STANOVY
upravující
v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném
znění
právní vztahy sportovního klubu
čl. 1
Název sídlo:
1. Název sportovní asociace je:
Česká asociace dračích lodí (Czech Dragon Boat Association)
2. Sídlo asociace je hlavní město ČR, Praha.
čl. 2
Základní ustanovení:
1. Asociace je dobrovolnou organizací sdružující na území České republiky osoby mající
zájem o veslařský sport a Dragonboat aktivity.
2. Asociace je právnickou osobou ve smyslu českého práva.
čl. 3
Poslání a úkoly:
1. Posláním asociace je:
 popularizovat dračí lodě a veškeré Dragonboat aktivity, zajišťovat jeho rozvoj cestou
vytváření jeho lepších podmínek a péče o členskou základnu,
 zabezpečování stálého místa veslařství a Dragonboat aktivity v rodině vodních sportů,
 provádění důsledně osvětu týkající se tohoto sportu.
2. K dosažení tohoto cíle asociace:
 zajišťuje sportovní vyžití v oblasti dračích lodí a Dragonboat aktivit pro všechny své
členy i jejich rodiny,
 organizuje masové i vrcholové soutěže v závodech dračích lodí
 účastní se aktivně soutěží pořádaných jinými pořadateli,
 zprostředkovává svým členům nejnovější informace ze světa veslařského sportu,
 poskytuje odbornou pomoc zájemcům o tento sport,
 spolupracuje se všemi obdobně zaměřenými organizacemi, ať už českými nebo
zahraničními,
 shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomocí moderní informatiky pomáhá zavádět
zkušenosti a poznatky z oblasti metodiky, trenérství, technické podpory a sportovního
managementu v aktivitách souvisejících s dračími loděmi,
 podílí se na vytváření podmínek pro výchovu posádek dračích lodí, trenérů, instruktorů
a sportovních managerů a podmínek potřebných pro řádné fungování asociace,
 podporuje rekreační i výkonnostní formy veslařství a Dragonboat aktivit.

čl. 4
Členství
1. Řádné členství:
řádným členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba, která o to projeví
zájem a je přijat některým z oddílů asociace.
2. Čestné členství
a) čestným členem asociace se může stát rozhodnutím představenstva osobnost, která se
zvlášť zasloužila o rozvoj veslařství a Dragonboat aktivit v ČR,
b) čestné členství vzniká slavnostním předáním ověřovacího listu čestnému členovi a
přijetím tohoto listu z jeho strany,
c) čestné členství je doživotní a nemůže být zrušeno,
d) čestný člen nemá žádné povinnosti vůči asociace,
e) čestný člen má všechna práva řádného člena asociace.
čl. 6.
Přijetí za člena
1. O přijetí za člena asociace rozhoduje na základě podané písemné přihlášky oddíl. Vedení
oddílu je povinno o nově přijatém členu vyrozumět představenstvo.
2. Odepře-li oddíl vyhovět žádosti o přijetí, má uchazeč právo žádat o přijetí do jiného oddílu,
nebo vyrozumět o odmítavém stanovisku oddílu, nejpozději do 14-ti dnů, představenstvo.
Představenstvo v tomto případě stanovisko oddílu posoudí na svém nejbližším zasedání a
buď jej potvrdí, nebo zruší. V případě zrušení je oddíl vázán tímto názorem
představenstva.
3. Člen může být přijat jen do jednoho oddílu, v jiném oddílu může být veden pouze jako
hostující člen.
čl. 7
Zrušení členství
1.Členství v asociace končí:
 vyloučením člena
 zrušením pro nezaplacení členských příspěvků, byl-li člen na tento možný následek
upozorněn,
 vyloučením pro hrubé porušení zásad činnosti a stanov asociace,
 úmrtím.
2. O zrušení členství nebo vyloučení člena asociace rozhoduje oddíl. Oddíl je povinen o této
skutečnosti vyrozumět představenstvo.
3. Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat do 14 dnů od obdržení písemného rozhodnutí
odvolání k představenstvu. Představenstvo je povinno o odvolání rozhodnout na svém
nejbližším zasedání, nejpozději však do 2 měsíců od vydání rozhodnutí o vyloučení člena.
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čl. 8
Práva člena
Člen asociace má tyto práva:
 volit a být volen do orgánů asociace,
 zúčastňovat se akcí pořádaných asociace,
 podávat návrhy a být informován o činnosti asociace včetně jeho hospodaření,
 pomáhat při řešení otázek, které tvoří součást úkolů asociace,
 využívat informace a služby poskytované asociace,
 používat podle pravidel stanovených představenstvem prostředky a zařízení, které má
asociace k dispozici.
čl. 9
Povinnosti člena
1. Člen má tyto povinnosti:
 řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly,
 zachovávat stanovy asociace, plnit usnesení valné hromady a rozhodnutí ostatních
orgánů,
 platit řádně členské příspěvky,
 vypořádat své závazky vůči asociace, zaniklo-li jeho členství z jakéhokoli důvodu.
2. Poruší-li člen asociace své povinnosti, mohou proti němu být uplatněna vnitro-organizační
opatření.
čl. 10
Orgány asociace
1. Orgány asociace jsou
 valná hromada,
 představenstvo,
 kontrolní výbor asociace,
 oddíl.
2. Orgány asociace jsou usnášeníschopné, je-li na jejich jednání přítomna nadpoloviční
většina všech jejích členů.
3. Orgány asociace rozhodují nadpoloviční většinou všech svých členů.

čl. 11
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace, která rozhoduje o zásadních otázkách
daných těmito stanovami.
