ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY SPOLKU
Článek I

Název a sídlo spolku
Název spolku: Ústřední automotoklub České republiky z. s. (dále jen „ÚAMK“).
Sídlo spolku: Praha 4, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00.
Článek II

Úvodní ustanovení
ÚAMK je nezávislý, dobrovolný a samosprávný spolek fungující na demokratických
principech, který sdružuje zejména motoristy a příznivce motorismu a působí na území celé
České republiky. ÚAMK je pokračovatelem motoristických organizací a klubů vzniklých na
území Čech, Moravy a Slezska; jeho založení v roce 1904 je spjato se vznikem motorismu
v českých zemích.
Symboly ÚAMK jsou znak a vlajka.
Článek III

Účel spolku
Základním účelem spolku je provozování sportovní činnosti, organizování sportovních
soutěží a závodů pro širokou veřejnost, výkonnostního a vrcholového charakteru,
provozování a organizování sportovní motoristické činnosti, podpory a ochrany zájmů
motoristů včetně přijímaní opatření k zajištění jejich mobility, dosažení udržitelného a
společensky odpovědného rozvoje motorismu, snižování negativních vlivů motorismu na
životní prostředí, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, uchování památek dokladujících
historii a vývoj motorismu, rozvoje motoristického sportu i nemotorových sportovních
disciplín.
Článek IV

Hlavní činnost spolku
Hlavním předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a
podpoře sportu, podpoře a ochraně zájmů motoristů. Spolek zejména vytváří podmínky pro
činnost členů, hájí a prosazuje jejich zájmy související s účelem, ke kterému byl založen.
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Při realizaci svého poslání vykonává tyto hlavní činnosti:
1.

organizuje a pořádá sportovní akce pro své členy, evidované sportovce i veřejnost,

2.

organizuje činnost s dětmi a mládeží, včetně péče o jejich sportovní výchovu,

3.

organizuje sportovní a zájmovou činnost v oblasti motorismu, nemotorových disciplín,
historických vozidel, organizuje motoristické a mototuristické akce, soutěže, závody
apod.,

4.

prosazuje a chrání společné zájmy a práva svých členů tak, aby nebyly omezovány
nebo porušovány, vytváří podmínky pro aktivní zapojení specifických skupin členů do
činnosti organizace (děti, mládež, zdravotně postižení apod.),

5.

pořádá vzdělávací odborné semináře a školení v oblasti svojí činnosti,

6.

spolupracuje se všemi složkami, orgány a organizacemi, uzavírá s dalšími subjekty
smlouvy a dohody o spolupráci při zabezpečení zájmů motoristů a příznivců
motorismu,

7.

usiluje o vytváření podmínek pro rozvoj motorismu a současně pro řešení a
odstraňování jeho negativních vlivů zejména v silniční dopravě a vlivů na životní
prostředí, podílí se na zpracování koncepce rozvoje motorismu; přitom spolupracuje se
státními orgány, zájmovými organizacemi a s předními odborníky v dané problematice,

8.

vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály,

9.

vytváří podmínky pro uchovávání a restaurování památek dokladujících vývoj
motorismu,

10. zprostředkovává, zajišťuje nebo provozuje služby pro motoristy, cyklisty a další
účastníky silničního provozu, zejména speciální pojištění motoristů, silniční a
odtahovou službu, přepravu osob, opravy vozidel včetně distribuce náhradních dílů,
ubytovací zařízení včetně hostinské činnosti, směnárenskou činnost, výkup, regeneraci
a prodej olejů, vrakování vozidel, výkup a likvidaci autobaterií, výrobu, servis a prodej
sportovních strojů a součástek k nim, poskytování reklamních ploch v zařízeních a na
prostředcích používaných při zájmové činnosti, atd.,
11. zajišťuje výuku řidičů motorových vozidel a jejich další vzdělávání, dopravní a
technickou výchovu, zejména v oblasti dětské dopravní výchovy a posílení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,
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12. podílí se na rozvoji mototuristiky a cestovního ruchu, zajišťuje služby cestovní
kanceláře, včetně informační služby, a záchranářskou činnost,
13. podporuje činnost klubů historických vozidel,
14. podporuje činnost v oblasti campingu a caravaningu,
15. zastupuje zájmy motoristů v mezinárodních organizacích a mezinárodních vztazích, i
ostatní kolektivní a individuální zájmy motoristů,
16. v zájmu rozvoje motorismu se aktivně zapojuje do mezinárodní odborné spolupráce,
zejména účastí v mezinárodních odborných organizacích a v rámci dvoustranné
spolupráce se zahraničními kluby.
Pro plnění svých úkolů může ÚAMK též vykonávat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti
dle stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z této činnosti lze použít pouze
pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Článek V

Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje s jeho účelem,
sdílí jeho vize a cíle a souhlasí s jeho stanovami. O přijetí přímých členů a právnických
osob rozhoduje výkonná rada ÚAMK, o členství v pobočném spolku / AMK (dále AMK)
rozhoduje AMK. O přijetí je člen vyrozuměn předáním klubové karty. Členství vzniká
rozhodnutím o přijetí a zaplacením členského příspěvku. Dokladem o členství je platná
členská nebo klubová karta, případně jiný členský dokument. Čestné členství vzniká
rozhodnutím příslušného orgánu ÚAMK o jeho udělení.
Členství ve spolku je:
1.

individuální členství fyzické osoby spojené s členstvím v AMK,

2.

individuální přímé fyzické osoby (bez členství v AMK),

3.

kolektivní přímé právnické osob,

4.

čestné.

Individuální členství se dále ještě člení na: členství dětí a mládeže do 18 let a na členství
dospělých nad 18 let.
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Individuální člen může být přihlášen jako člen pouze v jednom členském nebo pobočném
spolku ÚAMK. Členstvím fyzické osoby v AMK vzniká i členství v ÚAMK.
Spolek vede seznam členů. Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech
členů. Údaje o členech ÚAMK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní
sportovní organizaci, a to v rámci plnění povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou
být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti
s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
Spolek vede u všech druhů členství seznamy u spolku evidovaných sportovců, trenérů a
dalších osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb., včetně fyzických osob, členů sdružených
právnických osob. Zápisy a výmazy týkající se členství a evidence osob ve smyslu zákona
115/2001 Sb. provádí výkonná rada ÚAMK .
Článek VI

Členská práva a povinnosti
Každý člen spolku má právo:
1.

účastnit se činností spolku a být o činnostech spolku informován, využívat všech výhod
vyplývajících z členství v ÚAMK, v rozsahu a za podmínek určených rozhodnutím
prezídia či výkonné rady,

2.

podílet se na práci a rozvoji ÚAMK, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty
směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků,

3.

volit zástupce na valnou hromadu ÚAMK a prostřednictvím těchto zástupců volit členy
orgánů ÚAMK a být volen do orgánů ÚAMK,

4.

domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů,

5.

čestní členové a členové mladší 18 let mají hlas poradní.

Každý člen spolku je povinen:
1.

hájit a naplňovat zájmy a cíle spolku a hájit dobré jméno spolku,

2.

dodržovat tyto stanovy,

3.

řádně a včas platit členské příspěvky,
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4.

plnit další povinnosti vyplývající ze členství v ÚAMK, které svým rozhodnutím stanoví
prezídium či výkonná rada ÚAMK.

Každý evidovaný sportovec, trenér a další osoby ve smyslu zákona 115/2001 Sb. mají
právo se podílet na sportovní činnosti ÚAMK, sportovci mají právo účastnit se sportovních
soutěží.

Článek VII

Zánik členství
Členství zaniká:
1.

dobrovolným vystoupením člena ke dni, kdy je písemné oznámení o vystoupení
doručeno výkonné radě ÚAMK přímo, nebo prostřednictvím AMK,

2.

nezaplacením stanoveného členského příspěvku do 1 roku po splatnosti,

3.

vyloučením člena, který vážným způsobem porušuje stanovy spolku či poškozuje jeho
zájmy a přes výzvu ze strany ÚAMK nebo AMK nezajistil v přiměřené lhůtě nápravu.
Výzva ze strany ÚAMK nebo AMK a přiměřená lhůta k nápravě se nevyžaduje,
způsobil-li člen ÚAMK nebo AMK tímto zvlášť závažnou újmu či nelze-li porušení
povinností napravit. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v
písemné formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise ÚAMK
nebo AMK. Kontrolní komise ÚAMK nebo AMK může zrušit vyloučení, odporuje-li
zákonu nebo stanovám, případně v jiných odůvodněných případech,

4.

úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby,

5.

zánikem spolku.

6.

Při zrušení AMK mohou stávající členové, kteří mají zájem pokračovat ve svém
členství, přejít do jiného AMK, zažádat o zřízení nového AMK nebo pokračovat jako
individuální přímý člen.
Článek VIII
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Orgány spolku
1.

nejvyšším orgánem je valná hromada ÚAMK

2.

statutárním orgánem je výkonná rada

3.

kontrolním orgánem je kontrolní komise

Dalšími orgány jsou:
4.

prezídium jako orgán výkonný

5.

sekretariát ÚAMK

6.

čestný prezident a Akademie ÚAMK.

Volební období všech orgánů je 5leté.
Článek IX

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem ÚAMK, který je složen z delegovaných zástupců
všech členských a pobočných spolků ÚAMK, zástupců přímých členů, členů prezidia a
členů kontrolní komise.
Řádnou valnou hromadu ÚAMK svolává prezídium ÚAMK jednou za 5 (pět) let.
Mimořádnou valnou hromadu svolává prezídium ÚAMK, jestliže o to písemně požádá
alespoň jedna třetina AMK anebo dvě třetiny členů prezídia.
Připouští se rozhodování osob oprávněných k účasti na valné hromadě hlasováním mimo
valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování nebo
rozhodování budou určeny prezídiem ÚAMK v organizačním řádu, resp. jednacím a
volebním řádu tak, aby umožňovaly ÚAMK ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat
hlasovací právo. Toto ustanovení o rozhodování na dálku technickými prostředky se použije
i na schůze, na nichž jsou voleni zástupci (delegáti) na valnou hromadu ÚAMK.
Prezídium ÚAMK určí písemným organizačním, resp. jednacím a volebním řádem
podrobnější pravidla volby zástupců na valnou hromadu, svolávání a průběhu valné
hromady.
Do působnosti valné hromady náleží zejména:
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1.

rozhodnutí o schválení a změně stanov, včetně změny názvu a symboliky

2.

rozhodnutí o zrušení ÚAMK s likvidací nebo o jeho přeměně

3.

volba a odvolání členů prezídia

4.

volba a odvolání členů kontrolní komise

5.

určení hlavních směrů činnosti a schválení programových zásad činnosti ÚAMK na
další období

6.

schválení zprávy o činnosti prezídia ÚAMK mezi valnými hromadami

7.

schválení zprávy kontrolní komise ÚAMK mezi valnými hromadami

8.

rozhodnutí o dalších otázkách, které jí svěřují stanovy nebo které si sama vyhradí.

Článek X

Prezídium ÚAMK
Prezídium ÚAMK je výkonným orgánem ÚAMK, který řídí činnost ÚAMK v období mezi
dvěma valnými hromadami. Prezídium má 15 až 19 členů volených valnou hromadou, o
počtu členů prezídia rozhoduje valná hromada. Prezídium se schází nejméně dvakrát
ročně.
Prezídium ÚAMK:
1.

zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

2.

schvaluje základní směrnice pro práci ÚAMK

3.

volí ze svého středu prezidenta a šest viceprezidentů, kteří společně tvoří výkonnou
radu ÚAMK

4.

vytváří předpoklady pro činnost ÚAMK a její další rozvoj, zejména pro uspokojování
zájmové sféry členské základny

5.

vytváří vlastní materiálně-technickou a finanční základnu, zřizuje vlastní podnikatelské
subjekty a výchovná zařízení

6.

uděluje čestné členství ÚAMK
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7.

rozhoduje o členství ÚAMK ve spolcích, sdruženích a organizacích, včetně
mezinárodních, a podle potřeby do nich vysílá delegáty nebo zástupce

8.

