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Stanovy 
Sdružení amatérských cyklistů České republiky 

 
I. 

Název a sídlo 
 
Název : Sdružení amatérských cyklistů České republiky 
Sídlo : Ladova 766, Kralupy nad Vltavou, 27801 
 

II. 
Předmět činnosti 

 
Předmětem činnosti je : 

• Koordinace činnosti amatérských cyklistických sdružení na území České republiky 
• Organizace mistrovství ČR a národních pohárů 
• Koordinace termínových kalendářů jednotlivých sdružení 
• Navrhovat a nominovat závodníky do reprezentačních družstev pro MR a MS 
• Organizovat školení a jiné odborné semináře 
• Zastupovat a prosazovat zájmy amatérské cyklistiky v celorepublikovém a mezinárodním 

měřítku 
• Poskytovat oficiální informace týkající se amatérské cyklistiky 
• Pořádání společných sportovních, cykloturistických, servisních a společenských podniků 
• Zajištění finančních prostředků na činnost zájmového sdružení amatérských cyklistů České 

republiky 
 

III. 
Majetkové poměry 

 
1. Majetek sdružení je tvořen základními vklady : 

• Unie amatérských cyklistů (dále jen UAC)    2000,-Kč 
• Jihočeská amatérská liga (dále jen JAL)     2000,-Kč 
• Severočeská amatérská liga (dále jen SAL)    2000,-Kč 
• Šumavská unie amatérských cyklistů (dále jen ŠUAC)   2000,-Kč 
• Moravský pohár (dále jen MP)      2000,-Kč 
• Slezský pohár amatérských cyklistů (dále jen SPAC)   2000,-Kč 
Vklady jsou splatné do 15 dnů po zápisu sdružení 

2. Každý z členů sdružení (UAC, JAL, SAL, ŠUAC, MP a SPAC) převede na sdružení poměrnou část 
finančních prostředků, nutných k zajištění předmětu činnosti. Tuto poměrnou část finančních 
prostředků přesně definuje rozpočet sdružení na aktuální kalendářní rok v závislosti na počtu akcí, 
které bude sdružení zajišťovat. 
3. Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem sdružení. Mohou 
být použity jen k realizaci předmětu činnosti sdružení, ¨jak je vymezeno v těchto stanovách. 
 

IV. 
Hospodaření sdružení 

 
1. Sdružení sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný 

kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení 
kalendářního roku. 



2. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech výdajích a finančních 
vztazích k rozpočtu členů sdružení (UAC, JAL, SAL, ŠUAC, MP a SPAC). 

3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za minulý kalendářní rok musí být předložen 
jednotlivým členům sdružení (UAC, JAL, SAL, ŠUAC, MP A SPAC), nejméně 30 dnů před 
projednáváním na zasedání presidia sdružení, aby se k němu členové sdružení (UAC, JAL, 
SAL, ŠUAC, MP A SPAC) mohli vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování 
hospodaření za uplynulý rok mohou členové sdružení (UAC, JAL, SAL, ŠUAC, MP A SPAC) 
uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání presidia sdružení. 

4. Uzavřít smlouvu o zprostředkování za účelem zajištění akce pořádané sdružením lze vždy jen 
po předchozím výběrovém řízení a to s tím zprostředkovatelem, který nabídne nejlepší 
podmínky z hlediska kvality, rychlosti a ceny. 

 
V. 

Členství ve sdružení 
 

1. Členství zakladatelů sdružení vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze. Další člen 
může přistoupit ke sdružení se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí nový člen 
prohlásit, že přistupuje ke stanovám sdružení a složí základní vklady na účet sdružení (2000,-
Kč). Členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 1.dnem 
následujícího měsíce po podání výpovědi.Nekončí však dříve než posledním dnem měsíce, 
v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který podal výpověď. 

 
VI. 

Práva a povinnosti členů 
 

1. Každá člen sdružení je povinen napomáhat podle svých možností činnosti sdružení 
2. Jednotliví členové sdružení (UAC, JAL, SAL, ŠUAC, MP A SPAC) mají právo kontrolovat 

činnost sdružení a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce. 
 

VII. 
Orgány sdružení 

 
1. O všech záležitostech sdružení rozhoduje „Presidium sdružení amatérských cyklistů České 

republiky (dále jen presidium). 
• Každý člen jmenuje jednoho zástupce do presidia sdružení, kterého může kdykoli odvolat. 
• Presidium volí ze svého středu presidenta sdružení na období dvou kalendářních roků. 
• Presidium rozhoduje o všech otázkách, které musí sdružení řešit. 
• Presidium rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů 
• Každý člen sdružení má při hlasování 1 hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta. 
2. President jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek, Podepisování se děje tak, že 

k názvu sdružení připojí svůj podpis president sdružení. 
 

VIII. 
Zrušení společnosti 

1. Sdružení se zrušuje : 
a) dohodou 
b) vložením majetku do nástupnické organizace, která by zajišťovala další chod dle předmětu   
činnosti 

2. Sdružení zaniká výmazem z registrace. 
3. Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační 

zůstatek se rozdělí mezi členy podle výše jejich vkladů. 
 

IX. 
 
Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem všech členů sdružení. 
 
V Praze 7.února 1998 
 


