STANOVY
pobočného spolku
Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek
Obsah:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XII.

Základní ustanovení
Účel YC a jeho činnosti
Organizační uspořádání
Členství v YC
Práva a povinnosti členů
Orgány YC
Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení
Zásady hospodaření, členské příspěvky
Soudní ochrana
Zánik YC
Závěrečná a přechodná ustanovení

Článek I.
Základní ustanovení
Název: Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek (dále jen „YC“), též se zkratkou
YCLS Brno nebo YCLSB.
1.2 Sídlem YC je Brno, Rakovecká 1236/30, PSČ: 635 00.
1.3 YC je pobočným spolkem hlavního spolku TJ LODNÍ SPORTY BRNO, IČ: 449 90 171, se
sídlem Brno, Rakovecká 1236/30, PSČ: 635 00, zapsaným ve spolkovém rejstříku u Krajského
soudu v Brně pod sp. zn. L 97 (dále jen „TJ“), od něhož YC odvíjí svou existenci. YC je
společenskou organizací s právní subjektivitou, jež sdružuje své členy, kteří přijali společný
název a společnou symboliku, dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí, společném
prosazování svých zájmů dobrovolným svazkem svých členů a dodržování pravidel fungování
v rámci TJ.
1.4 YC je právnickou osobou podle českého práva, který vznikl založením TJ jako jeho organizační
jednotka.
1.5 YC má charakter nepolitické spolkové organizace, která se zdržuje politických ambicí a praktik.
YC však považuje za své právo aktivně se podílet na veřejném životě.
1.6 Působení politických stran v rámci YC je nepřípustné.
1.7 YC je oprávněn jednat v zajišťování svých činností a získávání financí na svou činnost
samostatně, rozsah jeho práv a povinností je dán zákonem a stanovami TJ a těmito stanovami.
TJ neručí za dluhy YC.
1.8 Nikomu nesmí být na újmu, že se v YC sdružuje, že je členem YC, že se účastní jeho činnosti
nebo jej podporuje nebo, že stojí mimo něj.
1.9 Nikdo nesmí být nucen k členství v YC ani k účasti na jeho činnosti. Z YC může každý
svobodně vystoupit.
1.10 YC předpokládá, že bude členem, případně jinak aktivně spojen s Českým svazem jachtingu
a mezinárodní jachtařskou federací (WorldSailing), případně s jinými svazovými jachtařskými
spolky, přičemž toto členství může znamenat automatické členství všech členů YC v těchto
svazech.
1.1
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Článek II.
Účel YC a jeho činnosti
2.1

Účelem YC je vytváření podmínek pro provozování jachtingu v jakékoliv formě, zejména pak
a. organizace sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních aktivit a vytváření
materiálních a tréninkových podmínek;
b. vytváření možností užívání vlastních sportovišť a zařízení pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže;
c. zajišťování ekonomické základny pro plnění svých cílů i pomocí vlastní hospodářské
činnosti;
d. udržování a budování vlastních i jiných zařízení pro sport.
2.2 Hlavní činností YC je:
a. provozování sportu a organizování sportovní činnosti;
b. komunitní a lokání rozvoj dětí, mládeže a dospělých;
c. péče o kultivaci mezilidských vztahů, sportovního ducha a smyslu pro fair-play;
d. rozvoj demokracie a posilování právního státu.
2.3. Za účelem podpory hlavní činnosti YC a k hospodárnému využití spolkového majetku může
YC vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání. Vedlejší hospodářskou
činností může být pouze výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

Článek III.
Organizační uspořádání
3.1
3.2

YC je organizační jednotku TJ, řídí se ustanoveními stanov TJ, těmito stanovami a platnými
právními předpisy.
O založení, zrušení nebo přeměně YC, jakož i o dalších záležitostech YC svěřených stanovami
TJ do pravomoci TJ rozhoduje sněm delegátů TJ.