rozhoduje o členských příspěvcích, stanovuje jejich výši a splatnost

9.

zabezpečuje prostřednictvím sekretariátu metodickou a podle možností i personální a
finanční pomoc AMK

10. schvaluje plány, rozpočty a roční výsledky hospodaření ÚAMK
11. projednává roční zprávy kontrolní komise ÚAMK
12. schvaluje grafické řešení symbolik ÚAMK
13. schvaluje způsob vydávání a grafické řešení členských průkazů
14. svolává valnou hromadu
15. připravuje prostřednictvím sekretariátu obsahově a organizačně valnou hromadu
16. schvaluje jednací řád valné hromady, volební řád, případně další vnitřní předpisy dle
těchto stanov
17. schvaluje sportovní kalendář
18. rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti
19. rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem

Článek XI

Výkonná rada ÚAMK
1. Výkonná rada ÚAMK je kolektivním statutárním orgánem, je sedmičlenná, tvoří ji
prezident a šest viceprezidentů.
2. Výkonná rada řídí činnost ÚAMK mezi zasedáními prezídia ÚAMK. Její funkční období
je shodné s funkčním obdobím prezídia ÚAMK, zánikem funkce členů prezídia zaniká
funkce členů výkonné rady. Výkonná rada se schází podle potřeby, minimálně 4 x
ročně. Každého jednání výkonné rady se účastní výkonný ředitel s poradním hlasem.
3. Podepisování za ÚAMK se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu ÚAMK
připojí podpis samostatně prezident ÚAMK nebo dva viceprezidenti společně.
4. Výkonná rada:
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a.

zabezpečuje plnění úkolů stanovených rozhodnutími valné hromady a prezídia

b.

projednává operativní otázky činnosti ÚAMK, pokud nejsou vyhrazeny prezídiu

c.

schvaluje organizační strukturu a systemizaci sekretariátu ÚAMK

d.

rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku

e.

rozhoduje o přijetí nového spolku za člena

f.

zřizuje podle potřeby volené nebo jmenované pomocné orgány, např. akademie,
komise, sekce, aktivy, pracovní skupiny apod.

g.

vykonává všechny další činnosti, které zákon či stanovy nesvěří do působnosti
jiného orgánu ÚAMK.

Článek XII

Prezident
1. Prezident samostatně zastupuje ÚAMK navenek ve všech věcech.
2. Svolává a řídí zasedání prezídia a výkonné rady ÚAMK.
3. Zabezpečuje plnění závěrů přijatých valnou hromadou, prezídiem a výkonnou radou
ÚAMK a o plnění těchto úkolů podává pravidelně zprávy prezídiu.
4. Navrhuje výkonné radě ÚAMK organizační strukturu sekretariátu ÚAMK.
5. Jmenuje a odvolává výkonného ředitele ÚAMK.

Článek XIII

Kontrolní komise
5.

Kontrolní komise dohlíží, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v
souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady, prezídia
a výkonné rady.

6.

Kontrolní komise má 3 členy volené valnou hromadou, ze svého středu volí předsedu a
místopředsedu.

7.

Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu.
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8.

Kontrolní komise si zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se dle
potřeby, nejméně však dvakrát ročně. O své činnosti a jejích výsledcích zpracovává
zprávy, které předkládá příslušným orgánům ÚAMK.

9.

Kontrolní komise je povinna upozornit na zjištěné nedostatky výkonnou radu ÚAMK a
dále má právo požadovat odstranění těchto nedostatků ve stanoveném termínu,
případně přijetí dalších opatření nezbytných k nápravě.

