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Stanovy spolku Česká asociace  

lodní třídy Laser z.s. 
 

Úplné znění ke dni:….. 

 

I. Z á k l a d n í    u s t a n o v e n í 

1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným 

sdružením občanů, kteří provozují, nebo jakýmkoliv způsobem podporují sportovní plachtění v lodní 

třídě Laser.  
2. Sídlem Spolku je Praha 6, Zátopkova 100/2, tato adresa je i fakturační. Doručovací adresou je 

adresa předsedy spolku. 

3. ALT Laser je národním, svrchovaným a nezastupitelným členem International Laser Class 

Association (ILCA) Falmouth, UK, resp. její evropské divize European International Laser Class 

Association (EURILCA). ILCA resp. EURILCA sdružují veškeré národní resp. evropské asociace 

lodní třídy Laser, které se k nim dobrovolně přihlásí a zavazují se plně respektovat základní dokument 

ILCA: CONSTITUTION.  

4. ALT Laser je členem Českého svazu jachtingu (ČSJ) a řídí svoji činnost v souladu s jeho 

stanovami. 

 

II. P o s l á n í   a   c í l e 

1. Základním posláním Spolku je: 

a) organizovat a řídit soutěže a sportovní činnost v lodní třídě Laser 

b) organizovat a vytvářet podmínky pro přípravu závodníků pro účast v soutěžích národních i 

mezinárodních a pomáhá zabezpečovat účast v těchto soutěžích 

c) nominovat reprezentační družstvo lodní třídy a řídit jeho přípravu a činnost 

d) zajišťovat funkci měřiče 

e) vytvářet podmínky pro hospodářské zabezpečení sportovní činnosti, popř. k tomu účelu provozovat 

vlastní hospodářskou činnost, související s posláním spolku 

f) hospodařit s finančními prostředky, podle návrhu rozpočtu schváleného výroční členskou schůzí, a s 

majetkem spolku 

g) hájit zájmy svých členů a zajišťovat jejich informovanost. Za tímto účelem spolupracuje se 

zahraničními národními asociacemi lodní třídy Laser, s ILCA resp. EURILCA a mezinárodními 

organizacemi obdobných zájmů. Zastupuje lodní třídu Laser v Českém svazu jachtingu a v příslušných 

mezinárodních organizacích.  

 

III.  Členství ve spolku 

 

1. Spolek zřizuje řádné členství, sympatizující členství a čestné členství. 

Členem Spolku může být fyzická osoba.  

2. Řádným členem Spolku může být pouze ten, kdo aktivně provozuje sportovní činnost- plachtění 

v třídě Laser, je veden v žebříčku ČSJ, a v předchozím kalendářním roce se zúčastnil minimálně 

jednoho závodu ve třídě Laser z termínové listiny ČSJ. Členství ve Spolku vzniká dále dnem zaplacení 

členského příspěvku. 
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Pokud řádný člen přestane provozovat shora uvedenou sportovní činnost, přemění se jeho řádné 

členství k 30.12. následujícího roku, kdy sportovní činnost ukončil, na členství sympatizující za 

podmínky úhrady členského příspěvku. 

 

 

Řádný člen Spolku má právo: 

 účastnit se jednání členské schůze spolku, 

 volit orgány Spolku (platí pro řádné členy,  kteří ke dni konání schůze dovršili věk 15 roků)  a 

být volen do těchto orgánů (platí pro řádné členy, kteří ke dni konání schůze dovršili věk 18 

roků) 

 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, 

 podílet se na praktické činnosti Spolku. 

Řádný člen spolku má povinnost: 

 dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Spolku, 

 aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které  

by byly v rozporu se zájmy Spolku, 

 účastnit se jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce 

 aktivně provozovat sportovní činnost- plachtění v třídě Laser a být veden v žebříčku ČSJ  

 uhradit roční členský příspěvek a to výhradně na bankovní účet, nejpozději před datem konání 

prvního závodu Pohárové soutěže ALT Laser v podtřídě (Standard, Radial, nebo 4,7), které se 

člen účastní 

Sympatizující člen má právo:  

 účastnit se jednání členské schůze Spolku a podílet se na praktické činnosti Spolku 

 být volen do orgánů Spolku  

Povinností sympatizující člena  

 je dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku, 

 aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu se zájmy Spolku,  

 uhradit roční členský příspěvek, nejpozději však do 30.5. běžného roku 

 

 

3. Členství ve spolku zaniká: 

 doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru Spolku, 

 úmrtím člena spolku 

 zánikem Spolku 

 vyloučením člena členskou schůzí 

 neuhrazením ročního členského příspěvku. 

