
Stanovy ALT Flying Dutchman z.s. 

I. Základní ustanovení

1. ALT Flying Dutchman zapsaný spolek (dále též ALT FD z.s.) je dobrovolným sdružením 
jednotlivců, kteří provozují, nebo jakýmkoliv způsobem podporují sportovní a závodní jachting
v lodní třídě Flying Dutchman (Létající holanďan).

2. Sídlo spolku ALT FD z.s. : Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 PRAHA 

3. Spolek hájí zájmy svých členů, zajišťuje jejich informovanost zejména o závažných 
skutečnostech, které se ho týkají, spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi 
obdobných zaměření a zájmů. Spolek plní zejména tyto úkoly: 
a) ve spolupráci s Českým svazem jachtingu (dále též ČSJ) organizuje a řídí celostátní soutěže
a sportovní činnost, konkrétně pak sportovního jachtingu, vytváří pro ni materiální a tréninkové 
podmínky, 
b) pečuje o pověst a dobrý stav lodní třídy Flying Dutchman, vede evidenci lodí, jmenuje hlavního 
měřiče, 
c) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností. 
Spolek vykonává tuto činnost pouze jako vedlejší činnost, a to za účelem prosazování sportovních 
zájmů a rozvoje lodní třídy Flying Dutchman v ČR, 
d) hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek.
Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením
§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

II. Organizační struktura

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů.

2. Schůzi valné hromady svolává Výbor. Pokud její svolání navrhne min. 1/3 členů, koná se 
nejpozději do 30 dnů od doručení takového návrhu. Valná hromada se schází minimálně jednou za 
rok. Valná hromada může proběhnout i prostřednictvím internetové komunikace.

3. Valná hromada plní zejména tyto úkoly : 
a) rozhoduje o zrušení nebo přeměně ALT FD z.s. a v případě zrušení i o majetkovém vypořádání, 
b) rozhoduje o názvu, adrese sídla a symbolice ALT FD z.s., 
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov ALT FD z.s., 
d) volí a odvolává Výbor, předsedu, revizní komisi v případě jejího ustavení, 
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku ALT FD z.s., schvaluje rozpočet ALT FD 
z.s. a příspěvky členů, 
f) stanoví hlavní směry činnosti ALT FD z.s. pro příští období, 
g) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy v 
ALT FD z.s. 

4. Hlasovat na valné hromadě smějí pouze členové ALT FD z.s. s hlasovacím právem. Valná 
hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna většina členů s hlasovacím právem. V případě, že 
k časovému termínu zahájení valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím
právem, posouvá se začátek jednání o 15 minut. Po uplynutí této lhůty je valná hromada usnášení 
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schopná. Usnesení valné hromady je přijato prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím 
právem.

5. Statutárním orgánem ALT FD z.s. je Výbor. Výbor je volen a odvoláván na valné hromadě a to 
prostou většinou přítomných členů s hlasovacími právy. Jeho funkční období je na dobu neurčitou. 
Výbor zabezpečuje plnění úkolů ALT FD z.s. v období mezi jednotlivými valnými hromadami. 
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná 
hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

6. Výbor je 3 členný, pokud valná hromada neurčí jinak. Výbor volí ze svých členů předsedu 
výboru. Předseda svolává schůzi Výboru podle potřeby, nejméně však jednou za 1 rok. Schůzi 
Výboru je možno uspořádat i prostřednictvím elektronické komunikace.

7. Výbor zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost ALT FD z.s. 
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti,
k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČUS, jiných organizací a fyzických osob určených ALT FD 
z.s. 
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku ALT FD z.s. 
e) spolupracuje se sportovními svazy, ostatními asociacemi jak v Čechách, tak i v zahraničí 
f) k zabezpečení činnosti ALT FD z.s. vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu 
g) rozhoduje o nominacích a reprezentaci lodní třídy Flying Dutchman 
h) vede zápisy z uskutečněných valných hromad a má povinnost je uchovávat stejně tak jako ostatní
závazné dokumenty ALT FD z.s. 
i) v rámci své působnosti projednává s pořadateli podmínky uspořádání regat a dohodnuté termíny 
pak předkládá na ČSJ, který tyto zařadí do CTL (celostátní termínové  listiny) všech sportovních 
akcí a soutěží v kalendářním roce. Projednávaná znění CTL, jakož i její schválené a závazné znění 
pro daný rok Výbor zveřejňuje bez zbytečného odkladu a průběžně. 
j) Výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit další jemu podřízené výbory pro 
zajištěné určitých úkolů či činnosti, při jejich zřízení / jmenování vždy určí rozsah jejich působnosti 
a pravomoci. Působnost těchto podřízených orgánů je omezena rozsahem působnosti Výboru spolku
svěřené mu těmito stanovami. 
k) rozhoduje o přijetí a vede seznam členů Spolku, vybírá členské příspěvky.
K platnosti usnesení Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru
s tím, že jsou všichni členové výboru s tímto usnesením seznámeni. 

