
Stanovy spolku 
Paragliding klub Brno, z.s. 

  
 I! 643 29 917 

 
  se sídlem Brno, Voda"ská 232/2, PS! 619 00  

 zapsaného ve spolkovém rejst"íku vedeném KS v Brn#, odd. L, vl. 5590 
 

 
!lánek 1  

Název, právní postavení a sídlo spolku 
 

• Název spolku: Paragliding klub Brno, z.s. (ve zkratce PGKB) 
• Sídlo PGKB je Brno, Voda"ská 232/2, PS!  619 00. 
• PGKB je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku. 
• PGKB je samosprávný, dobrovolný a otevřený svazek členů, jenž je nezávislý, 

nepolitický, odborný. PGKB je spolkem fyzických osob, kteří se věnují paraglidingu, 
závěsnému létání a ostatním leteckým sportům. 

 
 

!lánek 2  
Ú$el a $innost spolku 

 

Účelem spolku Paragliding klub Brno, z.s. je:  
• podporovat rekreační i závodní létání na padákových a závěsných kluzácích   
• sdružovat piloty, kteří se zabývají létáním na padákových a závěsných kluzácích, a 

další příznivce létání 
• napomáhat vytváření podmínek pro provoz startovacích a přistávacích ploch 
• napomáhat rozvoji létání na padákových a závěsných kluzácích a dalších sportovních 

aktivit v rámci leteckých sportů 
 

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2 těchto stanov, jako 
společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím: 
• organizování leteckých akcí  
• zabezpečování výcviku létání a vzdělávání v oblasti leteckých sportů a zajištění 

bezpečnosti létání pro svoje členy i širší leteckou veřejnost 
• organizování a zabezpečování soutěží v létání na padákových a závěsných kluzácích 

pro svoje členy i širokou leteckou veřejnost 
• zabezpečování přípravy na soutěže a účast na soutěžích pro svoje členy 
• zabezpečování ostatní sportovní činnosti pro svoje členy v rámci kondiční přípravy 

 
 

!lánek 3  
Práva a povinnosti $len% spolku 

 

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Mladší osoba se může stát členem 
pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.  
 



!lenství vzniká  na základě schválení písemné či elektronické (tj. podané prostřednictvím 
webových stránek klubu na adrese www.pgkb.cz) přihlášky člena výborem a zaplacením 
registračního poplatku a ročního příspěvku za období, kdy se žadatel přihlašuje (v druhé 
polovině roku 50 % ročního příspěvku). O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor na svém 
nejbližším jednání. 
Výši ročního členského příspěvku stanovuje valná hromada.  
Registrační poplatek stanovuje výbor spolku, a to jako částku v rozsahu 50 – 100 % 
hodnoty majetku spolku rozděleného na počet členů spolku. Registrační poplatek 
stanovuje výbor spolku na svém zasedání vždy pro další období zápisem z tohoto zasedání 
tak, aby byl jednoznačný pro všechny zájemce o přijetí do spolku. Změní-li se hodnota 
majetku spolku alespoň o 40 %, je výbor spolku povinen stanovit novou výši registračního 
poplatku. 
 

1. !len ové spolku mají tato práva: 
• účastnit se valné hromady 
• volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů 
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku 
• podílet se na praktické činnosti spolku 
• využívat majetku a prostředků spolku způsobem stanoveným valnou 

hromadou a výborem  
 

2. !len ové spolku mají tyto povinnosti: 
• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku 
• aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat 
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku 

• řádně a včas platit členské příspěvky 
 

3. !lenství ve spolku zaniká: 
• doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru spolku 
• úmrtím člena spolku 
• zánikem spolku 
• nezaplacením ročních členských poplatků v termínu do 6 měsíců od začátku 

kalendářního roku, za který má být placeno. 
• vyloučením člena spolku valnou hromadou, v případě, že člen porušuje 

stanovy spolku či jedná v rozporu se zájmy spolku 
 

Valná hromada může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o 
spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, 
vyjma těch, které mu určí rozhodnutí valné hromady. 
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 
výmazu člena ze seznamu členů. 
 
Seznam $len%: 

• Seznam členů spolku vede výbor. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve 
spolku provádí výbor ve lhůtě 15 dní od dne, kdy se o skutečnosti, jež má mít za 
následek provedení zápisu nebo výmazu informací uvedených v seznamu členů, 
dozví. 

• Do úplného seznamu se zapisuje zejména jméno a příjmení, datum narození, 
bydliště člena PGKB, e-mailová adresa, telefonický kontakt a údaje o placení 
členských příspěvků. 



• Členové jsou povinni oznámit změnu uvedených osobních údajů výboru nejpozději 
do 15 dní od uskutečnění této změny. 

