Asociace praktické střelby České republiky

STANOVY
schválené kongresem dne 10.ledna 2009
opatřené doložkou o vzetí změny stanov na vědomí MV ČR ze dne 9.2.2009 pod
č.j. VSC/1-11 859/92-R.
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HLAVA I
Úvodní ustanovení
1. Základní ustanovení
1.

Název občanského sdružení zní „Asociace praktické střelby ČR“ dále jen „APS ČR“.

2.

APS ČR je dobrovolné, politicky nezávislé občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů. APS ČR má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese odpovědnost za
svoji činnost a závazky.

3.

APS ČR je řádným členem mezinárodní sportovní organizace International Practical Shooting
Confederation (dále jen „IPSC“), kde je přihlášena a registrována. Ve své činnosti se řídí jejími
základními dokumenty, pravidly a předpisy.

4.

Organizační jednotkou APS ČR je klub APS ČR, který je právnickou osobou a jehož působnost je
vymezena těmito stanovami.

5.

Sídlo APS ČR je v době konání kongresu U Pergamenky 3, Praha 7. O změně sídla může
rozhodnout prezidium APS ČR. Při změně sídla musí dodržet všechny související právní předpisy.

6.

APS ČR vytváří vlastní symboliku (logo, vlajka, odznak apod. ). APS ČR je na území ČR vlastníkem
ochranné známky IPSC-DVC (O-167277) registrované Úřadem průmyslového vlastnictví (číslo zápisu
265821).

2. Působnost a poslání APS ČR
1.

APS ČR je sdružením občanů, kteří mají společný zájem provozovat a podporovat sportovně
střeleckou činnost:

2.

APS ČR:
svojí činností propaguje smysl praktické střelby jako sportovní disciplíny, vede své členy
k bezpečnému a pohotovému zacházení se střelnými zbraněmi, k naplňování základní myšlenky
IPSC – „DVC“ „Diligentia – Vis – Celeritas“ (Přesnost – Síla – Rychlost),
a) spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími, orgány státní správy, samosprávy a národními
asociacemi sdruženými v IPSC,
b) organizuje sportovní soutěže a další akce v praktické střelbě národního a mezinárodního
charakteru,
c) v souladu s dokumenty IPSC vydává vlastní pravidla, soutěžní řády, předpisy a metodické
materiály,
d) organizačně zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky ve střelbě podle pravidel IPSC.
e) vydává svým členům licence rozhodčích, vede jejich evidenci a organizuje kvalifikační kurzy a
semináře prostřednictvím České národní asociace rozhodčích (dále jen „CNROI“), výkonný
výbor CNROI může v odůvodněných případech, zejména když člen hrubým způsobem nebo
soustavně porušuje soutěžní pravidla pro střelbu IPSC, soutěžní řád, popř. jinou vnitřní směrnici
APS ČR, odejmout příslušnému rozhodčímu licenci rozhodčího.
f)

provádí informační a publikační činnost, vydává překlady materiálů z mezinárodních organizací
(např. IPSC) při dodržení autorských práv,

g) je oprávněna provozovat hospodářskou činnost podle platných právních předpisů ČR,
h) zajišťuje ochranu práv a oprávněných zájmů členů sdružení v oblasti sportovního střelectví.
HLAVA II
Členství, práva a povinnosti
3. Členství v APS ČR
1.

Členem APS ČR se může stát každý bezúhonný občan ČR nebo osoba, která má povolení
k trvalému pobytu v ČR, bez rozdílu národnosti, náboženství, rasy a sociálního postavení, který
souhlasí s programem APS ČR a projeví zájem být řádně evidován jako člen klubu APS ČR, řídit se
jeho Stanovami a podílet se na jeho činnosti.

2.

Osoby mladší 18ti let se mohou stát členy pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

3.

Přijetí za člena APS ČR doporučuje výbor klubu APS ČR, a to vždy na základě vyplněné členské
přihlášky. Členství v APS ČR schvaluje prezidium vydáním členského průkazu APS ČR. Vydání
členského průkazu APS ČR není právně nárokovatelné.

4.

Prezidium APS ČR může ve výjimečných případech umožnit registraci individuálního člena, a to
pouze v odůvodněných případech a na omezenou dobu
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5.