Článek IV.
Členství v YC
4.1
4.2

4.3

Každý člen YC je zároveň členem TJ s tím, že členství v TJ je odvozeno od členství v YC.
Co platí pro členství v YC, platí obdobně i pro členství v TJ, pokud stanovy TJ neurčí jinak.
Druhy členství:
- mládežnické;
- řádné;
- přidružené ve formě rodinný příslušník, vzdálený závodník, spící, čekatel, dočasný;
- čestné;
- kolektivní.
Mládežnickým členem se může stát fyzická osoba do 18 let, jež podá YC v zastoupení
zákonným zástupcem písemnou přihlášku ke členství dle vzoru YC a bude za člena
statutárním orgánem YC přijata. Mládežnické členství přechází na řádné členství dosažením
věku 18 let, pokud jeho členství trvá alespoň tři roky. V případě nesplnění podmínky pro řádné
členství se mládežnický člen stává po dosažení věku 18 let přidruženým členem – čekatelem.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12
4.13

4.14

Řádným členem se může stát pouze přidružený člen – čekatel, mládežnický člen, přidružený
člen – spící nebo přidružený člen – rodinný příslušník.
- Přidružený člen – čekatel a rodinný příslušník se mohou stát řádným členem na základě
podáním písemné přihlášky ke členství dle předepsaného vzoru YC a jejího schválení
výborem YC, za předpokladu, že jejich přidružené členství trvá ke dni podání přihlášky
nejméně 3 roky a dosáhli věku 18 let.
- Mládežnický člen se stává řádným členem dnem dosažení věku 18 let za předpokladu, že
jeho členství trvá k tomuto dni nejméně 3 roky.
- Přidružený člen – spící se stává řádným členem písemným oznámením výboru YC a
zaplacením předepsaných příspěvků a poplatků pro daný kalendářní rok, podle toho, která
ze skutečností nastane později.
Přidruženým členem – čekatelem se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba starší
18 let, jež podá písemnou přihlášku ke členství dle předepsaného vzoru YC a bude za člena
statutárním orgánem YC přijata.
Přidruženým členem – rodinným příslušníkem, se může stát každá plně svéprávná fyzická
osoba, která je rodinným příslušníkem (tj. např. děti, rodiče, manžel/manželka/partner/
partnerka žijící ve společné domácnosti) řádného člena nebo přidruženého člena – čekatele
nebo mládežnického člena, jenž podá písemnou přihlášku ke členství dle předepsaného vzoru
YC a bude za člena statutárním orgánem YC přijata.
Přidruženým členem – vzdáleným závodníkem se může stát každá plně svéprávná fyzická
osoba, která má zájem reprezentovat YC při závodní činnosti a která se zpravidla z důvodu
bydliště mimo brněnskou oblast nemůže nebo nechce zúčastňovat klubové činnosti v areálu
YC, a která podá písemnou přihlášku ke členství dle předepsaného vzoru YC a bude za člena
statutárním orgánem YC přijata.
Přidruženým členem – spícím se může stát pouze řádný člen, který nemá v areálu uloženu
loď ani žádný jiný materiál, a to písemným oznámením výboru YC. Přidruženým členem –
spícím se řádný člen může stát také rozhodnutím výboru v případě nezaplacení členského
příspěvku nejméně 3 měsíce po jeho splatnosti.
Přidruženým členem – dočasným se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba starší
18 let, která má zájem o členství na omezenou dobu, jež podá písemnou přihlášku ke členství
dle předepsaného vzoru YC a bude za člena přijata výborem YC. Dočasné členství nemůže
být delší než 1 rok.
Čestným členem se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, jež vysloví se svým
členstvím souhlas a bude jí čestné členství uděleno výkonným výborem TJ na základě návrhu
podaného členskou schůzí YC.
Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která se bude přispívat k rozvoji sportovní
činnosti v rámci TJ, a to uzavřením smlouvy o členství s TJ na základě odsouhlasení návrhu
smlouvy o kolektivním členství YC a následně výkonným výborem TJ.
Na přijetí za člena, resp. udělení čestného členství v YC není právní nárok. Členství v YC není
převoditelné a nepřechází na právní nástupce.
YC vede seznam svých členů, který obsahuje jméno a příjmení, popř. název člena, jeho datum
narození, případně IČ a adresu trvalého pobytu či sídlo a další kontaktní informace. Seznam
členů YC nebude zpřístupněn veřejně.
Členství v YC zaniká těmito způsoby:
vystoupením – vystoupení člena se realizuje dnem doručením písemného oznámení
o vystoupení výboru YC;
vyloučením;
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-

-

nezaplacením členského příspěvku ani do konce příslušného kalendářního roku členství
končí bez dalšího k 31. 12. příslušného roku, nebyl-li z rozhodnutí výboru přiznán status
spícího člena;
rozhodnutím výboru YC v případě přidruženého člena – spícího, který se stal spícím
členem z rozhodnutí výboru YC pro nezaplacení členského příspěvku;
uplynutím doby členství přidruženého člena – dočasného;
úmrtím člena;
zánikem právnické osoby bez právního nástupce, jež je kolektivním členem;
prohlášením úpadku na majetek právnické osoby, jež je kolektivním členem;
zánikem YC bez právního nástupce;
zánikem TJ.

