STANOVY
Článek 1
Základní ustanovení
1) Stanovy jsou základní závaznou normou, která upravuje cíle, organizační
vztahy, právní postavení a zásady hospodaření spolku.
2) Spolek se zřizuje ve smyslu ustanovení § 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „NOZ“) ve znění dalších předpisů a dnem zápisu do veřejného
rejstříku u příslušného rejstříkového soudu se stává právnickou osobou.
3) Přesný název organizace zní: Obstacle Racing Association CZ z.s., též OCRA
CZ z.s. (dále jen spolek).
4) Sídlo spolku je Kladno, Vašíčkova 505, PSČ 272 04, Česká republika.
5) Spolek je oprávněn vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést z těchto
vztahů právní odpovědnost.

Článek 2
Poslání a cíle
1) OCRA CZ z.s. je výběrová organizace, sdružující aktivní členy v oblasti sportu a
zdravého způsobu života.
2) OCRA CZ z.s. usiluje o rozvoj mezinárodní spolupráce a o rozšiřování
přátelských vztahů mezi zástupci dobrovolných i profesionálních sportovních
klubů.
3) OCRA CZ z.s. se podílí na výchově a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých
v oblasti sportu, zdravého způsobu života a aktivního přístupu k veřejně
prospěšným hodnotám.
4) OCRA CZ z.s. organizuje odborná školení a odbornou přípravu sportovců
v tuzemsku i zahraničí, pořádá přednášky významných odborníků a zajišťuje
konference v oblasti sportu a zdravého způsobu života v tuzemsku i v zahraničí.
5) OCRA CZ z.s. se podílí na vydavatelské a ediční činnosti a to zejména
vydáváním odborných učebnic a pomůcek v oblasti sportu, metodiky pohybu a
zdravého stylu života,
Mezi základní cíle spolku patří
a) Zřizování sportovních klubů pro děti, mládež a dospělé
b) Propagace a popularizace projektu Sportem proti digitální demenci
c) Organizace sportovních akcí a táborů pro děti, mládež a dospělé
d) Rozvoj pohybové všestrannosti dětí, mládeže a dospělých
e) Výchova dětí, mládeže a dospělých v oblasti volnočasových aktivit
f) Organizace zážitkových akcí pro děti, mládež a dospělé
g) Podpora aktivit v oblasti extrémních překážkových závodů
(typu SPARTAN RACE, TOUGH MUDDER).
h) Podpora rozvoje osobnosti a odpovědného přístupu k životnímu stylu.
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Článek 3
Členství, vznik a zánik
1) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí s jejími
cíly a posláním, a to na základě členské přihlášky, kterou schvaluje statutární
orgán.
2) Vznik členství ve spolku je podmíněno uhrazením členského příspěvku a to do
30-ti dnů ode dne obdržení písemného souhlasu se vstupem do spolku.
3) Členství ve spolku zaniká dnem obdržení písemného oznámení člena o ukončení
členství, jeho úmrtím nebo pokud člen bez vážného důvodu neuhradí členský
příspěvek do dvou měsíců ode dne písemného upozornění ze strany sekretariátu
o pohledávce.
4) Členství ve spolku končí také vyloučením člena nebo dalšími způsoby,
uvedenými ve stanovách nebo v právních předpisech.
5) Proti rozhodnutí statutárního orgánu o nepřijetí za člena se lze odvolat do 15-ti
dnů ode dne doručení jeho písemného rozhodnutí k nejvyššímu orgánu spolku.
O odvolání rozhoduje s konečnou platností nejvyšší orgán spolku.
6) V případě, že člen spolku závažným způsobem poruší jeho stanovy nebo vyvíjí
pod spolkem nepřípustnou politickou činnost, porušuje zásady občanského
soužití, zneužije svého postavení ve funkci nebo pracovního zařazení, závažně
poruší povinnosti, vyplývající z jeho členství ve spolku může statutární orgán
z vlastního podnětu nebo na návrh jakékoliv osoby uložit po prošetření a zjištění
věci tato opatření:
a) napomenutí,
b) odvolání z funkce,
c) vyloučení ze spolku
7) Opatření, uvedená v čl. 3, odst. 6) stanov je statutární orgán oprávněn uložit až
po vyčerpání všech možností k nápravě. Opatření se ukládají vždy písemně a
s odůvodněním.
8) Člen, jehož se opatření týká, má právo se před vydáním rozhodnutí k věci
vyjádřit.
9) Proti rozhodnutí o opatření podle čl. 4, odst. 6 stanov se lze do 15-ti dnů ode
dne doručení písemného rozhodnutí odvolat k nejvyššímu orgánu spolku. O
odvolání rozhoduje s konečnou platností nejvyšší orgán spolku. O rozhodnutí se
vyhotoví písemné rozhodnutí, které se doručuje dotčenému členovi spolku.
10) V případě, že vyloučený člen nesouhlasí s rozhodnutím nejvyššího orgánu,
postupuje podle ustanovení § 242 NOZ.