 

4. Členská schůze může zvolit čestným členem Spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a 

koná v souladu se stanovami Spolku. Čestný člen nemá žádná práva. 

5. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy spolku, hrubě 

poruší své povinnosti, nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku. Členství končí dnem rozhodnutí o 

vyloučení člena členskou schůzí. 

6. Do Pohárové soutěže ALT Laser budou, v případě pozdní platby členského příspěvku, započítány 

pouze výsledky závodů, dosažené po datu zaplacení tohoto členského příspěvku. 

 

IV. Organizace Spolku 

 

Orgány Spolku jsou: 

 řádná a mimořádná členská schůze 

 výbor  

 předseda Spolku 

 kontrolní komise 
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A. Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, a 

do její působnosti náleží:: 

 schvalování stanov Spolku a změny těchto stanov, 

 volba výboru spolku, případně jeho odvolání nebo doplnění, volba kontrolní komise a její 

odvolání 

 schvalování rozpočtu Spolku předkládaného výborem, 

 schvalování zprávy o činnosti Spolku předkládané výborem a účetní závěrky Spolku za 

předešlý rok, 

 vyloučení člena  

 stanovení výše a splatnosti členských příspěvků 

 volba čestných členů Spolku, 

 rozhodnutí o zániku Spolku a majetkovém vypořádání. 

 stanoví hlavní směry činnosti Asociace pro příští období 

 schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy Spolku. 

2. Zasedání členské schůze Spolku svolává minimálně jednou za rok předseda Spolku, a to nejméně 

měsíc před datem konání. V rozhodnutí o svolání členské schůze musí být uvedeno datum, místo 

konání a program jednání.  

Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna 

třetina řádných členů Spolku, nebo kontrolní komise a to do 60 dnů od doručení žádosti.  

Rozhodnutí o zániku Spolku jsou přijímána minimálně dvoutřetinovým rozhodnutím všech řádných 

členů Spolku.  

Stanovy Spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech řádných členů spolku.  

Ostatní rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných řádných členů. Schůze je 

usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech řádných členů spolku. 

3. K hlasování na členské schůzi může řádný člen spolku zmocnit jiného člena Spolku. Plná moc musí 

být udělena v písemné podobě. Zmocněnec se plnou mocí prokazuje při zahájení schůze členu 

pověřenému řízením schůze a osobě pověřené pořízením prezenční listiny.  

 

B. Výbor 

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku. Výbor řídí činnost Spolku mezi zasedáními členské schůze a 

plní úkoly uložené mu členskou schůzí a stanovami.  

2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Jednat jménem Spolku může vždy jen předseda Spolku. 

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dohlíží na dodržování stanov, kontroluje dodržování 

rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné 

naplňování poslání Spolku.  

4. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo 

zaměstnance Spolku. 

5. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášení 

schopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi 

výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. 

6. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před 

termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze 

pokud to výbor po svém svolání schválí. 

7. Předseda je povinen svolat do 30 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně 

polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze nebo kontrolní komise.  

8. Členem výboru může být pouze člen Spolku. 

 

 Výbor Spolku zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, 

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost Spolku, 
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c) organizuje a řídí soutěže a sportovní činnost v lodní třídě Laser, vytváří podmínky pro přípravu 

závodníků pro účast v soutěžích národních i mezinárodních a pomáhá zabezpečovat účast v těchto 

soutěžích, nominuje reprezentační družstvo lodní třídy a řídí jeho přípravu a činnost, 

d) zajišťuje funkci měřiče, 

e) připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k 

rozdělení dotací účelově vázané podpory a příspěvků od státu, sportovního svazu, ČSTV, jiných 

organizací a fyzických osob 

f) k zabezpečení činnosti Spolku uzavírá smlouvy s fyzickými či právnickými osobami. 

g) volí ze svých řad předsedu Spolku 

h) svolává členskou schůzi, 

ch) navrhuje rozpočet a připravuje roční závěrku hospodaření a závěrku publikuje v rámci Spolku, 

i) předkládá návrh členské schůzi na vyloučení člena Spolku 

 

Výbor má 3 členy, které volí členská schůze veřejnou volbou. Funkční období výboru jsou 2 roky.  

