Stanovy spolku
lánek 1
Název a sídlo
Název spolku zní: Asociace st elc na asfaltové ter e, z.s.
Sídlem spolku je: Lánovská 695, Vrchlabí, PS 543 01
I O: 43753523
(dále jen „ASAT“, nebo „Spolek“),

lánek 2
Statut spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující své leny na základ spole ného zájmu. Spolek
je právnickou osobou.

lánek 3
Cíl innosti a ú el spolku
1. ASAT je dobrovolnou organizací, sdružující osoby vedené spole ným zájmem s cílem
provozovat, podporovat, organizovat a ídit sportovn st eleckou innost z palných zbraní se
zvláštním z etelem na disciplíny spadající do p sobnosti Federation Internationale de Tir aux
Armes Sportives de Chasse.
2. ASAT je jedinou organizací v eské republice zastupující sportovní st elbu ve Federation
Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (dále jen „FITASC“) v disciplínách
Sporting (Lovecký Parkúr), Compak Sporting, Combined Game Shooting (Lovecká
Kombinace), Universla Trench (Univerzáln í Trap).
3. ASAT dbá na to, aby jednotlivé sout že registrované u ASAT probíhaly podle pravidel
vydaných FITASC nebo ASAT.
4. ASAT po ádá vrcholové sout že – Mistrovství eské republiky, sout že zahrnuté do
eského poháru ve všech vyhlášených disciplínách a do její p sobnosti spadá taktéž
po ádání mezinárodních sout ží.
5. ASAT organizuje a ídí státní reprezentaci v disciplínách ízených FITASC. Reprezentanti
eské republiky budou nominování ídícím výborem AST, a to výhradn z len ASAT dle
dosažených výsledk na nomina ních závodech v jednotlivých disciplínách.
6. ASAT je oprávn n p edevším vydávat pravidla sportovní st elby a vydávat v rámci
disciplín a své p sobnosti len m AST licence trenéra a rozhod ího.
7. ASAT rozvíjí svou innost na celém území eské republiky.

lánek 4
lenství
1. ASAT rozlišuje ty i druhy lenství:
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a) standardní
b) doživotní
c) zahrani ní st elci
d) rozhod í
2. Fyzické osoby mohou být p ijaty za leny ASAT za spln ní níže uvedených podmínek.
Fyzické osoby mladší osmnácti let jsou povinny zárove p edložit písemný souhlas
zákonného zástupce s lenstvím v ASAT.
3. Standardním lenem ASAT dle odst. 1 písm. a) tohoto lánku se mlže stát jakákoliv
fyzická osoba s eským státním ob anstvím, jsou-li kumulativn spln ny tyto podmínky:
a) p ijetí a schválení ádn vypln né p ihlášky o lenství v ASAT pov eným zástupcem
ASAT.
b) zaplacení lenského p ísp vku ve výši platné prodaný kalendá ní rok.
c) u osob bez eského státního ob anství povoluje vyjímku pouze lenská sch ze.
Standardní lenství v ASAT je asov omezeno na dobu jednoho kalendá ního roku. Po
zaplacení lenského p ísp vku na další kalendá ní rok dle Pravidel hospoda ení s finan ními
prost edky ASAT se lenství automaticky prodlužuje.
4. Doživotním lenem ASAT dle odst, 1 písm b) tohoto lánku se mlže stát jakákoliv fyzická
osoba s eským státním ob anstvím, jsou-li kumulativn spln ny tyto podmínky:
a) schválení ádn vypln né p ihlášky o lenství v ASAT ídícím výborem.
b) zaplacení dvacetinásobku ro ního lenského p ísp vku ve výši platné pro kalendá ní rok,
v n mž byla podána p ihláška o lenství v ASAT.
5. lenem ASAT dle odst. 1 písm. c) tohoto lánku (zahrani ní st elci) se m že stát osoba
s jiným než eským státním ob anstvím, jsou-li kumulativn spln ny tyto podmínky:
a) p ijetí a schválení ádn vypln né p ihlášky o lenství v ASAT pov eným zástupcem
ASAT.
b) zaplacení lenského p ísp vku ve výši platné prodaný kalendá ní rok.
Tito lenové se mohou ú astnit závod ASAT jako registrovaní st elci ASAT se všemi
výhodami standardních len . Tito lenové nebudou vyhodnocováni v rámci eského poháru
ani Mistrovství eské republiky. Tito lenové nemají jiná lenská práva a povinnosti len
ASAT.
6. lenem ASAT dle odst. 1 písm. c) tohoto lánku (rozhod í) se m že stát osoba, která
získala národní í mezinárodní licenci rozhod ího v disciplínách organizovaných ASAT, jsouli kumulativn spln ny tyto podmínky:
a) p ijetí ádn vypln né p ihlášky o lenství v ASAT pov eným zástupcem ASAT
b) zaplacení lenského p ísp vku ve výši platné pro daný kalendá ní rok.
Tito lenové mají asov omezené lenství na dobu jednoho kalendá ního roku, které se
automaticky prodlužuje zaplacením lenského p ísp vku na další kalendá ní rok dle Pravidel
hospoda ení s finan ními prost edky schválenými lenskou sch zí. Výši lenských p ísp vk
navrhuje p íslušná sekce a p edkládá ke schválení lenské sch zi. lenské p ísp vky
mohou být rozdílné pro jednotlivé sekce. Termín uhrazení lenských p ísp vk na
následující kalendá ní rok je sou ástí pravidel hospoda ení s finan ními prost edky ASAT.
7.