8. Kontrolní komise, bude li určena, provádí revizi hospodaření Výboru. Kontrolní komise je 3 
členná.

III. Členství

1. Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním ALT FD z.s.

2. Členem s hlasovacím právem se stává člen ALT FD z.s., který řádně a včas platí členské 
příspěvky.

3. Práva a povinnosti členů - závodníků a ostatních členů jsou takové, jaké stanoví a schválí valná 
hromada a jsou v souladu se závodními pravidly, předpisy mezinárodní asociace lodní třídy Flying 
Dutchman, stanovami Českého svazu jachtingu a s dobrými mravy.
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4. Členové sdružení platí členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje valná hromada pro každý 
kalendářní rok.

5. Členové sdružení se přijetím členství zavazují podporovat ALT FD z.s. a to zejména svou účastí 
na akcích pořádaných nebo spolupořádaných ALT FD z.s..
 
6. Přijetí člena vzniká rozhodnutím Výboru, o zániku členství vyloučením rozhoduje usnesením 
Výbor.

7. Ukončení členství:
a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení
členství Výboru,
b) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; Výbor
spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo 
zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku,
c) úmrtím člena
d) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

IV. Majetek ALT FD z.s. a hospodaření

1. Zdrojem majetku jsou zejména:
a) příspěvky členů ALT FD z.s. 
b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti 
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti 
d) příspěvky a dotace od sportovních svazů 
e) státní příspěvky, dotace od ČSJ, jiných organizací a osob přidělené na základě činnosti člena ALT
FD z.s. na základě jeho souhlasu
g) majetek převedený do vlastnictví členem ALT FD z.s. 
h) logo ALT FD z.s. a jeho použití v rámci propagace lodní třídy. ALT FD z.s. se zavazuje využívat 
toto logo s ohledem na autorská práva a platné právní předpisy.

2. Majetek ALT FD z.s. je ve vlastnictví ALT FD z.s. jako celku. O převodech práva hospodaření k 
majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s majetkem rozhoduje valná 
hromada ALT FD z.s.

3. Kromě majetku, ke kterému má ALT FD z.s. vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo 
jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí 
obecně závaznými právními předpisy.

4. Obdržené finanční příspěvky pro ALT FD či pro konkrétní posádky za úspěšnou účast na 
zahraničních závodech jsou rozdělovány v souladu s určením příspěvku.
Příspěvek ve prospěch ALT FD na reprezentaci lodní třídy na zahraničních závodech se dělí mezi 
všechny účastníky závodů rovným dílem.
Konkrétní posádkou vyjetý příspěvek po úspěšné reprezentaci na zahraničním závodu získává tato 
posádka. Obdržený příspěvek pak čerpá na příštím zahraničním závodu formou refundování 
startovného, cestovného a stravného vč. ubytování dle platných vyhlášek. Případnou nevyčerpanou 
část tohoto příspěvku pak získávají další nejúspěšnější české posádky na daném závodu podle jejich
umístění, pokud neurčí valná hromada ALT FD jinak.
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V. Způsob jednání a zastupování Spolku

1. Spolek zastupuje předseda nebo dva členové Výboru Spolku společně a to v souladu
s rozhodnutím Valné hromady a Výboru.

2. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis buď předseda nebo 
dva členové Výboru Spolku společně.

VI. Závěrečné ustanovení

1. ALT Flying Dutchman z.s. je organizací s právní subjektivitou.

2. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 9.9. 2016 a okamžikem 
schválení nabyly účinnosti.

3. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, 
nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov. 

V……………….. dne …………………………...

………………………..
podpis
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