• Seznam členů může být zpřístupněn pouze se souhlasem všech členů spolku. Při 
uveřejnění neúplného seznamu, musí být patrné, že je seznam neúplný. 

• Každý člen, a to i bývalý člen, obdrží na svou žádost od PGKB na jeho náklady 
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě 
potvrzení o tom, že tyto údaje byly vymazány; namísto zemřelého člena může o 
potvrzení požádat manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání 
potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní 
ochrany. 

• Ze seznamu členů vymaže výbor bez zbytečného odkladu každého: 
 zemřelého člena, 
 vyloučeného člena,  
 člena, který vystoupí ze spolku. 

 
!lánek 4  

Organiza$ní struktura 
 

Organizační strukturu spolku tvoří: 
• Valná hromada  
• Výbor 

 
Rozhodnutí valné hromady je platné souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů valné 
hromady. Rozhodnutí výboru je platné souhlasem nadpoloviční většinou členů výboru. 
 

1. Valná hromada: 
• je tvořena všemi členy spolku 
• je schopna usnášet se, je-li přítomno alespoň 20% z celkového počtu členů 
• přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných hlasů s výjimkou rozhodnutí 

o zrušení spolku dle čl. 7 těchto stanov 
• je svolávána výborem alespoň jednou ročně 
• je svolávána výborem na žádost alespoň třiceti procent členů spolku do 

30 dnů od doručení této žádosti 
• nesplní-li výbor svoji povinnost svolat valnou hromadu, je oprávněno ji svolat 

alespoň třicet procent členů spolku podepsaných na pozvánce 
 

2. V&bor: 
• je tříčlenný kolektivní statutární orgán volený valnou hromadou  
• členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru 
• funkční období členů výboru je pětileté, s tím, že opakovaná volba je možná 
• každý člen výboru může zastupovat spolek sám v plném rozsahu 
• řídí činnost spolku mezi valnými hromadami a plní úkoly uložené mu valnou 

hromadou 
• schází se dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce 
• výbor je schopný usnášení, jsou-li přítomni nejméně dva jeho členové. Pro 

přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nejméně dvou členů 
• o konání výboru se pořídí písemný zápis zachycující průběh jednání výboru, 

výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy z výboru se 
uchovávají po celou dobu trvání spolku 



• člen výboru může být vyloučen pouze tehdy, pokud se na tom usnesou oba 
zbývající jeho členové 

• členství ve výboru zaniká smrtí člena, nebo jeho vzdáním se výkonu funkce, 
jeho odvoláním valnou hromadou nebo uplynutím jeho funkčního období 

• v případě odstoupení člena výboru z funkce, případně v situaci kdy není člen 
schopen svoji funkci ze závažných důvodů vykonávat, je výbor oprávněn z 
členů spolku kooptovat do výboru člena, který bude vykonávat činnosti nutné 
pro chod PGKB, a to na dobu do konání nejbližší valné hromady, která zvolí 
nového člena výboru 

 
 

!lánek 5  
Jednání a podepisování za spolek 

 

Za spolek jednají členové výboru každý samostatně. 
Podepisování za spolek se provádí tak, že k tištěnému či psanému názvu spolku připojí 
svůj podpis dva členové výboru. 
 
 

!lánek 6 
Zásady hospoda"ení 

 

Spolek není založen za účelem tvorby zisku. 
 
P"íjmy: 
Činnost spolku je financována z: 

• ročních příspěvků členů 
• příspěvků organizací a státu na sportovní a kulturní činnost 
• profitu akcí pořádaných spolkem 
• sponzorských darů 

 
V&daje: 
Výdaje spolku jsou zaměřeny na realizaci účelu spolku uvedeného v čl. 2 těchto stanov. 
Výbor předkládá valné hromadě strategii činnosti na příští období a ta určí priority. O 
konkrétních výdajích do výše zůstatku hotovosti rozhoduje výbor hlasováním. 
 
 

!lánek 7  
Zru'ení  spolku 

 

Spolek se zrušuje:  
• rozhodnutím valné hromady, kdy současně valná hromada rozhodne o vypořádání 

majetku, toto rozhodnutí může být přijato pouze dvoutřetinovou většinou valné 
hromady, kde je přítomno alespoň dvě třetiny členů spolku 

• pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci 
Spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku. 
 
 



!lánek 8  
Záv#re$ná ustanovení 

 

Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
V Brně dne 23.3.2015  

 
 
 
 
 

Martin Lustig   ………………………………………….  

Hynek Obořil   …………………………………………. 

Michal Bříza   …………………………………………. 

 
___________________________ 

Paragliding klub Brno, z.s. 
členové výboru 


