
 

STANOVY 
Akademie aerobiku Radky Hanákové, z. s. 

 
 

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

I. Název, sídlo a symbolika 
 
1. Akademie aerobiku Radky Hanákové, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávným a dobrovolným spolkem 

fyzických a právnických osob, provozujících anebo se zajímajících o různé formy aerobiku a fitness. 
2. Jako zapsaný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je spolek právnickou osobou. 
3. Název zní: Akademie aerobiku Radky Hanákové, z. s. 
4. Sídlem spolku je Praha. Adresa sídla je: Jaromíra Vejvody 1411, Praha 5, 156 00 
5. Identifikační číslo spolku je 22663401. 
6. Symbolem spolku je logo v příloze č. 1. 
 
II. Účel a činnost spolku 

 
1. Účelem spolku je činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu, zejména vytváření podmínek pro rozvoj 

rekreačních a soutěžních forem aerobiku a fitness s cílem a) zlepšovat zdraví a kondici jednotlivců, b) 
zajišťovat organizaci soutěžních forem aerobiku a fitness, c) zvyšovat výkonnostní úroveň závodníků.  

2. Spolek naplňuje svůj účel zejména následující hlavní činností: 
a. vytváří podmínky pro soustavnou sportovní přípravu jednotlivců, sportovní výchovu dětí a 

mládeže a podílí se na přípravě dětí a mládeže pro soutěže různých výkonnostních tříd; 
b. vytváří podmínky pro vzdělávání sportovně založené veřejnosti; 
c. vytváří ekonomickou základnu a materiální podmínky pro svoji hlavní činnost a to i 

prostřednictvím vedlejší hospodářské činnosti. Za tím účelem může vstupovat do právnických 
osob nebo je zakládat;  

d. vytváří podmínky pro osvětovou odbornou informovanost veřejnosti o výhodách sportovní 
činnosti a zejména aerobiku a fitness, vede své členy k dodržování základních etických, 
estetických a mravních pravidel a všestranně usiluje o to, aby aerobik a fitness byl čestný a 
nebyly používány látky nebo metody, které ovlivňují přirozený sportovní výkon.  

 
B. ČLENSTVÍ 
 
I. Členství, jeho vznik a zánik 
 
1. Členství ve spolku je dobrovolné a není na něj právní nárok. Z členství vyplývají pro člena nejen práva 

ale i povinnosti.  
2. Ucházet o členství se mohou fyzické osoby (jednotlivci) i právnické osoby; fyzické osoby mladší 18 let 

jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Součástí žádosti uchazeče o členství musí být jeho 
bezvýhradný projev vůle být vázán stanovami spolku; v případě právnické osoby rovněž doklad o její 
existenci včetně aktuální verze jejího zakladatelského dokumentu.  

3. Na základě úplné žádosti uchazeče o členství rozhoduje výkonný výbor o jeho přijetí za člena.  
4. Členství zaniká vystoupením člena nebo vyloučením člena pro závažné porušení povinností vyplývajících 

z členství, pokud člen nezjednal nápravu ani na výzvu v přiměřené lhůtě. Výzva se přitom nevyžaduje, 
nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení 
rozhoduje výkonný výbor. Členství zaniká rovněž smrtí člena, který je fyzickou osobou nebo zánikem 
člena, který je právnickou osobou. Členství je vázáno na osobu člena a nepřechází na právního 
nástupce. 

5. Spolek vede seznam svých členů. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny 
evidovaných skutečností. Seznam členů spolek uveřejňuje pouze v rozsahu, ve kterém k tomu dal každý 
člen svůj souhlas. Údaje zapsané v seznamu členů nezbytné k uskutečňování závodní činnosti 

http://fisaf.cz/


 

jednotlivých členů anebo vyžadované národním řídícím orgánem sportovních soutěží, mohou být 
v nezbytném rozsahu uveřejňovány vždy včetně jejich případného předání tomuto národnímu řídícímu 
orgánu sportovních soutěží. 

 
II. Práva a povinnosti členů 
 
1. Všichni členové spolku mají tato práva: 

a. účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního 
a společenského života v rámci spolku; 

b. účastnit se v souladu s předpisy spolku všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy 
svého zaměření umožňují sportovní výkonnostní nebo odborný růst; 

c. účastnit se jednání orgánů pokud je projednáváno jejich jednání, s možností předkládat svoje 
návrhy a vyjádření; 

d. obracet se s odůvodněnými písemnými podáními na příslušné orgány a obdržet od nich 
nejpozději do 30 dnů vyjádření; 

e. účastnit se jednání členské schůze s právem volit a právo být voleni do orgánů spolku; to se 
týká pouze členů fyzických osob starších 18 let, u členů právnických osob členů jejich 
statutárních orgánů; 

f. právo využívat členských výhod od obchodních partnerů spolku. 
2. Všichni členové spolku mají tyto povinnosti: 

a. dodržovat stanovy a další předpisy spolku, zachovávat při své činnosti a v soutěžích i mimo ně 
zásady fair play a pravidla morálky; 

b. plnit rozhodnutí orgánů spolku; 
c. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i 

usilovat o jeho dobré jméno; 
d. řádně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni, plnit úkoly, jimiž byli jako takoví pověřeni a 

zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem 
funkce dozvěděli a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit spolku škodu; 

e. řádně a včas platit členské poplatky. 
f. právo využívat logo spolku za podmínek, které stanoví předpisem výkonný výbor; 

3. Členská práva a povinnosti jsou nedělitelné, nezcizitelné a rovněž vázané výlučně na osobu člena. 
Převod členství anebo členských práv a povinností není možný. 

 
C. ORGÁNY 
 
Orgány spolku jsou členská schůze, předseda, výkonný výbor.  
 
