Stanovy HO Namche, z.s.

Preambule
Horolezecký oddíl Namche existuje v neformální podobě, jako oddíl Českého horolezeckého svazu
bez právní subjektivity, již od roku 2003. Od počátku se věnuje výuce lezení dětí i dospělých a
sdružuje zájemce o všechny druhy horolezeckého sportu. Po roce aktivní činnosti rozšiřujeme a
necháváme vzniknout sportovní oddíl, se zaměřením na posilování a různé formy aerobních cvičení.

Čl. I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název spolku: HO Namche, z.s. (dále také jen „spolek“).
Sídlo spolku: Heydukova 1589/6, Praha 8, 180 00.
Orgány spolku jsou: členská schůze, předseda spolku a představenstvo spolku.
Spolek je samostatnou, dobrovolnou, nepolitickou organizací s právní subjektivitou
založenou na demokratickém principu.

Čl. II.
Poslání a účel spolku
Spolek HO Namche, z.s. sdružuje dva oddíly. Oddíl horolezecký sdružuje ve svých řadách občany se
zájmem o sport, především pak o sport horolezecký a všechna jeho odvětví. Oddíl sportovní sdružuje
občany se zájmem o fitness, aerobní cvičení a posilování. Posláním a účelem spolku je zdokonalování
všech stylů a technik lezení i skialpinismu, poznávání nových sportovních disciplín, propagace sportu
a šíření informací mezi sportovní veřejností. Ve své činnosti se spolek řídí těmito stanovami.

Čl. III.
Členství
1. Členy spolku a jeho jednotlivých oddílů mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Spolek,
konkrétně každý jeho oddíl, vede seznam řádných členů a seznam přidružených členů.
Seznam řádných členů ani seznam přidružených členů není veřejně přístupný.
2. Členství ve spolku je dvojího druhu, a to „řádné členství“ a „přidružené členství“. Práva a
povinnosti řádných a přidružených členů jsou odlišné a blíže specifikované v článku VI. těchto
stanov.
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Čl. IV.
Vznik řádného členství ve spolku
1. Každá osoba uvedená v čl.III/1. těchto stanov je oprávněna podat k rukám člena
představenstva nebo v sídle spolku písemnou žádost o přijetí za řádného člena spolku.
2. Náležitosti písemné žádosti o členství:
a. informace o uchazeči, jeho poslání a cílech
b. písemné prohlášení uchazeče, že se seznámil se stanovami spolku, souhlasí s nimi a
zavazuje se je dodržovat
c. informace o jeho sportovních aktivitách a sportovní výkony uchazeče
3. Došlou žádost uchazeče odpovídající náležitostem uvedeným shora v odstavci 2. tohoto
článku stanov je představenstvo povinno projednat a rozhodnout o ní do dvou měsíců.
4. Členství ve spolku vzniká přijetím rozhodnutí představenstva spolku o přijetí za řádného
člena spolku, a to s alespoň dvoutřetinovou většinou (dále jen „rozhodnutí o řádném
členství“).
5. Nejpozději do pěti dnů ode dne rozhodnutí o řádném členství je představenstvo povinno
zapsat přijatého člena spolku do seznamu řádných členů spolku.

Čl. V.
Vznik přidruženého členství ve spolku
1. Každá osoba uvedená v čl.III těchto stanov je oprávněna podat k rukám člena představenstva
nebo v sídle spolku písemnou přihlášku o přijetí za přidruženého člena spolku.
2. Přidružené členství vzniká po splnění všech níže uvedených podmínek:
a. Podání písemné přihlášky přidruženého člena doporučené členovi představenstva
b. Uhrazení členského příspěvku, jehož výše je pro dané období určena
představenstvem
c. Rozhodnutí představenstva o přijetí jako přidruženého člena spolku
3. Přidružené členství vzniká na dobu určitou, a to na jeden správní rok.
Čl. VI.
Práva a povinnosti řádných a přidružených členů spolku
1. Práva řádných členů spolku jsou:
a. účastnit se členské schůze
b. hlasovací právo na členské schůzi
c. volit na členské schůzi členy představenstva, předsedu, případně další orgány
d. vyjadřovat se ke všem skutečnostem v průběhu konání členské schůze
e. na členské schůzi činit návrhy a hlasovat o jejich přijetí či jejich odmítnutí
f. být zvolen do orgánů spolku, a to od 18ti let
g. nahlížet do seznamu řádných členů a do seznamu přidružených členů spolku

Strana 2 z 6

h. podílet se podle svých možností aktivně na činnosti spolku
i. být informován o všech podstatných skutečnostech souvisejících s činností spolku
2. Přidružený člen spolku má práva dle odstavce 1, písmena: g, h, i tohoto článku stanov
3. Povinnosti řádných členů spolku a přidružených členů spolku jsou:
a. dodržovat stanovy spolku
b. respektovat rozhodnutí orgánů spolku, které jsou v souladu s těmito stanovami
c. zdržet se jednání, které by ohrozilo dobré jméno spolku
d. hradit představenstvem stanovené členské příspěvky pro řádné nebo přidružené členy
spolku ve výši a termínech stanovených představenstvem spolku.
e. sdělit představenstvu všechny skutečnosti, které souvisejí s rozvojem a jinými okolnostmi
týkajícími se činnosti spolku a mohly by mít vliv či být důležité pro činnost spolku nebo
členy spolku
f. respektovat vůli ostatních členů spolku