Dokladem o řádném členství v APS ČR je členský průkaz s vylepeným kupónem označujícím dobu
jeho platnosti, s otiskem razítka APS ČR a evidenční seznam členů APS ČR.

4. Zánik členství v APS ČR
1.

Členství v APS ČR zaniká:
a) vystoupením z klubu APS ČR,
b) zrušením členství v klubu APS ČR,
c) vyloučením člena z klubu APS ČR,
d) úmrtím člena,
e) zánikem klubu APS ČR,
f) zánikem APS ČR,
g) rozhodnutím prezidia APS ČR.

2.

Člen je povinen oznámit vystoupení z APS ČR výboru klubu APS ČR jehož je členem. Členství
zaniká 31.12. příslušného roku.

3.

Členství zaniká automaticky při nezaplacení členského příspěvku členem dle čl. 11.4. za aktuální rok
déle než 2 měsíce po uplynutí stanoveného časového termínu, tj. 31.3. běžného roku. O této
skutečnosti, že mu bylo členství ukončeno, předá klub APS ČR členovi oznámení písemně
prostřednictvím držitele poštovní licence.

4.

Vyloučení člena z APS ČR může nastat v případě, že člen se zvláště hrubým způsobem:
a) dopustí jednání podle čl. 4.8,
b) poruší usnesení orgánů APS ČR.

5.

Členství zaniká dnem rozhodnutí 2/3 většiny přítomných členů prezidia APS ČR projednávající jeho
vyloučení. Rozhodnutí se považuje za doručené třicátým dnem od data odeslání. Proti rozhodnutí
prezidia APS ČR se lze dále odvolat ke Kongresu. Odvolání má odkladný účinek.

6.

Členství zaniká dnem rozhodnutí 2/3 většiny přítomných členů Členské schůze klubu APS ČR
projednávající jeho vyloučení. Proti rozhodnutí členské schůze, jímž je člen klubu APS ČR vyloučen,
se nelze dále odvolat k orgánům APS ČR.

7.

Výbor klubu APS ČR je oprávněn 2/3 většinou všech svých členů rozhodnout o zrušení členství
kteréhokoliv člena v klubu APS ČR. Proti tomuto rozhodnutí o zrušení členství je přípustné odvolání
k nejbližší Členské schůzi. Odvolání se doručuje předsedovi klubu APS ČR. Předseda klubu APS
ČR má povinnost předložit odvolání Členské schůzi. Do projednání a rozhodnutí Členskou schůzí
pozbývá člen práv dle článku 5.

8.

Ke zrušení členství nebo vyloučení člena může dojít:

9.

a)

pro závažné porušení stanov APS ČR,

b)

porušením členských povinností,

c)

pro jednání, které zpochybňuje a nebo zabraňuje úsilí APS ČR o plnění jejího programu,

d)

v důsledku pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne,
kdy se klub APS ČR o této skutečnosti dozví.

V případě zrušení klubu APS ČR zaniká i členství kmenových členů v tomto klubu APS ČR a
v případě, že se nezaregistrují v jiném klubu APS ČR, zaniká i jejich členství v APS ČR.

5. Základní práva členů
1.

V činnosti APS ČR jsou si členové ve svých právech rovni.

2.

Každý člen má právo:
a) podílet se na činnosti APS ČR, být informován prostřednictvím výboru klubu APS ČR o dění
v APS ČR, předkládat návrhy a podněty orgánům klubu APS ČR.
b) svobodně v orgánech klubu APS ČR vyjadřovat své názory, svá stanoviska k práci APS ČR a
k činnosti jednotlivých funkcionářů klubu APS ČR.
c) zúčastnit se akcí pořádaných APS ČR ve smyslu pravidel APS ČR.
d) účastnit se všech jednání kteréhokoliv orgánu APS ČR, pokud tento orgán projednává závažné
okolnosti týkající se jeho osoby a pokud mu nebylo ukončeno členství podle čl. 4.3, 4.6 nebo 4.7.
e) Volit a od 18 let být volen do všech funkcí klubu APS ČR přímo a do orgánů APS ČR
prostřednictvím zvolených delegátů,.
f) svobodně ukončit členství v APS ČR,
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g) přestoupit do jiného klubu APS ČR,
h) domáhat se ochrany všech svých členských práv u orgánů APS ČR.
6. Základní povinnosti členů
1.

Důsledně dodržovat stanovy APS ČR.