Článek V.
Práva a povinnosti členů
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

Všichni členové mají následující práva:
obracet se na orgány YC i TJ s podněty a stížnostmi,
účastnit se jednání orgánu YC či TJ, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.
Řádný člen má právo:
volit a být volen do orgánů YC,
volit delegáty do sněmu delegátů TJ a být volen do orgánů TJ.
Řádný člen, mládežnický člen, přidružený člen – rodinný příslušník, přidružený člen – čekatel
a přidružený člen – dočasný mají právo:
podílet se na činnosti YC; přidružený člen – dočasný jen v rozsahu stanoveném výborem
YC.
Přidružený člen – vzdálený závodník má právo:
zaregistrovat se prostřednictví YC u Českého svazu jachtingu a účastnit se závodů jako
člen YC.
Čestný člen má právo:
účastnit se jako host zasedání nejvyššího orgánu TJ,
Všichni členové mají následující povinnosti:
dodržovat stanovy YC i TJ a v případě účasti v soutěžích sportovních svazů nebo jiných
sportovních organizací, dodržováním soutěžních řádů, pokud byly v rámci YC nebo TJ
závazně přijaty, např. formou sportovní registrace,
respektovat usnesení členské schůze YC a výboru YC i orgánů TJ, včetně případných
uložených disciplinárních opatření,
podílet se na činnosti YC v rozsahu svých práv daných těmito stanovami, aktivně hájit
zájmy YC, dodržovat všechny vnitřní předpisy YC i TJ a nečinit žádné právní jednání či
opomenutí, které by bylo v rozporu se zájmy YC, TJ či kteréhokoliv z jeho pobočných
spolků,
platit členské příspěvky a další poplatky, jejichž výše a doba splatnosti je určena
rozhodnutím příslušného orgánu YC či smlouvou o členství.
Řádný člen má navíc povinnost:
řádně vykonávat přijaté funkce v orgánech YC,
řádně vykonávat přijaté funkce v orgánech TJ.
Členové jsou povinni sdělit statutárnímu orgánu YC jakoukoliv změnu osobních či kontaktních
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údajů uvedených při přijetí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich změny.
Disciplinární opatření:
5.9.1 Za porušení stanov TJ, ostatních vnitřních předpisů TJ, stanov YC či jeho vnitřních
předpisů nebo soutěžních řádů mohou být jednotlivým členům i kolektivům, jako
výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty.
5.9.2 V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:
a. napomenutí;
b. zastavení závodní činnosti;
c. vyloučení;
d. zákaz vstupu do areálu TJ či v něm vymezeného prostoru.
Uložení více trestů současně je možné.
5.9.3 Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu TJ, případně orgánu YC, který
projednává jeho provinění.
5.9.4 Disciplinárním orgánem je statutární orgán YC.
5.9.5 Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu je odvolacím orgánem kontrolní komise TJ,
přičemž její rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. V případě uložení
trestu vyloučení se vždy vyžaduje písemné rozhodnutí s odůvodněním disciplinárních
orgánů všech stupňů včetně kontrolní komise TJ.
5.10 Členové neručí za dluhy TJ ani YC.
5.9

Článek VI.
Orgány YC
6.1

6.2

6.2

Orgány YC jsou:
a. Členská schůze;
b. Výbor.
YC může pro svou činnost zřizovat další doplňkové (pomocné) orgány. Působnost, složení a
pravidla fungování stanoví členská schůze v rozhodnutí o zřízení takového orgánu. Působnost
těchto doplňkových orgánů nesmí zasahovat do působnosti členské schůze nebo výboru YC
jako statutárního orgánu pověřeného vedením činnosti YC.
Členská schůze YC:
6.2.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem YC. Každý z řádných členů YC je oprávněn
účastnit se zasedání členské schůze, čestný člen jako host. Člen YC se může nechat na
zasedání členské schůze zastoupit jiným řádným členem YC, které k tomu udělí
písemnou plnou moc.
6.2.2 Členská schůze se koná alespoň jednou ročně. Zasedání členské schůze YC svolává
předseda výboru YC písemnou pozvánkou zveřejněnu na webových stránkách YC a
v sídle YC nejpozději 14 dnů před zasedáním členské schůze. Měnit a doplňovat
program členské schůze je možno, jen pokud jsou přítomni všichni členové YC.
6.2.3 O každém zasedání členské schůze YC se pořizuje zápis, který kromě obsahových
náležitostí uvedených níže v článku VII. odst. 7.5 musí obsahovat i výsledky hlasování
a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří
seznam účastníků, pozvánka a předložené podklady k projednávání.
6.2.4 Předseda výboru YC je povinen svolat mimořádné zasedání členské schůze, pokud o to
požádá kontrolní komise TJ nebo 1/3 řádných členů YC. Pokud se mimořádná členská
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6.2.5