10. Předseda kontrolní komise, popřípadě z jeho pověření místopředseda, má právo se
zúčastňovat jednání prezídia ÚAMK, výkonné rady ÚAMK a předkládat k projednání
otázky, které se týkají práce kontrolní komise. Jednání se zúčastňuje s hlasem
poradním.
11. Základní práva a povinnosti kontrolní komise:
a)

kontrolovat veškerou činnost ÚAMK, zejména zda je činnost ÚAMK v souladu se
stanovami a právními předpisy

b)

nejméně jedenkrát ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a
tuto předložit prezídiu ÚAMK

c)

provádět mimořádné revize na základě požadavků prezídia ÚAMK nebo výkonné
rady ÚAMK

d)

prověřovat stížnosti, oznámení a podněty, pokud se vztahují k činnosti ÚAMK a
spadají do kompetence příslušné kontrolní komise

e)

rozhodovat o odvolání členů ÚAMK proti rozhodnutí výkonné rady o jejich
vyloučení z ÚAMK

f)

zpracovávat komplexní zprávu o své činnosti za období mezi valnými hromadami
ÚAMK

12. Při výkonu své kontrolní pravomoci je kontrolní komise oprávněna nahlížet do všech
dokumentů včetně účetních a vyžadovat od jednotlivých členů orgánů či zaměstnanců
ÚAMK stanoviska nebo vysvětlení k jednotlivým záležitostem, a to ve lhůtách, které
sama stanoví.
Článek XIV

Sekretariát
1.

Sekretariát ÚAMK organizačně zajišťuje činnost ÚAMK a jeho orgánů.
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2.

Sekretariát ÚAMK řídí výkonný ředitel, který je odpovědný výkonné radě ÚAMK.

3.

Výkonný ředitel je oprávněn zastupovat ÚAMK ve věcech týkajících se fungování
sekretariátu, a to v rozsahu písemného zmocnění prezidenta ÚAMK.

Článek XV

Čestný prezident a Akademie
1.

Za zvláštní zásluhy může být prezident ÚAMK ČR končící ve funkci navržen a schválen
prezídiem jako „Čestný prezident“.

2.

Obzvlášť zasloužilí členové prezidia mohou být navrženi a prezídiem zvoleni za členy
“Akademie ÚAMK ČR“.

3.

Čestný prezident ÚAMK ČR i členové Akademie ÚAMK ČR jsou oprávnění účastnit se
všech jednání prezídia ÚAMK ČR a valných hromad ÚAMK ČR bez hlasovacího práva.

4.

Detailní úpravu činnosti čestného prezidenta a akademie může provést prezídium
ÚAMK příslušným statutem.

Článek XVI

Pobočné spolky - AMK
1.

Spolek může založit pobočný spolek s odvozenou právní subjektivitou – AMK. O
založení, zrušení nebo přeměně AMK rozhoduje výkonná rada. AMK vzniká dnem
zápisu do spolkového rejstříku. O nabytí a pozbytí členství v AMK rozhoduje členská
schůze AMK. Vznikem členství v AMK vzniká i členství ve spolku hlavním.

2.

AMK mají právní osobnost, kterou nabývají dnem jejich vzniku. AMK mohou mít a
nabývat práva a povinnosti ve všech věcech týkající se jejich samostatné činnosti. AMK
nejsou oprávněny jednat jménem ÚAMK, ani ÚAMK jakkoli smluvně zavazovat

3.

ÚAMK neručí za závazky a dluhy svých AMK.

4.

AMK se řídí stanovami ÚAMK.

5.

AMK mohou být členy jiných spolků.

6.

Název AMK musí obsahovat text: ÚAMK.
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7.

AMK musí používat razítko dle schváleného vzoru výkonnou radou ÚAMK.

8.

Nejmenší počet členů AMK je sedm starších osmnácti let. V případě, že počet členů
poklesne pod stanovenou hranici, AMK do šesti měsíců doplní potřebný počet členů
nebo přistoupí k likvidaci AMK. Výkonná rada ÚAMK může schválit výjimky. Neudělí-li
výkonná rada ÚAMK výjimku a nedojde-li ani ke zvýšení počtu členů, výkonná rada
ÚAMK může AMK zrušit postupem podle stanov.

9.