2.

Svou činností a svým jednáním hájit a prosazovat zájmy APS ČR.

3.

Plnit vnitřní předpisy a usnesení orgánů APS ČR. Plnit stanovené úkoly a přijaté závazky.

4.

Plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností tomu orgánu APS ČR,
který jej do funkce zvolil.

5.

Řádně a včas platit členský příspěvek

6.

Chránit a šetřit majetek APS ČR.

7.

Dodržovat všechna bezpečnostní opatření stanovená předpisy APS ČR.

8.

Informovat výbor klubu APS ČR o pravomocném uznání viny z trestného činu nebo přestupku
uvedeného § 22 a 23 zákona o zbraních ve lhůtě 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku.

7. Čestné členství a čestné funkce
1.

Čestné členství nebo čestnou funkci uděluje Kongres na návrh prezidia APS ČR.

2.

Dokladem čestného členství nebo čestné funkce je „Listina o udělení čestného členství APS ČR“
nebo „Listina o udělení čestné funkce“.

3.

Čestné členství a funkci může odejmout pouze orgán, který čestné členství a funkci udělil.

4.

Občan, který je držitelem čestného členství nebo čestné funkce, má právo účasti jednání orgánů
APS ČR, má však pouze poradní hlas.
HLAVA III
Organizace APS ČR

8. Organizační struktura APS ČR
1.

Organizační strukturu tvoří:
a) Kluby APS ČR
b) Orgány APS ČR

2.

Klub APS ČR:
a)

je základním článkem organizační výstavby APS ČR, je právnickou osobou se samostatnou
právní subjektivitou,

b)

může vzniknout, sdruží-li se v něm nejméně 3 členové. O registraci žádá nově vznikající klub
písemnou formou prezidium APS ČR, které také jeho registraci schvaluje a přidělí mu
registrační číslo,

c)

zřizovací listinou klubu APS ČR je registrační list vystavený prezidiem,

d)

vytváří podmínky pro rozvoj praktické střelby pro všechny své členy ve smyslu stanov, pravidel,
sportovních řádů a směrnic APS ČR,

e)

je oprávněn provozovat hospodářskou činnost podle platných právních předpisů.

3.

Klubu APS ČR může být zrušena registrace pro hrubé porušení stanov a dalších závazných předpisů
APS ČR rozhodnutím prezídia.

4.

Proti rozhodnutí o zrušení registrace je přípustné odvolání k arbitrážní komisi. Odvolání se doručuje
prezidentovi APS ČR. Prezídium APS ČR má povinnost ustanovit arbitrážní komisi a předložit jí
odvolání klubu APS ČR. Do projednání a rozhodnutí arbitrážní komise pozbývají členové klubu APS
ČR práv dle článku 5.

9. Orgány APS ČR
1.

Orgány APS ČR jsou:
a)

kongres,

b)

porada předsedů,

c)

prezident,

d)

prezídium,
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e)

kontrolní komise,

f)

český národní institut rozhodčích,

g)

arbitrážní komise.

10. Rozsah pravomocí, způsobilost k usnášení
1.

Orgány APS ČR mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti.

2.

Členové orgánů APS ČR jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly
a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy.

3.

Kolektivní orgány APS ČR rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. Způsob
řádného svolání členů si stanoví, s výjimkou kongresu, ten který orgán na svém prvním zasedání,
které se musí uskutečnit ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne ustanovení toho kterého orgánu anebo
jmenováním jeho členů. Nestanoví-li způsob svolávání ten který orgán v této lhůtě, stanoví jej
prezidium svým usnesením.

4.

Kolektivní orgány APS ČR jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich
členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud stanovy
neurčují jinak.

5.

Funkce člena prezídia a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

11. Funkční období
1.

Funkční období členů orgánů APS ČR činí čtyři roky.

2.

Členové APS ČR mohou být voleni do orgánů APS ČR opětovně.

12. Odvolání člena a odstoupení člena orgánu APS ČR
1.

Neplní-li člen orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán,
který jej zvolil nebo jmenoval a povolat, dnem účinnosti odvolání, náhradníka.

2.

Člen APS ČR, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to
orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem.
Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení
dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za
projednané.

3.

Zvolení náhradníci členů orgánů nastupují na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení
podle stanoveného pořadí.

4.

