjektech a posuzování dopadu jejich 

činnosti na AEROKLUB.  

s) Ukládání úkolů Radě, Revizní komisi a odborovým komisí.  

t) Projednání zprávy Rady, Revizní komise a odborových komisí o jejich činnosti za období 

mezi Členskými schůzemi.  

u) Schvalování výše vstupního členského vkladu, a dalších členských vkladů navržených 

Radou.  

v) Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků; jejich výše a splatnost je určena v 

organizačním řádu. 

w) Rozhodování o odměnách členů Rady, Revizní komise, odborových komisí a jiných 

funkcionářů AEROKLUBU.  

x) Schvalování organizačního řádu.  

y) Rozhodování o dalších otázkách, které jsou do působnosti Členské schůze svěřeny 

těmito stanovami a rovněž rozhodování o otázkách, které nejsou výslovně svěřeny 

žádnému jinému orgánu AEROKLUBU.  

  

  

Článek 16  

Svolání Členské schůze  

  

1. Členská schůze se koná nejméně jednou ročně, a to na území České republiky.  

2. Členskou schůzi svolává Rada nejpozději 30 dnů před termínem jejího konání. Členská schůze se 

svolává prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané všem členům, vyvěšením pozvánky na 

nástěnce AEROKLUBU a na internetových stránkách AEROKLUBU. Právo k účasti na Členské 

schůzi mají i osoby pozvané Radou, Revizní komisí nebo odborovými komisemi.      

3. Pozvánka na Členskou schůzi musí obsahovat:  

  

a) Název a sídlo AEROKLUBU.  

b) Místo, datum a hodinu konání Členské schůze.  

c) Program jednání Členské schůze.  

d) Seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové 

materiály existují.  

  

4. Rada zařadí do programu jednání Členské schůze písemné návrhy jednotlivých členů, Revizní 

komise nebo odborových komisí, které dojdou Radě nejpozději 45 dnů před termínem konání 

členské schůze.   

  

  

Článek 17  

Jednání a rozhodování Členské schůze  

  

1. Jednání Členské schůze řídí předseda Členské schůze podle programu obsaženého v 

pozvánce na Členskou schůzi; na program jednání řádné či mimořádné, ovšem nikoli náhradní 

Členské schůze lze zařadit také záležitost, která nebyla obsažena v pozvánce na Členskou 

schůzi, a to i pokud se jí nezúčastní všichni členové s právem volit. Předseda Členské schůze je 

volen z řad přítomných členů s právem být volen.  

2. Členská schůze je schopna se usnášet, je - li přítomna nebo řádně zastoupena alespoň jedna 

polovina všech členů s právem volit.  

3. Členská schůze rozhoduje hlasováním. O způsobu hlasování /veřejné, tajné, aklamací, 

hlasovací lístky/ rozhoduje Členská schůze na začátku svého zasedání.   

4. Při hlasování na Členské schůzi má každý člen s právem volit jeden hlas. K platnému přijetí 

rozhodnutí Členské schůze je třeba, aby rozhodnutí Členské schůze bylo přijato nadpoloviční 

většinou přítomných nebo řádně zastoupených členů AEROKLUBU s právem volit, neuvádí-li tyto 

stanovy jinak.  
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Článek 18  

Zápis z jednání Členské schůze  

  

1. O jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda Členské schůze a 

zapisovatel. Rada zveřejní zápis z jednání Členské schůze AEROKLUBU do 15 dnů na nástěnce 

AEROKLUBU a na internetových stránkách AEROKLUBU.   

2. Každý člen může požádat Radu o vydání kopie zápisu z jednání Členské schůze.    

3. Zápis z jednání Členské schůze obsahuje:  

  

a) Název a sídlo AEROKLUBU.  

b) Místo a dobu konání Členské schůze.  

c) Jméno předsedy Členské schůze, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů.  

d) Popis projednání jednotlivých bodů programu Členské schůze.  

e) Rozhodnutí Členské schůze s uvedením výsledku hlasování.  

f) Obsah protestu člena týkajícího se rozhodnutí Členské schůze, jestliže o to protestující 

požádá.  