Čl. VII.
Zánik členství, pozastavení členství
1. Řádné a přidružené členství zaniká:
a. smrtí fyzické osoby
b. zánikem právnické osoby
c. písemným vystoupením člena zaslaného představenstvu; vystoupení je účinné
okamžikem doručení členovi představenstva
d. vyloučením
e. neuhrazením členských příspěvků ve stanovené lhůtě
2. Přidružené členství zaniká také uplynutím času, a to uplynutím doby dle čl.V odst. 3 těchto
stanov.
3. O vyloučení řádného člena spolku rozhoduje členská schůze a o vyloučení přidruženého člena
spolku rozhoduje představenstvo. Řádný člen nebo člen přidružený může být vyloučen,
pokud je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:
a. závažné porušení stanov spolku
b. nezaplacení členských příspěvků (řádných či mimořádných)
c. pro porušování zákonů
4. Příspěvky uhrazené řádným nebo přidruženým členem spolku za správní rok, ve kterém
členství zaniklo, se nevrací.
5. Členství ve spolku řádného člena spolku může být pozastaveno rozhodnutím představenstva
do doby rozhodnutí členské schůze o vyloučení řádného člena spolku dle odstavce 3 tohoto
článku stanov v případě, že řádný člen spolku porušuje své povinnosti vyplývající z těchto
stanov spolku. Pozastavení členství ve spolku je účinné od okamžiku, kdy je toto rozhodnutí
představenstva o pozastavení členství řádného člena spolku doručeno tomuto řádnému
členu spolku.
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Čl. VIII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a zasedá alespoň jednou ročně.
2. Členskou schůzi svolává předseda spolku. Předseda spolku svolá členskou schůzi také
z podnětu alespoň třetiny řádných členů spolku. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské
schůze do třiceti dnů od doručení takového podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat
zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
3. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem, a to nejméně dva týdny přede dnem
konání valné hromady. Členská schůze je řádně svolána i tehdy, vzdají-li se všichni řádní
členové na počátku členské schůze práva na svolání dle věty první.
4. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny řádných členů spolku.
Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení.
Každý člen má jeden hlas.
5. Do působnosti členské schůze náleží:
a. určení hlavního zaměření spolku
b. schvalování stanov spolku a jejich změny
c. schvalování výsledku hospodaření spolku
d. volba předsedy spolku
e. volba členů představenstva spolku
f. hodnocení činnosti dalších orgánů spolku a jejich členů
g. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací
h. rozhodnutí o přeměně spolku
i. rozhodnutí o vyloučení řádného člena
6. K přijetí usnesení o zrušení spolku s likvidací je potřebná dvoutřetinová většina přítomných
řádných členů spolku.
7. Na náhradní zasedání členské schůze se použije §257 občanského zákoníku, avšak s tím, že
usnesení na takovém náhradním zasedání členské schůze může být přijato za účasti
libovolného počtu řádných členů.

Čl. IX.
Předseda spolku
1. Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku a náleží mu veškerá
působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo orgán veřejné moci nesvěřují jinému orgánu
spolku.
2. Předseda spolku zastupuje spolek navenek a zabezpečuje úkoly podle potřeby spolku.
3. Funkční období předsedy spolku je 5 (pět) let.
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Čl. X.
Představenstvo spolku
1. Představenstvo spolku je dalším orgánem spolku, jehož působnost vymezují tyto stanovy,
případně je mu svěřeno rozhodnutím členské schůze.
2. Představenstvo spolku je kolektivní orgán složený ze tří řádných členů zvolených členskou
schůzí.
3. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
4. Schůze představenstva spolku se koná jednou za tři měsíce, na žádost člena představenstva
spolku nebo v případě potřeby.
5. Do působnosti představenstva náleží:
a. zabezpečení konkrétních činností spolku
b. rozhodnutí o použití finančních prostředků získaných od sponzorů na spolek a vybraných
příspěvků
c. rozhodování o zásadních otázkách v činnosti klubu
d. plněné úkolů uložených mu členskou schůzí
e. rozhodování o výši členských příspěvků pro řádné a přidružené členy a stanovení lhůty
pro jejich zaplacení
f. rozhodování o výši mimořádných příspěvků pro řádné a přidružené členy a stanovení
lhůty pro jejich zaplacení
g. rozhoduje o přijetí řádných i přidružených členů do spolku
h. rozhoduje o vyloučení přidruženého člena ze spolku
6. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let.

Čl. XI.
Hospodaření spolku, členské příspěvky
1. Řádní členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví představenstvo
spolku v souladu s těmito stanovami.
2. Přidružení členové jsou povinni platit členské příspěvky ve výši stanovené představenstvem
spolku. Pokud představenstvo spolku o výši příspěvku nejedná, zůstává jeho výše a interval
úhrady nezměněný.
3. Spolek hospodaří se svým majetkem, který je tvořen členskými příspěvky řádných členů
spolku a přidružených členů spolku, dary, sponzorskou činností, dotacemi, výnosy z reklam,
případně vedlejší hospodářskou činností apod.
4. Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, např. věnovat se výuce lezení na
komerční bázi nebo půjčovat sportovní vybavení, v době, kdy stěna, instruktoři a vybavení
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nejsou využity pro potřeby členů spolku, a to vše za účelem získání prostředků pro další
rozvoj spolku.
Čl. XII.
Správní rok
1. Správní rok začíná vždy 1. září a končí 30. srpna následujícího roku. Správní rok je funkčním
obdobím všech volených orgánů Spolku a účetním obdobím pro interní potřeby Spolku.

Čl. XIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Nebylo-li těmito stanovami výslovně stanoveno jinak, řídí se spolek příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.

V Praze dne 28.8.2017
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