Ustanovení odst. 1a 3 platí i v případě, že členství v orgánu zanikne úmrtím.

13. Hlasování
1.

Každému členu APS ČR i každému členu orgánu APS ČR náleží jeden hlas.

2.

V orgánech APS ČR se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na
hlasování tajném.

3.

Při volbách do orgánů APS ČR – volba prezidenta, členů kontrolní komise se hlasuje tajně.

4.

V prezídiu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí
prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové
orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

5.

Pro platnost usnesení kongresu, porady předsedů, prezídia, kontrolní a arbitrážní komise se
vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů
přítomných členů, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.

6.

V případě rovnosti hlasů při jednání prezídia, kontrolní a arbitrážní komise a výkonného výboru
CNROI rozhoduje hlas předsedajícího.

7.

O zrušení APS ČR s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje kongres alespoň
2/3 hlasů přítomných delegátů.

8.

V případě volby prezidenta, může předseda klubu nejdéle 3 dny před konáním kongresu, zaslat
generálnímu sekretáři hlas pro jednoho z kandidátů. Tento hlas bude platný, aniž by se předseda
nebo delegát zúčastnil poté, co bude generálním sekretářem doručení jeho hlasu potvrzeno. V tomto
případě má klub maximálně jeden hlas.
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14. Jednání
1.

Orgány APS ČR jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání,
a o záležitostech na jejichž projednávání se orgán dodatečně před zahájením jednání usnesl.
Podněty pro jednání shromažďuje prezidium trvale.

2.

Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno
usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci.

15. Zápis z jednání
1.

O průběhu jednání všech kolektivních orgánů APS ČR se pořizuje zápis.

2.

Podrobnosti o postupu orgánů APS ČR při volbách, o jednání, rozhodování a o zápisu z jednání
upravuje volební a jednací řád, který schvaluje příslušný orgán APS ČR.

16. Kongres
1.

Kongres je nejvyšším orgánem APS ČR a tvoří jej zvolení delegáti klubů APS ČR, dále jen „delegáti“.

2.

Kongres je orgánem, kde členové APS ČR prostřednictvím svých delegátů, uplatňují své právo řídit
záležitosti APS ČR, kontrolovat činnost APS ČR a jejích orgánů.

3.

Kongres:

4.

a)

jedná o bodech předem navržených k jednání,

b)

projednává a schvaluje zprávu o hospodaření APS ČR za uplynulé období od konání minulého
kongresu a přijímá potřebná opatření,

c)

projednává a schvaluje zprávy o činnosti všech orgánů APS ČR,

d)

schvaluje výši členských příspěvků na nadcházející období.

Do působnosti kongresu patří:
a) schvaluje cíle a koncepci činnosti APS ČR,
b) schvaluje, doplňuje a mění Stanovy a symboliku APS ČR,
c) schvaluje způsoby využití majetku APS ČR,
d) rozhoduje o zániku APS ČR za přítomnosti 2/3 většiny delegátů APS ČR, registrovaných ke dni
konání kongresu, a to alespoň nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů,
e) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění APS ČR nebo sloučení s jinou organizací za přítomnosti
2/3 většiny delegátů APS ČR, registrovaných ke dni konání kongresu, a to alespoň nadpoloviční
většinou hlasů přítomných delegátů,
f)

volí členy kontrolní komise včetně jednoho náhradníka,

g) volí prezidenta APS ČR.
5.

Do působnosti kongresu patří i rozhodování týkající se APS ČR a jeho činnosti, pokud si
rozhodování o některé věci vyhradil.

6.

Kongres může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit rozhodnutí prezídia, kterým byly
porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy APS ČR, jestliže od rozhodnutí do podání
návrhu neuplynuly více než dva roky.

17. Svolání kongresu
1.

Jednání kongresu svolává prezídium podle potřeby, nejméně jednou za čtyři roky.

2.

Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny klubů APS ČR nebo kontrolní komise, musí prezídium do
3 měsíců svolat kongres a termín kongresu veřejně vyhlásit, a to nejdéle do 14 dnů od doručení
žádosti.

3.

Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozději 30 dnů před zasedáním
kongresu nebo zveřejněním pozvánky v téže lhůtě na webových stránkách APS ČR.

4.

Na kongres musí být pozvány všechny kluby APS ČR.

5.