6.2.6

6.2.7
6.2.8

6.3

schůze YC nekoná do 40 dní od doručení žádosti, je oprávněna svolat členskou schůzi
YC kontrolní komise TJ nebo osoba písemně pověřená řádnými členy, kteří o svolání
požádali.
Do výlučné pravomoci členské schůze YC náleží:
a. rozhodnutí o změně názvu nebo symboliky YC s tím, že název YC musí obsahovat
příznačný prvek názvu, a to „LODNÍ SPORTY BRNO“, a označení pobočného
spolku a slova „pobočný spolek“;
b. schvalování stanov YC a jejich změn;
c. schvalování vnitřních směrnic a řádů YC;
d. volba a odvolání členů výboru YC a případně volba a odvolání členů jiných orgánů
(dle článku VI. odst. 6.2 těchto stanov);
e. volba delegátů do sněmu delegátů TJ a určení pořadí delegátů pro nominaci na
schůzi TJ;
f. schvalování výroční zprávy YC, zprávy o hospodaření s majetkem YC, účetní
uzávěrky a hodnocení činnosti ostatních orgánů YC;
g. rozhodování o zřízení, změně či zrušení dalších orgánů článku VI. odst. 6.2 těchto
stanov;
h. rozhodování o převodu, přechodu vlastnického práva, zatížení nebo jiném
nakládání včetně zřízení jakýchkoliv věcných práv k nemovitému majetku YC;
i. rozhodování o návrzích a podávání návrhů na čestné členství;
j. volba a odvolání předsedy výboru YC.
Členská schůze YC rozhoduje nadpoloviční většinou členů přítomných v době usnášení.
V případě rozhodování o změně těchto stanov, nakládání s nemovitými věcmi nebo
zániku, rozhoduje tříčtvrtinová většina členů přítomných v době usnášení.
Členská schůze YC je usnášeníschopná pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny
řádných členů, pokud tyto stanovy neurčují jiný postup.
Pokud se řádné členské schůze YC nezúčastní počet členů dostatečný pro schopnost
usnášení, svolá předseda výboru YC, případně svolavatel dle odstavce 6.2.4 náhradní
zasedání členské schůze za dodržení těchto podmínek:
a. termín náhradního zasedání členské schůze se bude konat nejdříve za 10 dnů;
b. náhradní zasedání členské schůze může rozhodovat pouze v rozsahu programu
původního zasedání;
c. náhradní zasedání členské schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň
čtvrtina všech řádných členů YC.

Výbor:
6.3.1 Výbor je kolektivním statutárním orgánem YC a skládá se z minimálně 5 členů.
Opakovaná volba za člena výboru je možná. Členové výboru si ze svého středu na
zasedání výboru zvolí dva místopředsedy.
6.3.2 YC zastupuje předseda nebo místopředseda výboru samostatně; v případě závazků YC
nad 50 000 Kč zastupuje YC předseda a místopředseda nebo dva místopředsedové
společně.
6.3.3 Do působnosti výboru náleží:
a. zastupování YC;
b. správa vlastního majetku YC a vedení účetnictví;
c. příprava plánu činnosti a rozpočet YC pro členskou schůzi;
d. zajišťování plnění plánu činnosti a rozpočtu YC;
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přijímání rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze YC;
zpracovávání výroční zprávy YC, zprávy o hospodaření s majetkem YC, účetní
uzávěrky a jejich předložení příslušným orgánům YC a TJ;
g. rozhodování o předložení návrhu čestného členství a rozhodování o členských
přihláškách;
h. rozhodování o výši, formě úhrady a splatnosti členských příspěvků, případně dalších
poplatků;
i. zajišťování vzájemně výhodné spolupráce TJ s ostatními fyzickými nebo
právnickými osobami;
j. zajišťování optimálního využití vlastního majetku;
k. archivace všech důležitých dokumentů YC;
l. vedení seznamu členů YC a předávání aktualizované formy seznamu členů
výkonnému výboru TJ dle stanov TJ;
m. předávání seznamu delegátů a náhradníků včetně jejich pořadí určeného členskou
schůzí YC pro sněm delegátů TJ;
n. zpracovávání a předkládání návrhů smlouvy o kolektivním členství;
o. rozhodování o jiných záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo stanovami
TJ svěřeny do působnosti členské schůze nebo které nespadají do působnosti
dalších orgánů YC.
e.
f.