  

  

Článek 19  

Mimořádná Členská schůze  

  

1. Alespoň jedna třetina všech členů s právem volit nebo Revizní komise má právo písemně 

požádat Radu o svolání mimořádné Členské schůze. Žádost o svolání mimořádné Členské 

schůze musí obsahovat název navrhovaných bodů programu, případně i podkladové materiály 

a text navrhovaných usnesení. Rada může svolat mimořádnou Členskou schůzi i bez návrhu, 

vyžaduje-li si to naléhavost nastalé hospodářské, společenské nebo jiné situace.  

2. Rada je povinna mimořádnou Členskou schůzi svolat tak, aby se konala nejpozději do 2 měsíců 

ode dne, kdy jí došla žádost o její svolání. Mimořádná Členská schůze se svolává postupem dle 

Článku 16 těchto stanov.  

3. Rada má právo navržený program mimořádné Členské schůze doplnit o další body, nemá však 

právo měnit název nebo obsah bodů předložených členy nebo Revizní komisí.  

4. Jestliže Rada nesplní svou povinnost svolat mimořádnou Členskou schůzi ve stanovené lhůtě, 

mají právo svolat ji způsobem dle Článku 16 těchto stanov členové, kteří o její svolání požádali, 

nebo Revizní komise a zařadit do jejího programu jednání všechny body, které uvedli ve své 

žádosti.   

  

  

Článek 20  

Náhradní Členská schůze  

  

1. Není-li Členská schůze schopna se usnášet ani v dodatečné lhůtě 15 minut od času zahájení 

uvedeného v pozvánce, jednání Členské schůze končí a bezodkladně se zahajuje jednání 

náhradní Členské schůze.  

2. Náhradní Členská schůze probíhá výhradně podle původního programu obsaženého v 

pozvánce na Členskou schůzi a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných nebo 

řádně zastoupených členů s právem volit.   

  

  

Článek 21  

Jednací a volební řád  

  

Členská schůze může vydat jednací a volební řád, který upraví náležitosti účasti členů na Členské 

schůzi, jednání Členské schůze, způsob uplatňování práv člena na Členské schůzi, hlasování na 

Členské schůzi a postup při volbě a odvolávání členů Rady, Revizní komise a odborových komisí.   
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IV. RADA  

  

  

Článek 22  

Postavení a působnost Rady  

  

1. Rada je statutárním orgánem AEROKLUBU, řídí činnost AEROKLUBU a jedná jeho jménem.  

2. Rada vykonává rozhodnutí a plní úkoly uložené Členskou schůzí a řídí vlastní činnost AEROKLUBU 

v období mezi Členskými schůzemi.  

3. Rada rozhoduje o všech záležitostech AEROKLUBU, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do 

působnosti Členské schůze, Revizní komise nebo odborových komisí.  

4. Rada svolává jednání Členské schůze.  

5. Do působnosti Rady náleží:  

  

a) Rozhodování o majetkoprávních úkonech a schvalování návrhů na uzavření smluvních 

vztahů mezi AEROKLUBEM a třetími osobami před jejich realizací; není-li daná transakce 

zahrnuta ve schváleném rozpočtu AEROKLUBU na příslušné období, pak jen tehdy, 

nepřesahuje-li její hodnota 1,000.000,-- Kč včetně DPH.  

b) Připravuje návrh rozpočtu AEROKLUBU a návrh pravidel pro hospodaření s rozpočtovými 

prostředky na příslušné období.  

c) Rozhodování a optimalizování provozních záležitostí s dopadem na celý AEROKLUB v 

období mezi Členskými schůzemi.  

d) Projednávání případných změn rozpočtu AEROKLUBU, účelného přerozdělování 

prostředků, způsobů řešení vzniklých schodků.  

e) Zajišťování zpracování statistických přehledů a ekonomických informací.  

f) Zajišťování řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a záznamů.  

g) Vedení seznamu členů, dosažených kvalifikačních tříd instruktorů a ostatních členů, 

výsledků sportovní činnosti AEROKLUBU, vedení archivace materiálů a dokumentů 

AEROKLUBU.  

h) Rozhodování o přijetí člena ve zkušební době.  