Článek 4
Práva a povinnosti členů
1) Členové spolku mají právo zejména
a) účastnit se zasedání nejvyššího orgánu,
b) předkládat návrhy a podněty, požadovat informace a vysvětlení k činnosti
všech orgánů a organizačních jednotek,
c) zúčastňovat se prostřednictvím výběrového řízení tuzemských a zahraničních
akcí realizované spolkem a využívat nároků na slevy,
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-3d) vyjadřovat své názory a předkládat návrhy na řešení úkolů prostřednictvím
pověřených orgánů,
e) podávat stížnosti ve věcech činnosti spolku,
f) obdržet odpovědi na svá podání a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení
jejich podání.
2) Členové spolku mají povinnosti zejména
a) dodržovat stanovy a další předpisy, platné pro činnost spolku
b) dodržovat vnitřní směrnice spolku za předpokladu, že s nimi byli řádně a
včas seznámeni,
c) platit řádně a včas členské příspěvky,
d) propagovat poslání a cíle spolku na tuzemských i zahraničních akcí
e) dbát na dobrou pověst spolku,
f) spolupracovat při plnění úkolů spolku.

Článek 5
Orgány spolku
Orgány organizace jsou:
a) členská schůze
b) výbor

Článek 6
Členská schůze
1) Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové
spolku. V případě většího počtu členů ( nad 200 osob) bude zvolen tzv. delegační
princip, jehož obsah a formu schválí nejvyšší orgán spolku.
2) Členskou schůzi svolává statutární orgán nejméně 1x ročně nebo mimořádně,
požádá-li o to nejméně 1/3 členů spolku.
3) Mezi výlučné pravomoci členské schůze patří zejména
a) určuje hlavní směry činnosti spolku
b) schvaluje a mění stanovy,
c)volí statutární orgán
d) schvaluje zřizování a rušení klubů
e) schvaluje vnitřní předpisy spolku
f) stanoví odměny členů statutárního orgánu za výkon funkce
g) stanoví odměnu revizora
h) určuje mzdové i pracovní podmínky pro zaměstnance,
i) projednává a schvaluje plán činnosti Sdružení
j) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření,
k) stanovuje výši ročního členského příspěvku
l) stanovuje výši klubového příspěvku
m) rozhoduje o osvobození od placení členského příspěvku
n) potvrzuje ve funkci revizora a generálního sekretáře,
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o) rozhoduje o zániku nebo přeměně spolku,
p) schvaluje majetkoprávní vypořádání spolku.
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Článek 7
Výbor
1) V čele spolku stojí výbor, který je oprávněn jednat jménem spolku ve všech
věcech.
2) Výbor má 3 členy a do funkce jej volí nejvyšší orgán, který mu stanoví podmínky
pro výkon funkce.
3) Výbor tvoří prezident, 1.viceprezident a 2.viceprezident. Na svém prvním
zasedání zvolí výbor ze svého středu tyto funkcionáře.
4) V případě, že nebude jednomyslně zvoleno složení výboru, rozhodne o volbě
jednotlivých členů výboru nejvyšší orgán.
5) Volební období členů výboru je pětileté.
6) Podpisové právo k hospodaření spolku mají nejméně dva členové výboru,
zpravidla prezident a 1. viceprezident.
7) Výbor se usnáší většinou hlasů. V případě sporu rozhodne nejvyšší orgán.
8) Mezi základní pravomoci výboru patří zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jmenuje generálního sekretáře,
jmenuje revizora
svolává zasedání nejvyššího orgánu,
přijímá nové členy do spolku,
schvaluje výdaje i příjmy sekretariátu a spolku,
zajišťuje plnění usnesení nejvyššího orgánu,
projednává a schvaluje smlouvy o spolupráci s tuzemskými i zahraničními
organizacemi,
h) uzavírá pracovněprávní vztahy,
i) projednává i uzavírá obchodně závazkové vztahy.
9) V případě, že nebude ve své funkci potvrzen revizor nebo generální sekretář ze
strany nejvyššího orgánu, provede výbor do 30-ti dnů výběrové řízení na
obsazení těchto funkcí a návrhy předloží ke schválení na nejbližším zasedání
nejvyššího orgánu.