Za klub APS ČR se kongresu zúčastní delegáti v počtu dle předem stanoveného klíče, upravujícím
zastupování členů APS ČR.

6.

Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáta může zastupovat pouze osoba s písemným
zmocněním, které je opatřeno podpisem předsedy nebo podpisem některým z členů výboru
příslušného klubu APS ČR.

7.

Kongres je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně zvolených delegátů.
Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se o 1 hodinu později jednání za účasti
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jakéhokoliv počtu delegátů a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení
nadpoloviční většina přítomných delegátů.
18. Porada předsedů
1.

Je orgánem APS ČR, který se schází jedenkrát za rok v období mezi kongresy.

2.

Poradu předsedů svolává a organizuje prezidium. Porada předsedů je usnášeníschopná, pokud se
jednání účastní nadpoloviční většina předsedů klubů APS ČR a rozhoduje nadpoloviční většinou
hlasů přítomných předsedů. Předseda klubu může písemně pověřit jiného člena klubu jako jeho
zástupce s právy předsedy.

3.

Porada předsedů schvaluje:
a)

program činnosti na další období,

b)

zprávu o činnosti za předchozí období,

c)

výši členských příspěvků na další období.

19. Prezídium
Je určeno zvoleným prezidentem
1.

Prezídium koordinuje a zajišťuje činnost APS ČR mezi zasedáními kongresu. Při své činnosti se řídí
Stanovami, usneseními kongresu, schváleným rozpočtem, schválenou koncepcí a plánem činnosti a
v souladu s nimi přijímá příslušná opatření.

2.

Prezídium tvoří prezident, generální sekretář, prezident CNROI a nejméně čtyři členové prezídia.

3.

Počet členů prezídia nesmí klesnou pod pět a počet členů prezídia nesmí být sudý

4.

Do působnosti prezídia patří zejména:
a) svolávat kongres,
b) v období mezi kongresy svolávat poradu předsedů klubů APS ČR,
c) zpracovávat návrh koncepce činnosti APS ČR,
d) zpracovávat návrhy plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok včetně zprávy o jejich plnění,
e) organizovat plnění plánu činnosti v příslušném roce a plnit další úkoly, které pro něj vyplývají
z usnesení kongresu a porady předsedů,
f) zajišťovat spolupráci s jinými osobami, které podporují zájmy a potřeby APS ČR,
g) zajišťovat dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vést evidenci členů APS
ČR,
h) organizovat odborné kurzy, školení a semináře, zajišťovat vydávání metodických a propagačních
materiálů a tiskovin pro potřeby členů APS ČR,
i) připravovat návrh výše ročního členského příspěvku.

5.

Prezídium je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti všech svých členů.

6.

Schůzi prezídia svolává a řídí prezident popř. jím pověřený člen prezídia.

7.

Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá,
přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

8.

Prezídium schvaluje zejména tyto dokumenty a normy:
a) plán činnosti prezídia,
b) plán přípravy reprezentace České republiky v praktické střelbě a jejího finančního zabezpečení,
c) sportovní kalendář APS ČR,
d) základní směrnice pro hospodaření v APS ČR,
e) soutěžní řád,
f) pravidla pro praktickou střelbu v ČR,,
g) pravidla pro udělování výkonnostních tříd,
h) organizační pravidla a směrnice týkající se činnosti APS ČR,
i) další vnitřní směrnice požadované obecně platnými právními předpisy.

9.

Prezídium se schází podle potřeby, zpravidla 4x ročně. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu
kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

10.

Schůzí prezídia se mohou zúčastnit s hlasem poradním pověření členové kontrolní komise.

11.

Generální sekretář je výkonným pracovníkem prezídia a:
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a) zastupuje prezidenta v rozsahu delegovaných pravomocí,
b) řídí se ve své činnosti platnými stanovami APS ČR, mezinárodními a národními řády a pravidly,
c) vykonává a zajišťuje běžnou činnost APS ČR,
d) vede evidenci výkonnostních tříd členů APS ČR.
12.

Prezident CNROI:
a) je jmenován prezidentem APS ČR,
b) řídí výkonný výbor CNROI,
c) jmenuje členy výkonného výboru CNROI,
d) je odpovědný za činnost výkonného výboru a CNROI prezídiu APS ČR,
e) spolupracuje s mezinárodní organizací rozhodčích (IROA) a zastupuje Českou republiku v IROA
f) zajišťuje v součinnosti s prezidiem aktualizaci pravidel IPSC a informace týkající se změn pravidel
IPSC

13.