i) Navrhování vyloučení člena Členské schůzi,  

j) Rozhodování o vzniku a skončení pracovního nebo obdobného poměru zaměstnanců 

AEROKLUBU, obsahu a  změnách jejich pracovních smluv.  

k) Zajišťování optimálního využití, provozu, údržby a výstavby vlastních zařízení AEROKLUBU.  

l) Vydávání interních předpisů; interní předpisy podléhají schválení Členskou schůzí.  

m) Schvalování platnosti směrnic AEROKLUBU ČR nebo jiných zastřešujících orgánů v 

podmínkách AEROKLUBU.  

n) Organizování a zajišťování spolupráce s ostatními sportovními organizacemi a kluby, 

orgány veřejné správy, spolky apod. včetně vysílání zástupců na jednání u těchto 

subjektů.  

o) Vydávání organizačního řádu; organizační řád podléhá schválení Členskou schůzí.  

p) Vystupování jménem AEROKLUBU na veřejnosti.  

  

  

Článek 23  

Složení a funkční období Rady  

  

1. Rada má 7 členů.  

2. Členy Rady jsou vedoucí letového provozu, hospodář AEROKLUBU, předsedové odborových 

komisí, zástupce leteckých opraven AEROKLUBU a další členové až do celkového počtu sedmi. 

Členové Rady s výjimkou předsedů odborových komisí a zástupce leteckých opraven 

AEROKLUBU jsou voleni Členskou schůzí z řad členů s právem být volen. Členy Rady se stanou 

kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů. Nezvolení kandidáti v pořadí podle počtu 

získaných hlasů se mohou stát členy Rady dodatečně, pokud některému členu Rady v průběhu 

funkčního období zanikne jeho funkce nebo členství v AEROKLUBU. Nebude-li žádného 

takového kandidáta a počet členů Rady klesne v průběhu jejího funkčního období pod 

stanovený počet, bude chybějící člen Rady zvolen na nejbližší Členské schůzi.  

3. Funkční období člena Rady, včetně vedoucího letového provozu a hospodáře AEROKLUBU, je 

dvouleté. Funkční období člena Rady doplněného nebo zvoleného v období mezi řádnými 
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volebními Členskými schůzemi trvá jen po dobu, která by zbývala do konce funkčního období 

původnímu členu Rady.  

  

  

Článek 24  

Jednání Rady  

  

1. Rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc, nejméně však jednou za 3 měsíce.  

2. Jednání Rady svolává předseda Rady /v případě jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti kterýkoliv 

člen Rady/ nebo Revizní komise.  

3. V případě, že se usnesení Revizní komise dostane do rozporu s usnesením Rady, je předseda 

Rady povinen svolat do 30 dnů ode dne, kdy se Rada o takovém usnesením Revizní komise 

dozví, Členskou schůzi, která rozhodne s konečnou platností.  

4. Rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nebo zmocněným náhradníkem 

zastoupena nadpoloviční většina jejích členů.   

5. Každý člen Rady má jeden hlas. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných nebo zastoupených členů, neuvádí-li tyto stanovy jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy Rady; není-li předseda Rady přítomen, rozhoduje hlas nejstaršího přítomného 

člena Rady.  
6. O průběhu zasedání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen Rady řídící její 

jednání. Rada zveřejní zápis z jednání do 15 dnů na nástěnce AEROKLUBU a na internetových 

stránkách AEROKLUBU.     

  

  

Článek 25  

Předseda Rady  

  

1. V čele Rady stojí její předseda.   

2. Předseda Rady je volen Radou z jejího středu, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů 

Rady.  

3. Předsedu Rady v době jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený člen Rady v rozsahu oprávnění 

schváleného předsedou Rady.  

  

  

Článek 26  

Jednání za AEROKLUB  

  

1. Jménem AEROKLUBU jedná a podepisuje předseda Rady samostatně, nebo dva členové Rady 

společně.   

2. Ustanovení Článku 25 odst. 3 těchto stanov není dotčeno.  

  

  

V. REVIZNÍ KOMISE  

  

  

Článek 27  

Postavení a působnost Revizní komise  

  

1. Revizní komise je kontrolním orgánem (kontrolní komisí) AEROKLUBU.   

2. Revizní komise se ve své činnosti řídí stanovami, organizačním řádem a dalšími interními předpisy 

AEROKLUBU, usneseními Členských schůzí a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.  