Článek 8
Sekretariát
1) Činnost spolku zabezpečuje sekretariát, který zřizuje nejvyšší orgán.
2) V čele sekretariátu stojí generální sekretář, který se zúčastňuje zasedání
nejvyššího orgánu.
3) Generálního sekretáře jmenuje výbor a ve funkci jej potvrzuje nejbližší zasedání
nejvyššího orgánu.
4) Mezi základní pravomoci generálního sekretáře patří zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4

je oprávněn jednat jménem spolku v případech, kdy má příslušné zmocnění,
řídí hospodaření Sdružení,
řídí činnost klubů,
řídí činnost příslušných odborných útvarů spolku,
připravuje příslušné podklady pro jednání nejvyššího orgánu
poskytuje informace členům spolku,

g) vede evidenci členské základny,
h) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy
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Článek 9
Revizor
1) Revizor je jmenován statutárním orgánem spolku a potvrzen nejvyšším orgánem.
2) Revizor dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
3) Revizor má právo nahlížet do všech účetních dokladů spolku a požadovat od
všech členů a orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
4) Na činnost revizora platí přiměřeně ustanovení § 262 NOZ.
5) Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně statutární orgán. V případě, že
nebudou nedostatky odstraněny v přiměřené lhůtě, bude revizor informovat
nejvyšší orgán na nejbližším zasedání.

Článek 10
Hospodaření a majetek
1)

Hmotné a finanční prostředky nezbytné pro činnost spolku jsou zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

příspěvky členů,
příspěvky fyzických i právnických osob,
dary a sponzorské příspěvky,
odkazy v rámci dědictví,
dotace,
příjmy z pořádaných akcí,
vedlejší hospodářská činnost.

2) Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž
naplňování je spolek podle těchto stanov založen. Podnikání nebo jiná výdělečná
činnost hlavní činností spolku je vyloučena.
3) Vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti provozuje spolek pouze pro účely podpory hlavní činnosti nebo v
hospodárném využití spolkového majetku.
4) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy
spolku.
5) Spolek zřizuje u příslušného peněžního ústavu korunový účet.
6) Podpisové právo pro dispozici s peněžními prostředky přísluší statutárnímu
orgánu.
7) Podpisové právo může být rozšířeno o další oprávněné osoby na základě pověření
statutárního orgánu.
8) Nejvyšší orgán toto pověření schválí na svém nejbližším zasedání.

Článek 11
Zánik spolku
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1) Spolek zaniká
a) zrušením s likvidací podle ustanovení § 268 NOZ
b) fúzí sloučením nebo splynutí spolků podle ustanovení § 269 NOZ
c) rozdělením podle ustanovení § 288 NOZ
-6d) dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení nejvyššího orgánu
e) na základě dalších skutečností v souladu s příslušnými právními předpisy,
2) Rozhodnutí o zániku spolku musí obsahovat způsob vypořádání majetku.
3) Členové spolku neručí podle ustanovení § 215, odst. 2 za dluhy spolku.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
1) Změny a doplňky stanov spolku schvaluje nejvyšší orgán a předkládá jej
nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejich schválení příslušnému orgánu, který
provádí registraci.
2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1.4.2015.

V Praze, dne 23.3.2015
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