
Stanovy občanského sdružení „Asociace Vodních Sportů ZNOJMO“ 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

Občanské sdružení Asociace Vodních Sportů ZNOJMO (dále jen “sdružení”) zakládají jeho členové podle zákona 

č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Sdružení je právnickou osobou. 

Čl. II. 

Identifikační údaje sdružení 

1. název sdružení: Asociace Vodních Sportů ZNOJMO 

2. sídlo sdružení: Znojmo, Jarošova 1444/22, 669 02 

3. působnost: Česká republika 

Čl. III. 

Založení a vznik sdružení 

Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení sdružení. 

Zakládající členové sdružení tvoří přípravný výbor , který bude až do vytvoření orgánů sdružení jednat jeho jménem. 

Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu přípravného výboru. 

Čl. IV. 

Činnost a cíle sdružení 

Činnost sdružení je zaměřena zejména na: 

 

1) hlavní činností sdružení je práce s dětmi a mládeží; vytvářením nabídky a možností volnočasových a vybraných 

cílených aktivit a akcí určených jak pro členskou základnu tak pro neorganizované děti a mládež,  

2) vytváření vhodných  materiálních podmínek, které směřují k podpoře všeobecného rozvoje, vzdělávání a přípravy dětí 

a mládeže, dále pak k tělovýchovných, sportovním a turistickým aktivitám v oblasti vodních sportů, 

3) organizování aktivit a pořádání akcí zaměřených na problematiku a prevenci rizik drog, drogových závislostí a 

dopingu zejména u dětí a mládeže,   

4) organizování a výkon aktivit v oblasti vodních sportů  a s vodními sporty souvisejícími aktivitami a v souvislosti, 

s tím k vybudování sportovního centra pro společné provozování tohoto sportu jako zájmové činnosti a pro ostatní 

sportovní a společenské využití členů sdružení, 

5) vytváření podmínek a příležitostí pro účast veřejnosti na sportovních aktivitách sdružení, 

6) spolupracovat s ostatními sportovními, tělovýchovnými a turistickými spolky v oblasti vodních sportů a spolu s nimi 

se podílet na vytváření podmínek pro rozšiřování dostupnosti vodních sportů a jejich rozvoje, 

 

Čl. V. 

Orgány sdružení 

Orgány sdružení: 

1) valná hromada,  

2) jednatelé sdružení, 

3) výbor sdružení, 

Orgány sdružení jsou voleny ustavující valnou hromadou, která se bude konat ve lhůtě 30dnů ode dne registrace sdružení. 

O zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladní, mluvčí ) o rozsahu jejich oprávnění a o jejich zrušení rozhoduje valná 

hromada. 

Čl. VI. 

Valná hromada 

1) Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří: 

a) schvalování stanov sdružení, jejich změn či doplňků, 



b) jmenování , odvolání a odměňování jednatelů sdružení, 

c)   volba členů výboru sdružení, 

d) volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi, 

e) schvalování plánu a finančního rozpočtu sdružení, 

f) schvalování a kontrola čerpání finančních prostředků ze získaných dotací a majetku sdružení, 

g)   rozhodnutí o přijetí nového člena sdružení, 

h)   rozhodnutí o vyloučení člena sdružení, 

ch)   rozhodnutí o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením, 

i)  rozhodování o dalších otázkách sdružení, pokud si valná hromada vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je 

stanovy do působnosti valné hromady. 

2) Valná hromada je svolávána jednatelem sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou 

žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá jednatel do jednoho měsíce od podání žádosti 

o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami. 

3) Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit 

i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady. 

4) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Přitom jedním 

hlasem disponuje každý člen sdružení starší 18-ti let. 

5)   O konání valné hromady se pořídí písemný zápis , který obsahuje průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i 

nepřijatá rozhodnutí. Pořízené zápisy o průběhu valných hromad se uchovávají po dobu určenou valnou hromadou, tato 

skutečnost se na zápisech vyznačí. 

Čl. VII. 

Jednatelé sdružení 

1) Statutárním orgánem sdružení je jednatel, kterého jmenuje a odvolává valná hromada sdružení. Jednatelů může být 

současně jmenováno více. Jednatel jedná jménem sdružení samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, že jednatel 

k názvu sdružení připojí svůj podpis. 

2)   Omezit jednatelské oprávnění lze jen rozhodnutím valné hromady nebo stanovami. 

3) Jednatel je oprávněn a povinen zejména: 

     -  rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch , které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím 

vyhrazeny valné hromadě, 

     -    zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků, 

     -    svolávat valnou hromadu, 

     -    podávat valné hromadě a výboru sdružení zprávy o všech záležitostech sdružení. 

 

Čl. VIII. 

Výbor sdružení 

1)    Výbor sdružení je volen valnou hromadou.  O  počtu členů výboru sdružení rozhoduje valná hromada. 

2)    Výbor sdružení tvoří jednatel sdružení a další členové výboru.  

3)    Výbor sdružení zasedá dle potřeby v meziobdobí jednání valné hromady. Je poradním orgánem jednatele sdružení. 

4)    Výbor sdružení svolává jednatel sdružení nebo nadpoloviční většina členů výboru sdružení.  

5)    Výbor sdružení může zřídit jako svůj poradní orgán odbornou komisi. 

Čl. IX. 

Zásady hospodaření sdružení 

Majetek sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, dotace, granty, půjčky, a výnosy z vlastní činnosti a majetku sdružení. 

Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 

Za hospodaření sdružení odpovídá valná hromada. 



S jednotlivými prostředky nakládají jednatelé sdružení. Kontrolu nakládání s prostředky provádí valná hromada sdružení. 

Jednatelé jsou povinni nakládat s majetkem sdružení s péčí řádného hospodáře. 

Čl. X. 

Práva a povinnosti členů sdružení 

Na činnosti sdružení se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou-li se nebo nestanoví-li  valná hromada 

jinak. 

Členové sdružení starší 18-ti let mají právo volit a být voleni do orgánů sdružení, při hlasování valné hromady má každý 

člen starší 18-ti let právo jednoho hlasu.  

Členové sdružení jsou povinni se podílet na činnosti sdružení, zejména na naplňování a prosazování cílů sdružení, 

zajišťování a kontrole účelnosti hospodaření sdružení. 

Členové sdružení dodržují stanovy a rozhodnutí valné hromady, vykonávají svěřené funkce a prosazují zájmy sdružení. 

Čl. XI. 

Zánik členství ve sdružení 

Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena ze sdružení nebo jeho vyloučením valnou hromadou. 

Člen sdružení může svobodně vystoupit. K zániku členství dochází doručením písemného oznámení o ukončení členství ve 

sdružení některému z jednatelů nebo ústním prohlášením před valnou hromadou. 

Vyloučit člena ze sdružení může valná hromada pro neplnění členských povinností. Vyloučit člena sdružení lze rovněž na 

základě návrhu jednatele, pokud mezi valnou hromadou a tímto členem existuje nepřekonatelný a neodstranitelný názorový 

rozpor na činnost a způsoby naplňování cílů sdružení. 

Čl. XII. 

Zánik sdružení 

Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím 

ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.  

Čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení 

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení. 

 

  
 

 