2. Jednání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý člen asociace.
3. Jednání valné hromady svolává představenstvo vždy nejméně jedenkrát ročně, ovšem vždy
požádá-li o to alespoň jedna třetina členů, nebo některý z oddílů, a to písemnou žádostí.
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V tomto případě má představenstvo povinnost valnou hromadu svolat nejpozději do 1
měsíce ode dne doručení písemné žádosti.
čl. 12
Působnost valné hromady
1. Do působnosti valné hromady patří:
 rozhodnutí o přijetí a změně stanov, případně o jednacím řádu,
 volit představenstvo,
 schvalovat hlavní zásady činnosti a hospodaření asociace,
 projednávat zprávy o činnosti za uplynulé období,
 rozhodovat o sloučení s jinou organizaci, rozdělení, případně o zániku asociace.
2. Valná hromada dále rozhoduje o všech věcech, které si sama vyhradí.
čl. 13
Představenstvo
1. Představenstvo je nejvyšším orgánem asociace.
2. Představenstvo je tvořeno třemi až pěti členy a schází se podle potřeby, nejméně však
čtyřikrát ročně.
3. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
4. Předseda a místopředseda představenstva:
 svolávají a řídí schůze představenstva,
 řídí činnost asociace mezi schůzemi jeho orgánů,
 zastupují asociace navenek a podepisují za něj,
tato oprávnění náleží každému z nich samostatně.
čl. 14
Působnost představenstva
1. Řídí činnost asociace v období mezi jednotlivými valnými hromadami.
2. Představenstvo zejména:
 svolává valnou hromadu,
 předkládá valné hromadě zprávy o činnosti asociace za předešlé období,
 navrhuje zaměření činnosti asociace na další období.
čl. 15
Kontrolní výbor
1. Kontrolní výbor je volen valnou hromadou na období 2 let a je jí za svou činnost
odpovědný.
2. Kontrolní výbor je tvořen třemi až pěti členy.
3. Funkce člena kontrolního výboru je neslučitelná s členstvím v představenstvu asociace.
4. Členové kontrolního výboru se účastní jednání orgánů asociace s poradním hlasem.
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5. Úkolem kontrolního výboru je nejméně jednou ročně provést důslednou kontrolu
hospodaření asociace. Na základě žádosti představenstva nebo z vlastní iniciativy provádí
kontroly hospodaření v jednotlivých oddílech nebo tématicky zaměřené mimořádné
kontroly. O všech svých zjištěních podává zprávu valné hromadě, představenstvu a
případně i kontrolou dotčenému oddílu.
6. Kontrolní výbor jako celek i jeho jednotliví členové mají právo podávat návrhy, které jsou
spojeny s hospodařením asociace.
čl. 16
Oddíl
1. Oddíly se vytvářejí v závislosti na věku, pohlaví či specifickém zaměření nezávisle na
územním principu.
2. Jménem oddílu jedná a navenek jej zastupuje vedoucí.
čl. 17
Vznik oddílu
1. Ke vzniku oddílu je třeba souhlasného projevu vůle nejméně 5-ti osob, které splňují
podmínky členství v asociaci. Tento projev bude prezentován na zakládající schůzi oddílu,
kde bude též zvolen vedoucí oddílu a jeho zástupce.
2. Vznik oddílu musí být neodkladně oznámen představenstvu. Toto oznámení musí
obsahovat především:
 název a sídlo oddílu,
 datum vzniku, jeho vedoucího a zástupce,
 základní zaměření oddílu.
3. Oznámení musí být provedeno nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy proběhla zakládající
schůze, jinak se akt založení od počátku ruší.
čl. 18
Shromáždění členů oddílu
1. Shromáždění členů oddílu je nejvyšším orgánem oddílu, schází se dle potřeby, nejméně
však dvakrát do roka. Jeho zasedání se může účastnit každý člen oddílu.
2. Do působnosti shromáždění členů oddílu patří zejména:
 schvalovat program činnosti oddílu a jeho hospodaření,
 volit a odvolávat vedoucího a jeho zástupce,
 rozhodovat o přijetí a vyloučení člena oddílu,
 rozhodovat o zrušení oddílu.
čl. 19
Vedoucí oddílu a jeho zástupce
1. Vedoucí a jeho zástupce jsou voleni na dobu 2 let. Mohou být zvoleni i opakovaně.
2. Vedoucí a jeho zástupce mohou být kdykoli odvoláni, neplní-li řádně úkoly jim svěřené.
3. Do působnosti vedoucího (jeho zástupce) patří zejména:
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 řídit činnost oddílu na základě schváleného plánu činnosti,
 projednávat organizační otázky oddílu,
 hospodařit s prostředky oddílu, za něž se zodpovídá shromáždění členů oddílu a
představenstvu asociace.
čl. 20
Příjmy a hospodaření
1. Náklady spojené s činností asociace jsou hrazeny především z členských příspěvků,
vlastních příjmů a sponzorských darů.
2. Podrobnosti o příjmech asociace, odvodech členských příspěvků, rozpočtu a hospodaření
stanoví představenstvo.
3. Opatření finanční povahy je oprávněn činit předseda, případně pověřený člen
představenstva.
4. Listiny finanční povahy podepisuje předseda a člen představenstva nebo dva členové
představenstva.
5. Člen asociace neodpovídá za závazky asociace.
6. Oddíly hospodaří s prostředky, které získaly v rámci rozpočtu asociace, samostatně.
čl. 21
Zánik asociace
1. Asociace zaniká z důvodů uvedených v §12 zákona.
2. Dochází-li k dobrovolnému zániku zrušením nebo sloučením jiným sdružením, rozhoduje
o něm valná hromada asociace dvoutřetinovou většinou hlasů. Valná hromada též rozhodne
o tom, jak bude naloženo s majetkem asociace.
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