lenství v ASAT (bez ohledu na druh lenství) zaniká zejména z t chto d vod :
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a) písemným oznámením lena o vystoupení z ASAT
b) vylou ením lena ASAT za podmínek stanovených Disciplinárním ádem schváleným
lenskou sch zí – p íloha . 1
c) pop . z dalších d vod uvedených ve stanovách Spolku nebo v platných právních
p edpisech.

lánek 5
Práva len
lenové ASAT mají pravo:
a) zú astnit se všech jednání lenských sch zí ASAT a sch zí p íslušných sekcí, podávat
návrhy a p ipomínky, volit, kandidovat a být volen do všech orgán ASAT. Pasivní volební
právo do orgán ASAT je omezeno 18 (slovy: osmnácti) roky v ku. Každý len má právo
nechat se na základ písemné plné moci zastoupit p i jednání lenské sch ze.
b) lenové ASAT, vyjma lenství dle lánku 4, odst. 1 písm. d) (rozhod í), se mohou
zú astnit závod registrovaných ASAT a FITASC jako st elec, a to v etn mistrovských
sout ží v rámci eské republiky i v zahrani í, mít oficiáln zaznamenány výsledky dosažené
v t chto závodech, které jsou ro n publikovány ASAT.

lánek 6
Povinnosti len
lenové ASAT mají za povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy ASAT
b) aktivn se podílet na pln ní cíl a ú el ASAT
c) sv domit vykonávat funkce v orgánech ASAT
d) ádn platit ro ní lenské p ísp vky ve výši stanovené lenskou sch zí, vyjma len
uvedených v l. 4 odst. 1 písm. b) (doživotní)
e) písemn nebo elektronicky oznámit ASAT zm ny kontaktních údaj
f) dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ASAT.
g) lenové reprezenta ního družstva (nominováni ASAT) musí dodržovat ústrojovou káze
(nosit stejnokroj Spolku) p i ú asti na všech závodech po ádaných FITASC v rámci eské
republiky i v zahrani í. P i jiných p íležitostech spojených s prosazováním ú elu tohoto
Spolku je dodržování ústrojové kázn žádoucí, nikoliv nezbytné.

lánek 7
Orgány ASAT
Orgány ASAT jsou:
1.

lenská sch ze

2.

ídící výbor
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3. President
4. Výkonný president ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
5. Výkonný president ASAT pro univerzální trap
6. Komise pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
7. Komise pro Univerzální trap
8. Komise rozhod ích
9. Kontrolní komise

lánek 8
lenská sch ze
1.

lenská sch ze je nejvyšším orgánem ASAT.