 

C. Předseda Spolku 

- je oprávněn navenek jednat jménem Spolku ve všech jeho záležitostech, není-li dále stanoveno jinak  

- naplňuje rozhodnutí výboru a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku 

 

K výlučným kompetencím předsedy patří dále: 

(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášení schopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání 

(b) svolání a vedení schůzí výboru, 

Předseda se řídí zákony ČR, stanovami Spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze. 

Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či 

zaměstnance Spolku. 

Předseda musí být členem Spolku. 

 

D. Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je tříčlenná a tvoří ji zástupci lodní podtřídy LASER Standard, Radial a 4.7. Její 

volební období je roční.  

2. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad řádných členů Spolku. Kontrolní 

komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními 

orgány Spolku a dalšími lidmi zúčastněnými na činnosti Spolku. Kontrolní komise se zodpovídá 

členské schůzi.  

3. Kontrolní komise kontroluje, zda činnost orgánů Spolku a hospodaření Spolku probíhá v souladu s 

obecně platnými předpisy, stanovami, interními organizačními směrnicemi spolku a rozhodnutími 

členské schůze a výboru.  

4. Zahájení a ukončení kontroly činností výboru oznamuje kontrolní komise předsedovi Spolku bez 

zbytečného prodlení. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů Spolku a dát 

přezkoumat roční závěrku.  

5. O výsledku kontroly kontrolní komise předá do 14 dnů revizní zprávu předsedovi a následně i 

členské schůzi k datu jejího konání. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet 

kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky a návrh na opatření k nápravě.  

6. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, nejméně však jednou ročně, v 

rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Komise připojuje své písemné stanovisko k roční 

uzávěrce a zástupce komise presentuje stanovisko na členské schůzi.  

7. Kontrolní komise je povinna jednat na návrh člena Spolku, který se důvodně domnívá, že jsou 

porušeny či dotčeny stanovy Spolku, práva člena Spolku, závodní pravidla jachtingu, nominační 

kritéria, čerpání podpory z prostředků Spolku pro tréning a závodní činnost, pravidla čestného jednání, 

zákonnost a další normy občanského života spjaté s účelem vzniku Spolku.  
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8. Kontrolní komise vede jednání se členy Spolku a smírčí jednání dotčených stran. Předkládá zápis ze 

svého jednání a navrhuje usnesení výboru nebo členské schůzi. Kontrolní komise může navrhovat 

vyloučení člena ze Spolku doplněné odůvodněním.  

 

 

V. Jednání jménem Spolku 

 

Statutárním orgánem Spolku je předseda, který za Spolek podepisuje tak, že připojí k názvu Spolku 

svůj podpis, příp. i údaj o své funkci.  

Pro jednotlivé případy může předseda pověřit písemnou plnou mocí zastupováním některého dalšího 

člena výboru. 

 

 

VI. Hospodaření Spolku 

 

Za hospodaření Spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného 

výborem a schváleného členskou schůzí. 

 

Příjmy Spolku tvoří zejména příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace, příjmy z reklam, 

případně příjmy z činnosti dle čl. II. bod e). 

Výdaje spolku jsou zaměřeny především na uskutečňování cílů Spolku uvedených v čl. II. stanov. 

Zdrojem majetku Spolku jsou zejména: 

- příspěvky členů Spolku 

- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti 

- příjmy z vlastní hospodářské činnosti 

- příspěvky a dotace od sportovního svazu 

- státní příspěvky, účelově vázaná podpora od ČSTV a jiných organizací a osob 

- majetek převedený do vlastnictví Spolku členem. 

VII. Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku 

 

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci využit dle rozhodnutí výboru. 

 

VIII.  P r á v n í    s u b j e k t i v i t a 

 

Spolek je právnickou osobou charakteru zájmového spolku s vlastní právní subjektivitou, a to na 

základě registrace svých stanov podle občanského zákoníku. 

Spolek vznikl dne 23.6.1994. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou 

schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového 

rejstříku. 

 

Schváleno na ustavující členské schůzi , konané v Pavlově dne --------. 

. 
 

 
 