Výkonná rada ÚAMK může rozhodnout o zrušení AMK, který po dobu nejméně
jednoho roku neodvádí řádně členské příspěvky, neudržuje styk se sekretariátem
ÚAMK, nereaguje na jeho výzvy, řádně nespolupracuje s ÚAMK a z dalších důvodů
uvedených v těchto stanovách. O zrušení informuje příslušný AMK prezident ÚAMK
doporučeným dopisem adresovaným na sídlo AMK. Rozhodnutí o zrušení AMK je
účinné dnem, kdy byl dopis doručen, anebo dnem, kdy byl jako nedoručitelný nebo
adresátem nepřevzatý vrácen poštou zpět na sekretariát ÚAMK. Výbor AMK je povinen
v takovém případě neprodleně svolat členskou chůzi, která jmenuje likvidátora AMK.
Pokud z jakéhokoliv důvodu není likvidátor AMK jmenován do třiceti dnů ode dne
zrušení, jmenuje likvidátora výkonná rada ÚAMK.

10. V době od zrušení AMK do zániku AMK přebírá pravomoc výboru AMK likvidátor.
Likvidátora jmenuje členská schůze AMK v případě zrušení AMK rozhodnutím členské
schůze. V případě zrušení AMK z důvodu neplnění základních povinností jmenuje
likvidátora výkonná rada ÚAMK. Likvidátor AMK je oprávněn provádět pouze takové
úkony, které přímo souvisejí a směřují k likvidaci AMK. Členská schůze je oprávněna
likvidátora v průběhu likvidace odvolat a jmenovat jiného. Jestliže se likvidátor vzdá
funkce, musí členská schůze AMK (v případě zrušení AMK rozhodnutím členské
schůze AMK) nebo výkonná rada ÚAMK (v případě zrušení AMK výkonnou radou
ÚAMK) jmenovat nového likvidátora. Funkce dosavadního likvidátora končí dnem
jmenování nového likvidátora.
11. AMK zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku. Návrh na výmaz ze spolkového
rejstříku je AMK povinen podat do sekretariátu ÚAMK bez zbytečného odkladu po
ukončení likvidace. AMK je povinen vrátit registrační list sekretariátu ÚAMK nejpozději
do dvaceti dnů po výmazu ze spolkového rejstříku.
12. AMK může přijmout vlastní organizační řád, který svým obsahem musí být v souladu se
stanovami ÚAMK a který bude řešit organizační záležitosti příslušného AMK.
13. Orgány AMK jsou:
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a)

členská schůze jako orgán nejvyšší

b)

výbor jako orgán výkonný

c)

předseda jako orgán statutární

d)

kontrolní komise AMK

Členská schůze AMK
Členská schůze je nejvyšším orgánem AMK, schází se podle potřeby, nejméně však
jedenkrát ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech jeho členů.
Členskou chůzi svolává předseda AMK.
Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové AMK starší osmnácti let. AMK s
počtem členů starších osmnácti let vyšším než třicet mohou namísto členské schůze svolat
konferenci, kdy působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. O svolání
konference rozhodne výbor AMK, který zároveň stanoví klíč pro volbu delegátů konference.
Pokud s konáním konference vysloví písemně nesouhlas více než třetina všech členů AMK
starších osmnácti let, nelze konferenci uskutečnit a musí se konat členská schůze.
V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů do 30 minut od času, na který byla
schůze řádně svolána, je členská schůze usnášeníschopná, sejde-li se alespoň 30% členů.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím
právem. V takovém případě lze projednávat všechny otázky, vyjma:
volby a odvolání členů výboru AMK, rozhodování o přijetí a vyloučení členů AMK,
rozhodování o zrušení AMK včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně platnými
právními předpisy a těmito stanovami, rozhodování o formách a předmětu podnikatelské
činnosti AMK, rozhodování o znovupřijetí členů vyloučených podle ustanovení stanov.
Výše vyjmenované záležitosti lze projednávat pouze v případě členské schůze, kde je
přítomna nadpoloviční většina všech členů s hlasovacím právem.
Výbor AMK může na členskou schůzi (konferenci) přizvat členy AMK mladší osmnácti let
jako hosty s hlasem poradním.
Do působnosti členské schůze AMK náleží rozhodování o zásadních otázkách AMK, které
však nejsou vyhrazeny orgánům ÚAMK, a to zejména:
a.

volba a odvolání členů výboru AMK
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b.

volba a odvolání členů kontrolní komise AMK

c.

volba delegátů na valnou hromadu ÚAMK

d.

schválení zprávy o činnosti výboru AMK

e.