2. lenské sch ze se mohou ú astnit všichni lenové ASAT, kterým bylo schváleno lenství
a zaplatil lenský p ísp vek minimáln 30 dn p ed konáním lenské sch ze vyjma lenství
dle lánku 4, odst. 1 písm. c) (zahrani ní st elci)
3. lenskou sch zi svolává president podle pot eby, nejmén však jedenkrát do roka nebo
Výkonný president ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
s p edsedou Komise pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci a
nadpolovi ní v tšinou této komise, nebo Výkonný president ASAT pro univerzální trap
s p edsedou Komise pro Univerzální trap a nadpolovi ní v tšinou této komise nebo Kontrolní
komise.
4.

lenská sch ze zejména:

a) rozhoduje o zm nách stanov ASAT
b) rozhoduje o pravidlech hospoda ení s finan ními prost edky ASAT
c) projednává a rozhoduje o Disciplinárním ádu ASAT
d) projednává a rozhoduje o Sout žním ádu ASAT
e) projednává a schvaluje zprávy o hospoda ení, rozpo et hospoda ení na b žný rok a
kontrolní zprávy za uplynulé období
f) rozhoduje o výši lenských p ísp vk pro jednotlivé kalendá ní roky
g) volí Presidenta, Výkonného presidenta ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a
loveckou kombinaci, Výkonného presidenta ASAT pro univerzální trap, P edsedu komise
rozhod ích (Hlavní rozhod í ASAT), P edsedu komise pro lovecký parkúr, compak sporting a
loveckou kombinaci, P edsedu komise pro univerzální trap.
h) volí p edsedu a leny Kontrolní komise.
i) na základ návrhu zvolených p edsed jednotlivých komisí volí leny t chto komisí.
Všichni výše uvedení volení funkcioná i mohou být zvoleni, p ípadn odvoláni nadpolovi ní
v tšinou p ítomných len .
5. as a místo konání lenské sch ze a program lenské sch ze musí být oznámen
písemn každému lenovi nejpozd ji do 30 (slovy: t iceti) dn p ed jejím konáním. Tato
podmínka je spln na, pokud tato informace je zaslána lenovi na e-mailovou adresu, kterou
uvedl v p ihlášce do ASAT a zve ejn no na oficiálních webových stránkách ASAT.
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6. lenská sch ze je usnášeníschopná, je-li p ítomno alespo 30% (slovy: t icet procent)
len ASAT (do celkového po tu len se nepo ítají lenové ASAT uvedení v lánku 4, odst.
1 písm. c) (zahrani ní st elci). Není-li lenská sch ze usnášeníschopná, m že statutární
orgán nebo ten, kdo p vodní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lh t patnácti dn
od p edchozího zasedání lenskou sch zi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být
z ejmé, že se jedná o náhradní zasedání lenské sch ze. Náhradní zasedání lenské
sch ze se musí konat nejpozd ji do šesti týdnu ode dne, na který bylo zasedání lenské
sch ze p edtím svoláno. Usnesení náhradního zasedání se m že p ijmout za ú asti
libovolného po tu len .
7. Každý len má jeden hlas. Hlasy len jsou si rovny.
8. lenská sch ze rozhoduje na základ hlasování. Rozhodnutí je p ijato, jestliže pro n j
hlasuje prostá v tšina p ítomných len . K rozhodnutí o zm n stanov je zapot ebí alespo
dv t etiny p ítomných len .
9. lenské sch zi p edsedá President, v jeho nep ítomnosti Výkonný president ASAT pro
lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci nebo Výkonný president ASAT pro
univerzální trap nebo len ASAT zvolený na za átku lenské sch ze.

