STANOVY
Cheer Academy, z.s.
I.
Základní ustanovení
Spolek Cheer Academy, z.s. je samostatnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Sídlo Cheer Academy, z.s.: Na Jarově 2068/32, 130 00 Praha 3
II.
Účel, hlavní činnost spolku
Základním účelem a hlavní činností Cheer Academy, z.s. je:
a) Provozovat a organizovat sportovní činnost se zaměřením na cheerleading, vytvářet pro
ni materiální a tréninkové podmínky,
b) Vést své členy a ostatní zájemce o cheerleading k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
c) Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
d) Pořádat sportovní soustředění, výlety a tábory či semináře
e) Zajišťovat v oblasti cheerleadingu vzdělávání svých členů, jejich školení
f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností (účast na různých charitativních akcích formou vystoupení svých členů).

III.
Členství spolku

1) Druhy členství
Členství ve spolku Cheer Academy, z.s. je dvojího druhu. Rozlišuje se na:
a) žákovské
b) činné
a) Žákovským členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo fyzická
osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce, která se ztotožňuje
s účelem, hlavní činnosti spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů
s ostatními členy spolku. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě
písemné přihlášky podané zájemcem o členství případně prostřednictvím jeho

zákonného zástupce. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího
podání.
b) Činným členem (trenérem, asistentem, choreografem) se může stát fyzická osoba
starší 18 let, která se aktivně podílí na trénování a vedení žákovských členů spolku.
O přijetí za činného člena rozhoduje výkonný výbor na základě posouzení odborných,
pedagogických a organizačních schopností člena.
2) Členská práva a povinnosti
Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství:

1. Členská práva
1.1. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
b) Být informován o činnosti spolku,
c) Účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce
d) Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
e) Ukončit kdykoli své členství
1.2. Členská práva, která přísluší jen činným členům:
a) Volit a být volen do všech orgánů spolku, tzn. výkonného výboru a kontrolní komise za
podmínek těchto stanov, toto právo přísluší fyzické osobě až po dovršení 18ti let.
b) Účastnit se důležitých zasedání výkonného výboru, příp. hlasovat o jeho rozhodnutích
2. Členské povinnosti
2.1 Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
spolku,
b) Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního
chování,
c) Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
d) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení činnosti, jakož i
usilovat o dobré jméno spolku,
2.2. Členské povinnosti, které přísluší jen žákovským členům
Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
členstvím a činností spolku, pokud o tom příslušný výkonný výbor podle stanov rozhodl.

IV.
Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:
a) Vystoupením člena,
b) Vyškrtnutím z důvodu nezaplaceného členského příspěvku, a to pokud příspěvek
nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro
jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) Vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov či jiných
vnitřních předpisů spolku, nedodržování usnesení a rozhodnutí výkonného výboru
nebo jiných členských povinností. U činného člena spolku může dojít k vyloučení na
základě rozhodnutí výkonného výboru o nedostatečné odborné způsobilosti,
d) Úmrtím fyzické osoby,
e) Zánikem spolku bez právního nástupce.

V.
Orgány spolku
Orgány Cheer Academy, z.s. jsou:

1) Výkonný výbor jako statutární orgán, který zároveň plní i roli nejvyššího orgánu spolku
2) Kontrolní komise jako orgán kontrolní

1. Výkonný výbor
1.1 Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který zároveň plní roli nejvyššího
orgánu.
1.2 Výkonný výbor Cheer Academy, z.s. je tříčlenný kolektivní statutární orgán, který je oprávněn
zastupovat spolek na veřejnosti, ale vždy jen kolektivně, společným postupem. Jednotliví
členové výboru jsou oprávněni konat a jednat samostatně pouze v běžných věcech, které
nejsou vymezeny pravomocemi výkonného výboru. V případě, že člen výkonného výboru
jedná jménem spolku v rozporu s jeho rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou
tímto jednáním způsobí.

1.3 Členové výkonného výboru (předseda + 2 členové) jsou voleni činnými členy spolku z jejich
řad. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté. Předsedu výkonného výboru si volí
členové výkonného výboru ze svého středu a jeho funkční období je pětileté.

1.4 Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
Zasedání výkonného výboru může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

1.5 Výkonný výbor je schopný se usnášet, jsou-li přítomni všichni 3 členové. K platnosti usnesení
výkonného výboru je zapotřebí souhlasu alespoň 2 členů.

1.6 Členové výkonného výboru se podepisují jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo
napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

1.7 Výkonný výbor plní roli nejvyššího orgánu spolku. Do působnosti výkonného výbor náleží
rozhodování ve všech záležitostech činnosti spolku. Jedná se zejména o:
a) Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či
rozdělení,
b) Rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky, rozhodnutí o změně sídla,
c) Organizuje a řídí činnost spolku,
d) Schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku,
e) Připravuje podklady pro jednání a rozhodování spolku,
f) Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
g) Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
h) Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

2. Kontrolní komise
2.1 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku Cheer Academy, z.s. řádně vedeny a je-li
jeho činnost vykonávána v souladu s právními předpisy a stanovami.
2.2 Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni z řad činných členů spolku.
2.3 Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k
výkonnému výboru i jednotlivým členům.
2.4 Kontrolní činnost provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu
ze strany členů výkonného výboru či členů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise

může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od členů výkonného
výboru k dané záležitosti vysvětlení.
2.5 Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) Kontrola hospodaření spolku
b) Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů

VI.
Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) Členské příspěvky,
b) Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,
c) Příspěvky a dotace od sportovních svazů,
d) Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty
apod.,
e) Dary.
2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
movitého i nemovitého, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním,
rozhoduje výkonný výbor.
3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje výkonný výbor. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude
nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statutu spolku. Jestliže
spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant
apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného
orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění

VI.
Závěrečná ustanovení

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

2. Do prvního statutárního orgánu byly zvoleny zakládacím aktem dne 10. 7. 2014 zakládací
členky spolku:

Martina Němcová, narozena 29. 9. 1977, bytem Vlčkova 2913/57, 100 00 Praha 10,
jako předsedkyně
Olga Kopřivová, narozena 1. 4. 1963, bytem Brigádníků 2913/57, 100 00 Praha 10,
jako členka
Andrea Nováčková, narozena 9. 12. 1980, bytem Navrátilova 13, 110 00 Praha 1,
jako členka

V Praze dne 10. 7. 2014

