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1. Tyto stanovy upravuji činnost sdružení s názvem Atletika Jemnice (dále jen AJ). i ~ 
2. AJ je sdružením fyzických osob. AJ je právnickou osobou, sdružením podle zákona ~Ait; 

č. 83/1990 Sb. _s 
i.i 3. Sídlem AJ je Jemnice, nám. Svobody 88, 675 31. 

4. AJ a její členové se při své-čfnnosti řídí obecně závaznými právními předpisy ČR a stanovami 
spolku AJ . 

5. Spolek AJ je založen na základě svobodné vůle svých členů k výkonu sdružovacího práva na 
demokratických principech jako dobrovolný a samosprávný svazek svých členů pro zajišťování 
dále vyjmenovaných poslání a cíl ů . 

Cíle a činnosti AJ 

1. Organizuje atletiku a soutěže v tomto sportu, zajišťuje tréninkový proces pro atletiku. 
2. K dosažení výše uvedených cílů AJ: 

a) svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami, 
b) vytváří organizační, ekonomické a materiální podmínky pro činnost svých členů a 

svých orgánů, 
c) vydává vnitřní předpisy v souladu s těmito Stanovami. 

Vall"lá hromada AJ 

1. Valná hromada AJ (dále jen VH) je nejvyšším orgánem AJ. 
2. Zasedání VH může být svoláno jako běžné, volební nebo mimořádné. 
3. Zasedání VH svolává výbor AJ jednou ročně. lx za 4 roky je zasedání svoláváno jako volební, 

v ostatních letech jako běžné. 
4. Na návrh jedné třetiny členů (starších 18 let) svolává výbor mimořádné zasedání VH. 
5. VH se jako delegáti s hlasem rozhodujícím účastní členové AJ starší 18 let. 
6. VH, kromě věcí, které si vyhradí, přísluší zejména: 

a) rozhodnutí o zániku AJ, Rep;trace provedeaa 

I 

b) rozhodnutí o změně názvu AJ, 
c) schválení zm~n ve stanovách AJ, ; .-.e: .at.f.: .. . (-1:. .f:ff. 4-................ .. ..... . 
d) doplňovací volby a odvolání členů výboru AJ, 
e) rozhodnutí o členských příspěvcích členů AJ, · ·., cl č . j. i{(/.f:: .. f.!ť_f.f..!..?..!.f.~::~ .. .. 

~ . ' 
f) schvalování výroční zprávy A.I, 
g) schválení ročn ího rozpočtu AJ, -· lCO „ťť.J?. .. f../../..f..f.. ........................ . 
h) rozhodnutí o počtu členů výboru AJ . 

7. Volebnímu zasedání VH je vyhrazena volba předsedy a dalších členů výboru AJ . 
8. K volbě je vždy nutný souhlas navrženého. Není-li kandidát přítomen volbě, musí být jeho 

souhlas písemný. 
9. VH je usnášeníschopná při účasti m i nimálně poloviny delegátů. 
10. Usnesení VH je platné a pro všechny členy závazné v případě, že pro jeho přijetí hlasuje 

nadpoloviční většina prezentovaných delegátů. 
11. VH se řídí jednacím a volebním řádem, které sama schvaluje. 
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Výbor AJ 

1. Výbor Al je statutá_!'ním orgánem AJ. 
2. Výbor říd í činnost Al v období mezi VH. 
3. Výbor jako celek je ze své činnosti odpovědný VH. To platí obdobně pro jednotlivé členy 

výboru Al z výkonu jejich funkcí. 
4. Členy výboru jsou předseda, sekretář a další volení členové výboru. 
5. Výbor je volen na období mezi dvěma volebními VH. 
6. Mandát člena výboru Al vzniká zvolením nebo jmenováním, zaniká uplynutím volebního 

období, vzdáním se mandátu, odstoupením výboru Al nebo odvoláním člena. 
7. Výboru Al přísluší: 

a) do zvolení nového člena kooptovat člena výboru Al, 
b) připravit návrh výroční zprávy, 
c) stanovit podmínky členství, 
d) zrušit členství. 

8. Výbor Al se schází dle potřeby. 

Předseda, sekretář AJ 

1. Předseda a sekretář jsou v mezích daných těmito Stanovami a rozhodnutími výboru 
oprávněni jednat jménem AJ. 

2. Každý z nich může jednat samos!atně. Listiny o právních úkonech je oprávněn podepisovat 
každý z nich samostatně tak, že ke svému jménu, příjmení, funkci a otisku razítka připojí svůj 
podpis. 

Členové AJ, jejich práva a povinnosti 

1. Členové jsou sdruženi v Al na základě vlastní svobodné vůle a za podmínek daných těmito 
Stanovami. 

2. Členem se může stát fyzická osoba - jednotlivec. 
3. Při správě a užívání majetku Al jsou orgány i členové povinni chovat se s péčí řádného 

hospodáře. 

Členství v AJ 

1. Členství vzniká rozhodnutím výboru Al o přijetí podané přihlášky uchazeče (podepsané u 
nezletilého jeho zákonným zástupcem). 

2. Způsob evidence členů, placení členských příspěvků a doplnění údajů v evidence dosavadních 
členů stanoví výbor Al. 

3. Členové mají právo: 
a) účastnit se činnosti sdružení Al, 
b) účastnit se VH, 
c) navrhovat své zástupce do výboru Al, 
d) obracet se k výboru Al s návrhy, námitkami, dotazy. 

4. Členové jsou povinni: 
a) platit členské příspěvky v termínech daných výborem Al, 
b) řídit se při své činnosti těmito Stanovami, rozhodnutím VH a výboru Al. 
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S. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena ze sdružení 
I 

b) zru~ení,m členství z rozhodnutí výboru AJ (v případech, kdy člen neplní povinnosti mu 

ulozene), 

c) úmrtím člena. 

Hospodaření AJ 

1. AJ hospodaří podle schváleného rozpočtu a rozhodnutí výboru AJ. 

2. Výbor sestavuje rozpočet AJ. 

3. Rozpočet je souhrnem plánovaných peněžních příjmů (členské příspěvky, dotace, dary a jiné) 

a výdajů (účast na soutěžích, nájmy, nákup sportovního vybavení, cestovní náhrady, odměny 

trenérům a vedoucím družstev a jiné) na daný kalendářní rok. 

4. AJ vede účetnictví podle zákona o účetnictví. 

Výroční zpráva AJ 

1. Výroční zpráva AJ obsahuje údaje o činnosti a o hospodaření AJ za uplynulý rok. 

2. Návrh výroční zprávy AJ připraví výbor AJ. 

Zánik AJ 

1. O zániku AJ rozhoduje VH. 

2. K přijetí usnesení o zániku AJ je zapotřebí dvou třetin prezentovaných delegátů VH. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy jsou platné od okamžiku jejich schválení VH. 

2. Tyto stanovy jsou účinné dnem registrace Ministerstvem vnitra české republiky. 

Schváleno přípravným výborem AJ v Jemnici dne 23. listopadu 2012. 

::::::.~bor ~~ 
Jméno a příjmení: Mgr. Aleš Krajčí ......................................... ........ .. 

Datum narození: 12. 4. 1971 

Adresa: Revoluční 612, 675 31 Jemnice 

Jméno a příjmení: PaedDr. Josef Novák ..... 1 .. .............................. . 
Datum narození: 19. 1. 1958 J ... , 
Adresa: Lípová 598, 675 31 Jemnice 

Jméno a příjmení: Mgr. Zdeněk Hirt ......... 4.{;~~.?. ...... ~ .. 
Datum narození: 31. 10. 1962 

Adresa: Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice 
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