
POTÁPĚČI ATOL, Šachetní 308, Příbram 5, 26101 
IČO: 22842853, reg. MV pod č.j.: VS/1-1/82 516/10-R 

 

1 

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POTÁPĚČI ATOL 
1. NÁZEV A SÍDLO 

 Název sdružení: POTÁPĚČI ATOL (dále jen „sdružení“) 

 Sídlo sdružení: Šachetní 308, Příbram 5, 26101 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Občanské sdružení je založené podle zákona č. 83/1990 Sb., sdružující členy na základě společného zájmu o sportovní potápění. Sdružení 
je právnickou osobou. 

 Sdružení soustřeďuje pro výkon své činnosti informace o své členské základně a odborné činnosti svých členů (jméno, příjmení, rodné číslo, 
potápěčská kvalifikace, kontaktní spojení).  
Tyto osobní data členů soustřeďuje ve smyslu § 5, odst. 2), písmeno f) zákona č. 101.  

 Potřeba soustřeďování těchto informací navazuje na požadování příspěvků od státu pro činnost s dětmi, mládeží a talentovanými sportovci.  
 Naplnění §11 zákona č. 101 ze strany sdružení 

Sdružení zpracovává výše uvedená data pouze pro svoji potřebu, tj. pro potřeby vedení evidence o členské základně, kontrole členství a 
evidování potápěčských kvalifikací. Sdružení bez výslovného souhlasu člena nepředá zpracované údaje o něm jiným osobám či institucím a 
používá je pouze pro svoji interní potřebu. 

3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 

 Potápěči Atol jsou sdružením jednotlivců, zabývající se sportovní, technickou, výchovnou, výukovou, osvětovou a kulturní činností a činnostmi 

souvisejícími.  

 Cílem činnosti sdružení je prostřednictvím své organizační struktury, odborných pracovníků, materiální základny a partnerského vztahu 

s dalšími organizacemi vytvářet podmínky pro činnost svých členů. 

 Veškerá činnost sdružení vychází z platných zákonů České republiky a na této činnosti se podílejí registrovaní členové.  

4. ORGÁNY SDDRUŽENÍ 

 Nejvyšším orgánem je členská schůze. 

 Výkonným orgánem je výbor sdružení, volený členskou schůzí. 

 Kontrolním orgánem je kontrolní komise, volená členskou schůzí. Může jím být i jedna osoba (revizor). 

 Členskou schůzi svolává nejméně jedenkráte za kalendářní rok předseda. Písemně jsou zváni všichni členové sdružení. 

 Jednání výboru svolává předseda, dle plánu činnosti výboru, či dle případné potřeby. 

 Jednání revizní komise svolává její předseda a to dle plánu činnosti komise, či dle případné potřeby. 

 Členská schůze zásadně rozhoduje o: 

 volbě orgánů sdružení (výbor, kontrolní komise) 

 rozsahu pravomocí výboru 

 znění a změně vnitřních stanov sdružení 

  výši členských příspěvků 

 rozšiřování práv a povinností členů sdružení 

 plánu činnosti sdružení na kalendářní rok 

 vylučování členů a stanovení limitních lhůt pro placení členského příspěvku 

 ukončení činnosti sdružení                         

 Výbor sdružení: 

 řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi v rozsahu vymezeném členskou schůzí a podle schváleného plánu činnosti. Výbor 

klubu se skládá minimálně z předsedy, jednatele a hospodáře sdružení.  

 Za činnost výboru zodpovídá jeho předseda, kterého volí výbor sdružení. 

 Pokud není členskou schůzí stanoveno jinak, výbor klubu rozhoduje o: 

 způsobu naplňování plánu činnosti a o jeho finančním zajištění 

 přijímání nových členů  

 vybírání členských příspěvků 

 návrhu na vyloučení členů pro jednání členské schůze 

 sídlu sdružení 

 informování členské základny o činnosti sdružení a výboru  

 volební období pro orgány sdružení je maximálně tříleté 

 Předseda: 

 Naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. 

 Je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení. 

 Připravuje podklady pro jednání výboru sdružení. 

 Kontrolní komise (revizor):  

       ve své činnosti se řídí vlastním plánem činnosti a případně reaguje na vznesené podněty. Za činnost  

        komise zodpovídá její předseda. 