Výkonný výbor CNROI tvoří prezident CNROI a dva členové.

14.

Výkonný výbor CNROI:
a) je odpovědný za evidenci a školení rozhodčích CNROI,
b) zpracovává metodické materiály pro školení rozhodčích a organizuje semináře rozhodčích,
c) organizuje zkoušky a vydává rozhodčím osvědčení o dosažené kvalifikaci,
d) doporučuje rozhodčí pro získání akreditace IROA,

20. Prezident APS ČR
1.

Prezident APS ČR je nejvyšší volenou funkcí s výkonnou pravomocí.

2.

Prezident APS ČR:
a) organizuje a řídí jednání a práci prezídia,
b) řídí běžnou činnost APS ČR,
c) zastupuje APS ČR v I.P.S.C.,
d) jmenuje generálního sekretáře, prezidenta CNROI a nejméně čtyři členy prezídia,
e) může jmenovat viceprezidenta s odpovědností za určitou oblast činnosti či významný projekt APS
ČR na základě rozhodnutí prezídia,
f) odvolává člena prezídia v případě, že získá souhlas alespoň dvou členů prezídia a předsedy
kontrolní komise,
g) jmenuje nového člena prezídia v případě, že odstoupí nebo je odvolán některý z členů prezidia, a
to do 1 měsíce,
h) svolává kongres, v případě, že nebude schopen zajistit stanovený počet členů prezídia a jeho
funkčnost ve lhůtě 2 měsíců, a to do 1 měsíce,
i) je oprávněn povolit a nařizovat hospodářské operace v rozsahu schváleném prezídiem,
j) se souhlasem prezídia zmocní k jednání a podepisování další členy prezídia.

3.

Jmenování členů APS ČR za členy prezídia musí prezident oznámit kongresu, na kterém byl zvolen
do funkce, před jeho skončením. Prezident CNROI musí být jmenován do 14 dnů od kongresu, kde
byl volen prezident APS ČR.

4.

Za výkon funkce odpovídá prezident APS ČR kongresu.

21. Statutární orgány APS ČR
1.

Statutárním orgánem APS ČR je:
a)

prezident APS ČR,

b)

generální sekretář,

c)

člen prezidia pověřený na základě usnesení prezidia jednáním v určité záležitosti.

2.

Prezident je oprávněn jednat jménem APS ČR a činit právní úkony ve všech věcech. V době jeho
nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jedná generální sekretář nebo jiný člen prezídia v pořadí
stanoveném prezídiem s tím, že musí prezidenta APS ČR neprodleně o jednání informovat.

3.

Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za APS ČR prezident APS ČR.

4.

Právo podpisového vzoru v bankovních domech mají prezident, generální sekretář tak, že
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k napsanému nebo vytištěnému názvu APS ČR připojí svůj podpis.
22. Kontrolní komise
1.

Je nezávislým orgánem APS ČR zodpovědným kongresu. Ve své činnosti se řídí Stanovami,
usnesením kongresu a obecně platnými právními předpisy

2.

Ze své činnosti podává zprávu kongresu a poradě předsedů.

3.

Do působnosti kontrolní komise patří zejména:
a)

nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů APS ČR a kontrolovat tam obsažené
údaje,

b)

vyžadovat potřebná vysvětlení od orgánů APS ČR,

c)

kontrolovat dodržování stanov APS ČR,

d)

kontrolovat plnění usnesení kongresu a porady předsedů,

e)

ověřovat podklady o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členského
příspěvku,

f)

předkládat kontrolní zprávu a informovat o své činnosti kongres a poradu předsedů.

4.

Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok.

5.

Předseda komise nebo pověřený člen kontrolní komise je oprávněn se zúčastnit zasedání prezídia
s hlasem poradním.

23. Volba kontrolní komise
1.

Kontrolní komisi tvoří předseda komise, který řídí činnost komise a minimálně 2 členové. Počet členů
komise nesmí být sudý.

2.

Členem kontrolní komise může být pouze řádný člen APS ČR dle čl. 3.1.

3.

Člen kontrolní komise nemůže být současně členem prezídia a naopak.

4.