I. Členská schůze 
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze: 

a. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice; 
b. rozhoduje o účelu a činnosti; 
c. rozhoduje o změně stanov, o členských poplatcích a členských výhodách; 
d. stanoví hlavní směry činnosti na další období; 
e. projednává a schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření a majetku a schvaluje rozpočet 

na další účetní období; 
f. volí a odvolává členy výkonného výboru; 
g. rozhoduje o zřízení pobočných spolků; 
h. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací; 

2. Členská schůze si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. 
 
II. Předseda 
 
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda: 



 

a. jedná a podepisuje jménem spolku navenek ve všech věcech; 
b. podepisuje předpisy přijaté výkonným výborem, bez toho nejsou účinné;  
c. na návrh výkonného výboru rozhoduje o pracovním poměru zaměstnanců spolku. 
d. svolává a předsedá zasedání výkonného výboru; 
e. uzavírá smluvní vztahy. 

 
III. Výkonný výbor 
 
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku. Výkonný výbor: 

a. vytváří podmínky pro realizaci účelu a činnosti spolku; 
b. volí a odvolává předsedu spolku ze svého středu; 
c. plní úkoly uložené mu členskou schůzí, předkládá jí výroční zprávu a zprávu o hospodaření a 

majetku a návrh rozpočtu na další účetní období a odpovídá členské schůzi za svoji činnost; 
d. v období mezi zasedáním členské schůze zajišťuje hlavní činnost spolku, plní úkoly uložené mu  

předsedou a odpovídá mu za svoji činnost; 
e. rozhoduje o přijetí a změnách předpisů k provedení stanov, které nespadají do působnosti 

členské schůze, na jejich základě může rozhodnout i o zřízení zvláštních orgánů zabezpečujících 
další činnost spolku a určit její členy; 

f. rozhoduje o výši členských příspěvků; 
g. zajišťuje hospodaření a správu majetku; 
h. navrhuje předsedovi kandidáty na zaměstnance spolku. 

2. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do 
působnosti členské schůze nebo jiných orgánů spolku. 

 
IV. Složení a jednání orgánů 
 
1. Členská schůze se koná jednou za rok v prvním čtvrtletí kalendářního roku. Svolává ji výkonný výbor tak, 

že odešle pozvánku všem členům v elektronické podobě na jejich elektronickou adresu evidovanou 
v seznamu členů nejméně osm týdnů před konáním členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí 
obsahovat termín a místo konání členské schůze a podstatu záležitostí navržených k projednání. 
Mimořádnou členskou schůzi svolá výkonný výbor, pokud to sám považuje za nutné nebo pokud ho o to 
požádá nadpoloviční většina členů s volebním právem. V takovém případě se lhůty pro svolání zkracují 
na polovinu. 

2. Kolektivní orgány jsou složeny nejméně ze tří členů; lichý počet musí být vždy zachován. Návrhy na 
kandidáty na předsedu spolku a na členy kolektivních orgánů volených členskou schůzí mohou členové 
s volebním právem doručit výkonnému výboru nejpozději tří týdny před konáním členské schůze. 
Nominovat další kandidáty může rovněž výkonný výbor. Výkonný výbor předloží členské schůzi 
kandidátku orgánů spolu se svým vyjádřením. Členská schůze na návrh výkonného výboru rozhodne o 
počtu členů kolektivních orgánů na příslušné volební období a zvolí jejich členy.  

3. Kolektivní orgány volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který za něj jedná v době jeho 
nepřítomnosti. 

4. Funkční období předsedy, členů výkonného výboru a členů kolektivních orgánů, které volí a odvolává 
členská schůze je čtyřleté. Pokud skončí funkční období člena orgánu dříve než uplynutím lhůty, může 
být na jeho místo kooptován náhradník do příštího jednání členské schůze, která zvolí nového člena. 

5. Členské schůze se členové účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. 
6. Všechny orgány jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Všichni 

členové mají při hlasování jeden hlas. Rozhodnutí orgánů jsou přijata, pokud pro ně hlasovala 
nadpoloviční většina přítomných členů, vyjma hlasování členské schůze o změně stanov a likvidaci 
spolku, kdy se vyžaduje většina dvoutřetinová. Rozhodnutí o likvidaci spolku musí být navíc pořízeno ve 
formě notářského zápisu. Předseda příslušného orgánu zabezpečí vyhotovení zápisu z každého jeho 
jednání a jejich uložení v sídle spolku. Právo nahlížet do všech zápisů mají členové výkonného výboru. 
Do zápisů z členské schůze má právo nahlížet v sídle spolku každý jeho člen s volebním právem.  

 
 



 

D. MAJETEK 
 

1. Majetek spolku tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná majetková práva. 
2. Zdrojem majetku spolku jsou zejména příjmy z vlastní sportovní činnosti, z členských příspěvků, 

příspěvky a dotace od orgánů státní správy a samosprávy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, příjmy 
ze zisku obchodních společností a dalších právnických osob, v nichž má spolek účast, dále z příspěvků ze 
státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů, dary apod. 

3. Majetek spolku slouží výhradně k naplnění cílů a poslání činnosti spolku v zájmu členů spolku. 
 

E. ZÁNIK SPOLKU 
 

1. Členská schůze současně s rozhodnutím o zániku spolku jmenuje likvidátora, který je povinen vypořádat 
veškeré závazky a pohledávky.  

2. Případný čistý výtěžek z likvidace majetku spolku bude věnován na obecně prospěšný účel, o němž 
rozhodne Členská schůze v rozhodnutí o vstupu do likvidace. 

 
F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí spolku, tj. dne 25. 6. 2014. 

 