Článek VII.
Společná ustanovení o volbách, způsobu usnášení a jednání orgánů
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Volba všech členů volených orgánů v rámci YC se provádí tajným hlasováním, pokud volební
orgán nerozhodne jinak.
Funkční období členů volených orgánů je zpravidla 4 leté, pokud tyto stanovy nebo volební
orgán neurčí jinak, nemůže však být delší než 5 let. Znovuzvolení je možné.
Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je
zvolily.
Členství v kontrolním orgánu YC, pokud bude zřízen, a funkce člena výboru YC jsou
neslučitelné.
Na zasedání každého orgánu YC musí být po zahájení a ověření usnášeníschopnosti zajištěna
volba předsedajícího zasedání a zapisovatele. Ze zasedání každého orgánu je povinen
předsedající zajistit pořízení písemného zápisu obsahujícího nejméně datum a místo konání,
počet přítomných osob, volbu předsedajícího, nepředsedá-li předseda a zapisovatele,
program jednání, usnesení, která byla přijata, datum vyhotovení zápisu a podpisy zapisovatele
a předsedajícího.

Článek VIII.
Zásady hospodaření, členské příspěvky
8.1

Hospodaření YC se řídí obecně platnými právními předpisy. YC není založen za účelem
podnikání a vedlejší hospodářská činnost YC spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti
může být vyvíjena pouze za účelem podpory hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití
spolkového majetku.
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8.2

8.3

8.5

Majetek YC tvoří nemovitý i movitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem
majetku YC jsou:
a. členské příspěvky členů;
b. příjmy z vlastní sportovní, společenské a hospodářské činnosti;
c. příspěvky – dotace svazových orgánů;
d. příspěvky – dotace, granty z veřejných rozpočtů obecních, krajských, státních, EU;
e. příspěvky, dary, odkazy jiných právnických či fyzických osob;
f. jiné příjmy.
Kontrolu hospodaření YC provádí kontrolní komise TJ, případně kontrolní komise YC, byla-li
zřízena, minimálně jedenkrát za kalendářní rok. Výbor YC předá kontrolní komisi TJ, případně
YC ke kontrole minimálně jedenkrát ročně nejpozději do 31. 3. kalendářního roku řádnou
účetní závěrku schválenou členskou schůzí YC včetně výkazu zisků a ztrát.
O likvidačním zůstatku YC rozhoduje výkonný výbor TJ.

Článek IX.
Soudní ochrana
9.1

9.2

Považuje-li člen YC rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov či
dalších vnitřních předpisů YC podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující těmto
stanovám, může do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději
však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí požádat soud o jeho přezkoumání.
Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. Soud však může v odůvodněných případech
výkon napadeného rozhodnutí pozastavit.

Článek X.
Zánik YC
10.1 YC zaniká:
a. dobrovolnou likvidací, rozdělením nebo fúzí s jiným pobočným spolkem nebo
b. pravomocným rozhodnutím soudu.
10.2 Při zániku se provede majetkové vypořádání. V případě zániku YC podle odst. 9.1 písm. a
provede majetkové vypořádání likvidátor, případně komise ustanovená výkonným výborem TJ.
V případě podle odst. 10.1 písm. b) provede majetkové vypořádání likvidátor určený soudem.

Článek XI.
Závěrečná a přechodná ustanovení
11.1 Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí konanou dne 13. 3. 2019.
11.2 Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy, zejména
ustanovené občanského zákoníku o spolcích.
11.3 Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek je pokračovatelem jachetního oddílu TJ
Lodní sporty Brno, se sídlem Brno, Rakovecká 1236/30, PSČ 635 00, IČO: 449 90 171.
.
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