schválení zprávy kontrolní komise

f.

schválení výsledku hospodaření AMK a výše a splatnosti členských příspěvků v rámci
AMK (mimo příspěvku ÚAMK)

g.

určení hlavních směrů činnosti AMK na další období

h.

rozhodování o přijetí a vyloučení členů AMK

i.

rozhodování o zrušení AMK včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně
platnými právními předpisy a těmito stanovami

j.

schválení názvu AMK, který musí splňovat požadavky uvedené ve stanovách ÚAMK,
jeho symboliky a organizačního uspořádání

k.

rozhodování o formách a předmětu podnikatelské činnosti AMK

l.

udělování čestného členství AMK

m. rozhodování o znovupřijetí členů vyloučených podle ustanovení stanov.

Výbor AMK
Výbor zabezpečuje a řídí činnost AMK v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor
má nejméně 3 členy, neurčí-li členská schůze AMK vyšší počet. Členem výboru může být
pouze osoba starší 18 let a počet členů výboru musí být vždy lichý. Volební období je
pětileté. Výbor k zasedání svolává předseda nebo v případě, že tak předseda neučiní nebo
nemůže učinit, jiný člen výboru, a to podle potřeby. Výbor se schází dle potřeby, nejméně
však čtyřikrát ročně.
Výbor AMK plní zejména tyto úkoly:
a.

zabezpečuje plnění závěrů členské schůze (konference) AMK,

b.

řídí činnost AMK a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména pro
uspokojování zájmové sféry členské základny,

c.

volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře, event. další funkcionáře
AMK,

d.

zřizuje dle potřeby pomocné orgány AMK,

e.

schvaluje smlouvy a dohody uzavírané AMK,

f.

rozhoduje o přijetí nových členů AMK,
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g.

vede evidenci členů AMK,

h.

schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců AMK a výši jejich odměny,

i.

zodpovídá za vedení daňové, účetní a ostatní evidence AMK dle platných předpisů,

j.

organizačně a obsahově připravuje členské schůze nebo konference AMK,

k.

rozhoduje o vyloučení členů z AMK,

l.

vykonává všechny další činnosti, které zákon, stanovy či organizační řád AMK nesvěří
do působnosti jiného orgánu AMK.

Předseda AMK
1.

Předseda je statutárním orgánem AMK a je oprávněn ho navenek zastupovat a jednat
jeho jménem.

V případě, že sám není schopen ze závažných důvodů tuto činnost

vykonávat, je oprávněn pověřit zastupováním a jednáním jménem AMK jiného člena
výboru AMK.
2.

Výbor AMK může předsedu AMK písemně zmocnit k řešení všech záležitostí, které
podle stanov ÚAMK anebo rozhodnutí členské schůze nebo konference AMK byly
svěřeny do působnosti výboru AMK

Kontrolní komise AMK
1.

Kontrolní komise AMK je kontrolním orgánem AMK. Kontrolní komise má tři členy, jejich
funkční období je shodné s funkčním obdobím výboru AMK. Kontrolní komise ze svého
středu volí předsedu a místopředsedu komise.

2.

Volba kontrolní komise je podle rozhodnutí orgánu, který je volí, buď tajná, nebo
veřejná. V případě veřejné volby nemusí být hlasováno o kandidátech jednotlivě, ale
složení komise může být předloženo jako celek.

3.

Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v jakémkoli voleném orgánu AMK
či s pracovním poměrem k AMK.

4.

Kontrolní komise si zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se dle
potřeby, nejméně však dvakrát ročně. O své činnosti a jejích výsledcích zpracovává
zprávy, které předkládá příslušným orgánům AMK.
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5.

Kontrolní komise je povinna upozornit na zjištěné nedostatky výbor AMK a dále má
právo požadovat odstranění těchto nedostatků ve stanoveném termínu, případně přijetí
dalších opatření nezbytných k nápravě.

6.

Předseda kontrolní komise, popřípadě z jeho pověření místopředseda má právo se
zúčastňovat jednání výboru AMK a předkládat k projednání otázky, které se týkají
práce kontrolní komise. Jednání se zúčastňuje s hlasem poradním.