3. Do působnosti Revizní komise náleží:  

  

a) Kontrola hospodárnosti veškeré činnosti AEROKLUBU a jejího souladu s platnou právní 

úpravou, stanovami, organizačním řádem, interními předpisy a usneseními Členské 

schůze, a to z podnětu Rady i jednotlivých členů.  

b) Nahlížení do všech dokladů, záznamů, smluv a bankovních účtů AEROKLUBU.  

c) Kontrola, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s 

platnou právní úpravou.  

d) Přezkum účetní závěrky AEROKLUBU.  
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e) Účast na jednání Členské schůze a seznámení Členské schůze s výsledky kontrolní 

činnosti.  

f) Svolání Členské schůze a jednání Rady, jestliže to vyžadují oprávněné zájmy 

AEROKLUBU, a navržení potřebných opatření.  

g) Šetření podnětů a stížností členů; o výsledku šetření Revizní komise podá členovi zprávu 

/včetně přijatých závěrů a dokumentace/.  

h) Přezkum rozhodnutí Členské schůze o vyloučení člena. 

 

4. Předseda Revizní komise má právo účastnit se jednání Rady s hlasem poradním a má rovněž 

právo nahlížet do dokladů AEROKLUBU a požadovat od členů dalších orgánů AEROKLUBU nebo 

od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

  

5. Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně Radu, a to do 7 dnů od zjištění. O své činnosti a 

o výsledcích provedených kontrol předkládá Revizní komise písemné zprávy rovněž Členské 

schůzi. 

  

  

Článek 28  

Složení a funkční období Revizní komise  

  

1. Revizní komise má počet členů odpovídající počtu odborů v AEROKLUBU.  

2. Členové Revizní komise jsou voleni Členskou schůzí z řad členů s právem být volen výběrem ze 

samostatných košů, přičemž každému odboru připadá jeden koš. Členem Revizní komise se 

stane vždy kandidát s nejvyšším počtem hlasů v rámci jednotlivých košů. Nevzejde-li z 

některého odboru žádný kandidát, bude na neobsazené místo zvolen kandidát bez ohledu na 

odborovou příslušnost, který obdrží nejvyšší počet hlasů v dodatečném hlasování, resp. 

kandidáti v pořadí podle počtu dodatečně získaných hlasů. Nezvolení kandidáti v pořadí podle 

počtu získaných hlasů se mohou stát členy Revizní komise dodatečně, pokud některému členu 

Revizní komise v průběhu funkčního období zanikne jeho funkce nebo členství v AEROKLUBU. 

Nebude-li žádného takového kandidáta a počet členů Revizní komise klesne v průběhu jejího 

funkčního období pod stanovený počet, bude chybějící člen Revizní komise zvolen na nejbližší 

Členské schůzi.  

3. Funkční období člena Revizní komise AEROKLUBU je dvouleté. Funkční období člena Revizní 

komise doplněného nebo zvoleného v období mezi řádnými volebními Členskými schůzemi trvá 

jen po dobu, která by zbývala do konce funkčního období původnímu členu Revizní komise.  

4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů 

Revizní komise.  

 

  

Článek 29  

Jednání Revizní komise  

  

1. Revizní komise zasedá podle potřeby.  

2. Jednání Revizní komise svolává kterýkoli člen komise na žádost člena, Rady nebo odborové 

komise.   

3. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna alespoň polovina jejích členů.   

4. Každý člen Revizní komise má jeden hlas. Revizní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Revizní komise; 

není-li předseda Revizní komise přítomen, rozhoduje hlas nejstaršího přítomného člena Revizní 

komise.  