 Usnesení členské schůze a výboru sdružení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina usnášeníschopného orgánu. Přijatá usnesení 

jsou pro všechny členy závazná. Výjimku tvoří hlasování o zániku sdružení. Pro tento návrh musí hlasovat nejméně dvě třetiny členů na 

usnášeníschopné členské schůzi. 

 O způsobu hlasování rozhoduje příslušný orgán sdružení. 

5. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ 

 Členem se mohou stát jednotlivci na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.  

 Osoba mladší 15 let se může stát členem jen v případě, že s tímto písemně souhlasí její zákonný zástupce. O přijetí členů rozhoduje výbor 

sdružení. 
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 Členství jednotlivce zaniká na základě jeho žádosti, vyloučením anebo jeho úmrtím. Důvodem pro vyloučení je neplacení členských příspěvků 

po dobu delší než 1 rok, poškozování zájmů sdružení, porušování stanov či porušování zákona. Vyloučení je oznámeno dotyčnému písemně. 

 Člen má tato základní práva: 

 podílet se na činnosti klubu  

 po dovršení věku 18 let volit a být volen do orgánů sdružení 

 navrhovat změny v činnosti sdružení  

 Člen má tyto základní povinnosti: 

 při své činnosti postupovat v souladu se stanovami a usneseními orgánů sdružení 

 platit členské příspěvky 

 odpovědně vykonávat přijaté funkce 

 chránit majetek a zájmy sdružení  

6. PŘÁTELÉ SDRUŽENÍ 

 Přítelem sdružení se mohou stát jednotlivci, kteří nemají zájem o členství, ale chtějí se účastnit některých akcí pořádaných sdružením (např. 

kondičního plavání pro rodinné příslušníky členů apod.). 

 Přítel platí příspěvek, jenž je obdobou členského příspěvku; jeho výši a datum splatnosti určí výbor sdružení. 

 Přítel má právo účastnit se všech akcí, pokud jsou určeny této skupině členů a využívat výhod poskytovaným členům sdružení. Dále pak 

účastnit se členských schůzí, avšak bez volebního práva. 

 Základní povinností přítele sdružení je placení určených příspěvků, chránění majetku sdružení a jeho zájmů. 

7.  MAJETEK SDRUŽENÍ A HOSPODAŘENÍ S NÍM 

 Činnost sdružení je financována z jeho vlastních zdrojů a z příspěvků jiných právnických nebo fyzických osob. 

 Za vlastní zdroje se považují členské příspěvky a prostředky získané z hospodářské činnosti sdružení. 

 Majetek sdružení tvoří majetek movitý a nemovitý, finanční prostředky a nehmotný majetek získaný vlastní činností sdružení. Majetek získaný 

formou účelových dotací či příspěvků se považuje za majetek svěřený a podléhá oddělenému zúčtování a evidenci dle pokynů toho, kdo jej 

poskytl. 

 S majetkem sdružení hospodaří výbor v rozsahu stanoveném členskou schůzí. 

 Hospodaření sdružení s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak zákonem o účetnictví. 

 Provádí-li sdružení hospodářskou činnost, řídí se tato obecně platnými právními předpisy. 

8. ODPOVĚDNOST ZA ČINNOST SDRUŽENÍ 

 Za činnost sdružení zodpovídá jeho předseda. 

 V rámci činnosti výboru zodpovídají jednotliví funkcionáři výboru za výkon své funkce výboru sdružení. 

 Výbor sdružení zodpovídá za svoji činnost členské schůzi. 

 Kontrolní orgán sdružení zodpovídá za svoji činnost členské schůzi. 

9. ZÁNIK SDRUŽENÍ 

 Dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením na základě členské schůze. 

 Rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

 Při zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. 

 Při zániku sdružení jako právního subjektu se postupuje dle obecně platných předpisů a norem. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Stanovy občanského sdružení Potápěči Atol byly schválení členskou schůzí 13. 12. 2010.  
 Tyto Stanovy nabudou účinnosti, v souladu s ustanoveními zákona číslo 83/l990 Sb., o sdružování občanů, dnem jejich registrace na 

Ministerstvu vnitra České republiky. 
 Ministerstvo vnitra provedlo registraci dne 28. 12. 2010 pod č. j.: VS/1-1/82 515/10-R  

a přidělilo IČO: 22842853   
 
        
 