7.

Základní práva a povinnosti kontrolní komise AMK
a.

kontrolovat veškerou činnost AMK, zejména zda je činnost AMK v souladu se
stanovami a právními předpisy,

b.

nejméně jedenkrát ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a
tuto předložit výboru AMK,

c.

provádět mimořádné revize na základě požadavků výboru AMK,

d.

prověřovat stížnosti, oznámení a podněty, pokud se vztahují k činnosti AMK,

e.

zpracovávat komplexní zprávu o své činnosti za období mezi členskými schůzemi
AMK.

8.

Při výkonu své kontrolní pravomoci je kontrolní komise oprávněna nahlížet do všech
dokumentů včetně účetních a vyžadovat od jednotlivých členů orgánů či zaměstnanců
AMK stanoviska nebo vysvětlení k jednotlivým záležitostem, a to ve lhůtách, které
sama stanoví.
Článek XVII

Zásady hospodaření ÚAMK
1.

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, darů, ze
státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2.

ÚAMK hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který mu byl svěřen do správy.

3.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky
musejí být především použity k financování hlavní činnosti spolku, naplňující poslání a
cíle spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu.

4.

ÚAMK může podnikat v souladu s právními předpisy za účelem získání finančních
prostředků k podpoře hlavní činnosti ÚAMK a k účelnému využití majetku ve vlastnictví
ÚAMK. Ustanovení tohoto článku platí pro hospodaření AMK obdobně.

16

Článek XVIII

Usnášeníschopnost a hlasování
1.

Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich
členů (delegátů). Každý člen (delegát) má jeden hlas.

2.

Pokud v dobu uvedenou na pozvánce na konání valné hromady ÚAMK nebude
přítomen potřebný počet členů (delegátů), vyčká se 30 minut a poté bude valná
hromada

zahájena,

sejde-li

se

alespoň

30%

členů

(delegátů),

a

bude

usnášeníschopná.
3.

Vzájemné zastupování členů volených orgánů je nepřípustné.

4.

Návrh je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. V
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Článek XIX

Zánik a likvidace ÚAMK
1.

Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem, rozpuštěním na základě rozhodnutí valné

hromady nebo zrušením z rozhodnutí soudu.
2.

Při zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace, kdy se likvidátorem
spolku stává prezident spolku, není-li do funkce likvidátora jmenován jiný člen spolku.

3.

Při zániku spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění spolku a zpřístupní jej všem
členům spolku. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to
nezbytné pro splnění dluhů spolku.
Článek XX

Odvolání a kooptace
1.

Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat, a to i před
uplynutím funkčního období.

2.

Prezídium ÚAMK a kontrolní komise ÚAMK mohou do těchto orgánů za odvolané,
odstoupivší nebo zemřelé členy kooptovat nové, a to až do jedné poloviny počtu členů
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zvolených valnou hromadou. Kooptace musí být provedena v případě, že by počet
zbylých členů byl nižší než dvě třetiny členů zvolených valnou hromadou.

3.

Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena výboru a kontrolní komise AMK
mohou tyto orgány kooptovat nové členy, a to až do poloviny členů zvolených členskou
schůzí (konferencí). Kooptace je platná do konání nejbližší členské schůze
(konference) AMK, která kooptovaného člena buď potvrdí anebo zvolí jiného člena
příslušného orgánu.
Článek XXI

Vztahy ÚAMK a AMK
1.

ÚAMK neručí za dluhy AMK. AMK hospodaří s vlastním majetkem nezávisle na ÚAMK.

2.

Jednání učiněná jménem AMK před jeho vznikem zavazuje osoby, které takto jednaly.
Pokud AMK do 3 měsíců po svém vzniku převezme účinky těchto jednání, je z těchto
jednání oprávněna a zavázána od počátku. ÚAMK není z takovýchto jednání oprávněn
a zavázán, ledaže by je výslovně převzal podle § 127 občanského zákoníku,
ustanovení § 229 odst. 4 občanského zákoníku se neužije.

Článek XXII

Závěrečná ustanovení
1.

Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Toto znění stanov bylo schváleno dne …….. 2020.
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