5. O průběhu zasedání Revizní komise se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen Revizní 

komise řídící její jednání. Revizní komise zveřejní zápis z jednání do 15 dnů na nástěnce 

AEROKLUBU a na internetových stránkách AEROKLUBU.     
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VI. ODBOROVÉ KOMISE  

  

  

Článek 30  

Působnost a složení odborových komisí  

  

1. Odborovými komisemi jsou Komise bezmotorového odboru, Komise motorového odboru a 

Parakomise a případné další komise vzniklé v souvislosti s rozhodnutím Členské schůze o zřízení 

dalších odborů AEROKLUBU.  

2. Do působnosti odborových komisí náleží:  

a) Zajištění běžného chodu odboru, zejména realizace rekreační a sportovní letecké 

činnosti.  

b) Stanovení a uskutečňování plánů rozvoje odboru.  

c) Rozhodování výlučně vnitřních záležitostí odboru bez dopadu na rozpočet AEROKLUBU.  

d) Rozhodování o nákupu a prodeji majetku sloužícího výlučně pro potřeby odboru do 

výše 50.000,-- Kč včetně DPH ročně.  

e) Předkládání návrhů s dopadem na rozpočet AEROKLUBU Radě a Členské schůzi, 

zejména návrhů na nákup a prodej letecké techniky a dalšího majetku, nespadají-li 

pod písm. d).  

f) Organizace výcviku a náboru nových členů.  

g) Plnění dalších úkolů, které pro ně vyplývají z těchto stanov a z usnesení Členské schůze 

a Rady.  

3. Každá odborová komise má alespoň 3 členy. Řádná volební Členská schůze může jejich počet 

zvýšit, a to nadpoloviční většinou členů příslušného odboru s právem volit.  

4. Členové odborové komise jsou voleni Členskou schůzí z řad členů příslušného odboru s právem 

být volen, a to členy příslušného odboru s právem volit; obdobně se stanoví i přesný počet 

členů každé jednotlivé komise. Členy odborové komise se stanou kandidáti v pořadí podle 

počtu získaných hlasů. Nezvolení kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů se mohou stát 

členy odborové komise dodatečně, pokud některému členu odborové komise v průběhu 

funkčního období zanikne jeho funkce nebo členství v AEROKLUBU. Nebude-li žádného 

takového kandidáta a počet členů odborové komise klesne v průběhu jejího funkčního období 

pod stanovený počet, bude chybějící člen odborové komise zvolen na nejbližší Členské schůzi.  

5. Funkční období člena odborové komise je dvouleté. Funkční období člena odborové komise 

doplněného nebo zvoleného v období mezi řádnými volebními Členskými schůzemi trvá jen po 

dobu, která by zbývala do konce funkčního období původnímu členu odborové komise.  

6. Příslušná odborová komise volí ze svého středu předsedu, a to nadpoloviční většinou hlasů 

všech členů příslušné odborové komise.  

  

  

Článek 31  

Jednání odborových komisí  

  

1. Odborové komise zasedají podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.  

2. Jednání odborových komisí svolává kterýkoli člen komise.   

3. Odborové komise jsou usnášeníschopné, je-li na jejích jednáních přítomna alespoň polovina 

jejích členů.   

4. Každý člen odborové komise má jeden hlas. Odborové komise přijímají rozhodnutí nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy; není-li předseda 

odborové komise přítomen, rozhoduje hlas nejstaršího přítomného člena odborové komise.  

5. O průběhu zasedání odborové komise se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen 

příslušné odborové komise řídící její jednání. Příslušná komise zveřejní zápis z jednání do 15 dnů 

na nástěnce AEROKLUBU a na internetových stránkách AEROKLUBU.  
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VII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH  AEROKLUBU  

  

  

Článek 32  

Slučitelnost funkcí  

  

Funkce člena Rady není slučitelná s funkcí člena Revizní komise. Funkce člena Revizní komise není 

slučitelná s funkcí pokladníka, ekonoma, hospodáře nebo účetního AEROKLUBU, ani s funkcí 

likvidátora. Funkce člena odborové komise není slučitelná s funkcí člena jiné odborové komise.  

  

  

Článek 33  

Zánik funkce člena orgánu AEROKLUBU  

  

1. Zaniká-li funkce člena orgánu uplynutím funkčního období, nezanikne dříve, než dojde ke 

zvolení nového člena orgánu. Funkce člena orgánu však zaniká nejpozději uplynutím 2 měsíců 

od uplynutí funkčního období.  