Kontrolní komise je oprávněna kooptovat za uvolněné členy jiné osoby, avšak nejvýše do jedné
třetiny celkového počtu řádně zvolených členů kontrolní komise - kooptaci musí schválit nejbližší
kongres, popřípadě porada předsedů.

24. Arbitrážní komise
1.

Je nezávislým orgánem APS ČR zodpovědným prezídiu. Ve své činnosti se řídí Stanovami,
usnesením kongresu a obecně platnými právními předpisy

2.

Arbitrážní komise je ustanovena prezídiem pouze v případě podání stížnosti členem nebo klubem
APS ČR.

3.

Ze své činnosti podává zprávu prezídiu.

4.

Podání stížnosti proti rozhodnutí prezídia řeší arbitrážní komise do 30 dnů.

5.

Do působnosti arbitrážní komise patří zejména:
a)

6.

projednávat stížnosti členů a klubů APS ČR na rozhodnutí orgánů APS ČR,

b)

nahlížet do dokladů a usnesení orgánů APS ČR týkajících se projednávané věci,

c)

vyžadovat potřebná vysvětlení,

d)

předkládat zprávu o šetření prezídiu.

Předložením výsledné zprávy je činnost arbitrážní komise ukončena.

25. Volba arbitrážní komise
1.

Arbitrážní komisi tvoří předseda komise, který řídí činnost komise a minimálně 2 členové. Počet
členů komise nesmí být sudý.

2.

Členem arbitrážní komise může být pouze řádný člen APS ČR dle čl. 3.1.

3.

Jedním členem arbitrážní komise musí být člen prezídia.
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ČÁST V
Hospodaření APS ČR
26. Majetek a hospodaření APS ČR
1.

Majetek APS ČR tvoří finanční prostředky, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková
práva.
APS ČR hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a stanovami APS ČR. Náklady na svoji činnost hradí z vytvářených
příjmů.

2.

Zdrojem majetku APS ČR jsou:
a) členské příspěvky
b) dobrovolné příspěvky, účelové dotace,
c) dary od právnických a fyzických osob,
d) příjmy z hospodářské činnosti,
e) příspěvky od sponzorů,
f)

odvody ze startovného a poplatky stanovené usnesením prezídia.

3.

Za hospodaření s finančními prostředky a majetkem APS ČR odpovídá prezídium.

4.

Hospodaření APS ČR se řídí plánem činnosti schváleným kongresem, pokud Stanovy nestanoví
jinak.

5.

Osobami oprávněnými k nakládání s finančními prostředky APS ČR v rámci schváleného plánu
činnosti a podepisování účetních dokladů jsou prezident a další pověření členové prezídia.

6.

Dále pak s finančními prostředky mohou disponovat členové prezídia, po schválení prezídiem
nadpoloviční většinou hlasů.

7.

O nabývání, pozbývání a převodech majetku APS ČR rozhoduje prezídium.

8.

Investiční majetek pořízený kluby APS ČR za přispění finančních prostředků APS ČR se při zániku
klubu APS ČR vypořádá (po odečtení odpisů) ve stejném poměru jako při jeho pořízení.

27. Zánik APS ČR
1.

APS ČR zanikne
a) z rozhodnutí kongresu APS ČR,
b) dobrovolným rozpuštěním APS ČR nebo sloučením s jinou organizací a to na základě rozhodnutí
kongresu APS ČR.

2.

Zánik APS ČR oznámí prezídium písemně všem svým klubům, státním orgánům u nichž je
registrována a dalším sdružením, kterých je členem.

3.

Prezídium APS ČR zajistí vyrovnání všech závazků ke dni zániku APS ČR a převod veškerého
majetku APS ČR dle rozhodnutí kongresu o způsobu vypořádání smluvních a majetkových
záležitostí APS ČR.
ČÁST VII
Závěrečná ustanovení

28. Závěrečná ustanovení
1.

Podrobnosti prováděcí jednotlivá ustanovení těchto stanov mohou být upraveny vnitřními pokyny
vydanými prezidiem APS ČR. Tyto pokyny nesmí být v rozporu s obsahem stanov.

2.

Dosavadní stanovy APS ČR přijaté dne 29. ledna 2005 se tímto zněním nahrazují.

3.

Tyto stanovy byly přijaty kongresem dne 10.1.2009 a tímto dnem nabývají účinnosti.
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