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Úplné znění  

STANOV  

Hurricane Flyers Club, z.s. 

ze dne 1.12.2022 

 
Čl. 1  

Název, forma a sídlo spolku 

1. Název Spolku:  Hurricane Flyers Club, z.s. 

2. Sídlo Spolku:  Praha 9 - Letňany, Tupolevova 736, PSČ: 199 00 

3. IČ:    027 93 300 

 

Čl. 2  

Účel, cíle a vznik spolku 

1. Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem členů, v němž se spolčili příznivci 

indoor skydivingu (létání ve větrném tunelu) k aktivnímu provozování tohoto sportu, 

jeho rozvíjení a popularizaci.  

 

2. Cílem spolku je sdružovat zájemce o indoor skydiving, pracovat s letci všech věkových 

kategorií včetně dětí a mládeže, pracovat s handicapovanými letci; pořádat soutěže, 

závody, provádět výcviky tunelových letců, instruktorů a případně rozhodčích pro 

tunelové soutěže; rozvíjet indoor skydiving a jeho disciplíny jako sport; získávat nové 

zájemce o tento sport; pořádat integračně-sportovní projekty pro handicapované; 

získávat dotace na činnosti a investice v tunelovém létání, včetně létání 

handicapovaných letců; podílet se na tvorbě metodiky výcviku, soutěžních pravidel atd.  

 

3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nový 

občanský zákoník v platném znění a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 
 

 
Čl. 3 

Vznik členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba. Je-li členem spolku právnická 

osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce. 

Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 

 

2. Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout na základě písemné přihlášky, která 

musí obsahovat jméno a bydliště, popřípadě sídlo žadatele, telefonické spojení  

a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho 

statutárního orgánu, případně zástupce. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje 

tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

 

O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky 

a zároveň určí členovi poměrnou výši členského příspěvku za stávající období 

kalendářního roku. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodl o přijetí 

za člena, ne však dříve než nový člen uhradí členský příspěvek, ve výši, která mu byla 

výborem spolku sdělena. Členský příspěvek může být uhrazen i v hotovosti nebo 

převodem na bankovní účet spolku.  
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3. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují jméno a bydliště nebo sídlo, 

případně také jiná členem určená adresa pro doručování, den vzniku a zániku členství 

ve spolku a výše členského příspěvku. Člen oznámí a doloží spolku každou změnu údajů 

evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. 

Spolek provede zápis změněné skutečnosti do seznamu členů bez zbytečného odkladu. 
 

Každý člen, a to i bývalý, má právo do seznamu členů nahlížet a žádat od spolku 

bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu údajů o své osobě v seznamu členů, 

popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o 

potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může  

o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní 

ochrany. 

 

Údaje zapsané v seznamu členů může spolek používat pouze pro své potřeby ve vztahu 

ke členům spolku. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří 

jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být  

z něho patrné, že je neúplný. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti člena spolku 

1. Člen spolku má právo zejména: 

 

▪ účastnit se veškeré činnosti spolku 
▪ posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 
▪ předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku, 
▪ požívat výhod plynoucích ze členství ve spolku. 

 

2. Člen spolku je povinen zejména: 

 

▪ dodržovat stanovy, 
▪ přispívat spolku členskými příspěvky,  
▪ hájit zájmy spolku, 
▪ sdělovat výboru změny údajů uvedených v přihlášce. 
 

Čl. 5 

Členský příspěvek 

1. Každý člen přispívá spolku pravidelnými ročními členskými příspěvky ve výši 

stanovené výborem spolku.  

 

2. Členský příspěvek je splatný vždy k 1.5. příslušného kalendářního roku. Pokud se změní 

výše členského příspěvku na nadcházející období, oznámí to výbor spolku každému 

členu na jeho email uvedený v seznamu členů 1 měsíc přede dnem splatnosti, tj. do 1.4. 

příslušného kalendářního roku.  

 

3. Členský příspěvek je stanoven pro všechny členy ve stejné výši. To nebrání tomu, aby 

členové přispívali na činnost spolku vyššími částkami podle svých možností.  
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Čl. 6  

Zánik členství 

1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými 

ve stanovách nebo v zákoně. 

Členství zaniká také pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě 

určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě 

upozorněn. 

 

2. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství  

a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-

li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. O vyloučení člena rozhoduje 

statutární orgán. V případě vyloučení člena se členský příspěvek, a to ani jeho poměrná 

část, vyloučenému členovi nevrací. 

 

Čl. 7  

Organizace spolku 

1. Jediným orgánem spolku je výbor spolku, který je jeho statutárním a zároveň 

i nejvyšším orgánem. Výbor spolku má tři členy. Jménem výboru jedná navenek 

kterýkoli jeho člen. Funkční období členů výboru je pět let. Členové výboru, jejichž 

počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy. Členy výboru volí  

a odvolávají sami jeho členové. 

 

2. Do působnosti výboru náleží zejména: 

 

a) zastupovat spolek a jednat jménem spolku jako statutární orgán,  

b) stanovit výši členských příspěvků, 

c) přijímat a vylučovat členy spolku, 

d) určovat plán činnosti spolku na příští období, 

e) rozhodovat o změně stanov, 

f) schvalovat výsledek hospodaření spolku za předcházející období, 

g) schvalovat rozpočet spolku na příští období, 

h) rozhodovat o zrušení spolku s likvidací, 

i) rozhodovat o přeměně spolku. 

 

Výbor spolku se schází k zasedání podle potřeby, minimálně však šestkrát ročně. Není-

li výbor s to vykonávat působnost po dobu delší než tři měsíce, může alespoň pětina 

členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází 

působnost nejvyššího orgánu spolku. 

 

Výbor zasedá podle plánu činnosti spolku na další období, jinak podle potřeby. 

 

Výbor je schopen se usnášet za účasti všech jeho členů. Usnesení přijímá nadpoloviční 

většinou hlasů všech členů; každý člen má jeden hlas. 

 

Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu 

musí být patrné, jaká usnesení přijal a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může 

nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle spolku. 
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Není-li výbor na svém zasedání schopen se usnášet, může se konat v přiměřené lhůtě 

náhradní zasedání.  

 

Čl. 8 

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku 

1. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může 

navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor 

se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku. 

 

 

Čl. 9 

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené 

výborem spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými 

granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, 

řádně podložené účetními doklady. 

 

2. S výsledky hospodaření seznamuje členy spolku výbor. 

 
Čl. 10 

Zrušení  a likvidace spolku 

1. Zrušení a likvidace spolku se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména novým 

občanským zákoníkem. 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

2. Tyto stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku. 

 

 
 
 