2. Členové orgánů AEROKLUBU volení Členskou schůzí mohou být ze své funkce kdykoliv odvoláni 

na základě rozhodnutí Členské schůze. Opětovná volba do funkce člena orgánu je možná.  

3. Překročí-li Rada působnost stanovenou v Článku 22 odst. 5 písm. a) těchto stanov, funkce členů 

Rady, jejichž hlasování nebo úkony vedly k tomuto překročení působnosti, zanikají dnem 

následujícím po zveřejnění potvrzující zprávy Revizní komise na nástěnce AEROKLUBU a na 

internetových stránkách AEROKLUBU. Takoví členové Rady jsou rovněž povinni společně a 

nerozdílně uhradit AEROKLUBU vzniklou škodu. Opětovná volba do funkce člena Rady ani 

členství v Radě z titulu předsedy odborové komise nejsou možné po dobu 5 let od zániku 

funkce.  

4. Člen orgánu AEROKLUBU může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 

Členské schůzi nebo Radě. Funkce člena orgánu zaniká dnem následujícím po příslušné 

Členské schůzi nebo jednání Rady, případně k datu, které si stanovil člen orgánu.  

  

  

IX. HOSPODAŘENÍ AEROKLUBU  

  

  

Článek 34  

Rozpočet AEROKLUBU   

  

AEROKLUB hospodaří podle schváleného rozpočtu. Rada zveřejní návrh rozpočtu na příslušné 

období do konce měsíce ledna každého roku na nástěnce AEROKLUBU a na internetových 

stránkách AEROKLUBU.  

V případě, že rozpočet AEROKLUBU není schválen, hospodaří se v daném období do schválení 

rozpočtu podle rozpočtového provizoria. Rozpočtovým provizoriem se rozumí rozpočet AEROKLUBU 

schválený pro předchozí období. V případě výdajů vyplývajících ze závazků vzniklých před 

zahájením období rozpočtového provizoria je překročení stanoveného objemu výdajů přípustné.  

  

  

Článek 35  

Účetnictví AEROKLUBU   

  

AEROKLUB účtuje v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.  

Rada zajistí po ukončení účetního období sestavení účetní závěrky, kterou předloží k přezkoumání 

Revizní komisi a poté Členské schůzi ke schválení.  
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Článek 36  

Způsob rozdělení zisku   

  

AEROKLUB rozděluje zisk dle:  

a) Obecně závazných právních předpisů.  

b) Případně vydaných interních předpisů.  

  

  

Článek 37  

Úhrada ztrát  

  

O způsobu úhrady ztrát AEROKLUBU rozhoduje Členská schůze.  

  

  

Článek 38  

Pojistné smlouvy   

  

Rada za účelem ochrany majetku a členů uzavírá příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění 

movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu.  

  

  

X. ZÁNIK AEROKLUBU  

  

  

Článek 39  

Zánik a likvidace    

  

1. AEROKLUB zaniká soudním rozhodnutím o zrušení ze zákonem stanovených důvodů, 

dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Členské schůze. K 

platnému přijetí rozhodnutí Členské schůze je třeba, aby rozhodnutí Členské schůze bylo přijato 

dvoutřetinovou většinou všech členů AEROKLUBU s právem volit.  

2. V případě zániku AEROKLUBU bez právního nástupce předchází jeho zrušení likvidace.  

 

  

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  

  

Článek 40  

Změny stanov  

  

O změnách stanov rozhoduje Členská schůze nadpoloviční většinou přítomných nebo řádně 

zastoupených členů s právem volit.  

Rada zabezpečí zaslání změny stanov do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.  

  

  

Článek 41  

Závěrečná ustanovení  

  

1. Kde se v těchto stanovách hovoří o letectví, myslí se tím také parašutismus.  

2. Na tyto stanovy navazuje organizační řád. Organizační řád může provést jakékoli ustanovení 

stanov, pokud mu neodporuje.  

3. AEROKLUB je oprávněn vydat další interní předpisy v souladu s těmito stanovami.  

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením Členskou schůzí.  

5. Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí konanou dne 13.03.2016 