lánek 9
ídící výbor
1. ídící výbor ídí innost ASAT v období mezi jednotlivými lenskými sch zemi v souladu
s jejich usneseními.
2. ídící výbor má 5 (slovy: p t) len . Tvo í jej President ASAT, Výkonný president ASAT
pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci, Výkonný president ASAT pro
univerzální trap, zvolený len ASAT, p edseda komise pro lovecký parkúr, compak sporting a
loveckou kombinaci.
3. President je volen lenskou sch zí na dobu t í let. Minimáln 1 m síc p ed ukon ením
funk ního období svolá President lenskou sch zi, aby mohly prob hnout ádné volby
volených zástupc ASAT. V p ípad nezvolení ádných zástupc ASAT p ed skon ením
funk ního období bude po skon ení funk ního období ídit ASAT bu Výkonný president
ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci nebo Výkonný president
ASAT pro univerzální trap, podle toho, který z nich zastupuje sekci s v tším po tem len .
4. Výkonný president ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci,
Výkonný president ASAT pro univerzální trap, p edseda komise rozhod ích, p edseda
komise pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci a p edseda komise pro
univerzální trap jsou voleni lenskou sch zí na dobu t í let.
5. Jakýkoliv len ídícího výboru m že být zvolen do své funkce opakovan a m že být
lenskou sch zí odvolán.
6. etnost, agendu, místo a as jednotlivých jednání ídícího výboru ur uje President, a to
nejmén 10 (slovy: deset) pracovních dn p edem. ídící výbor se schází nejmén dvakrát
ro n . ídící výbor je usnášeníschopný, pokud se ho ú astní alespo 3 (slovy: t i) lenové.
Usnesení je p ijato, pokud pro n j hlasovala v tšina všech len
ídícího výboru. Jednání
ídícího výboru se m že uskute nit také za pomoci sd lovací techniky i za pomoci
prost edk umož ující komunikaci na dálku. P ijatá usnesení musí být vyhotovena
v písemné form a podepsána alespo 3 (slovy: t emi) leny ídícího výboru.

lánek 10
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President
1. Statutárním orgánem Spolku je:
a) President
b) Výkonný president ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
c) Výkonný president ASAT pro univerzální trap
kte í jednají jménem Spolku níže uvedeným zp sobem:
-

ve v cech, které se týkají pouze Sekce loveckého parkúru, compak sportingu a
lovecké kombinace, jsou oprávn ni jednat spole n President a Výkonný president
ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
ve v cech, které se týkají pouze Sekce univerzálního trapu, jsou oprávn ni jednat
spole n President a Výkonný president ASAT pro univerzální trap
v ostatních v cech je President oprávn n jednat samostatn

2. Podepisování za Spolek se uskute uje tak, že jednající osoby k natišt nému i jinak
napsanému názvu Spolku p ipojí sv j podpis s dodatkem ozna ujícím jejich funkci.
-

3. V p ípad , že President nem že vykonávat svou funkci, p echází jeho pravomoc a
p sobnost v plném rozsahu na Výkonného presidenta ASAT pro lovecký parkúr,
compak sporting a loveckou kombinaci nebo na Výkonného presidenta ASAT pro
univerzální trap, podle toho, který z nich zastupuje sekci s v tším po tem len .
V p ípad , že ani tento Výkonný president nem že vykonávat svou funkci, p echází
jeho pravomoc a p sobnost v plném rozsahu na druhého Výkonného presidenta.

lánek 11
Sekce disciplín
1. Z d vodu bezvadného zajišt ní innosti v oblastech jednotlivých st eleckých disciplín
z izuje ASAT dv specializované sekce:
a) Sekci loveckého parkúru, compak sportingu a lovecké kombinace
b) Sekci univerzálního trapu
2. Sekce ani komise nemají vlastní právní subjektivitu
3. Každý len ASAT je sou asn p íslušníkem jedné ze dvou výše uvedených sekcí. Svou
p íslušnost k dané sekci si svobodn vybere a ozna í v p ihlášce ke lenství v ASAT. Každý
len ASAT m že zm nit p íslušnost k sekci pouze jednou ro n , a to p i zaplacení lenských
p ísp vk .
4. Pom r po tu len ASAT k jednotlivým sekcím bude použit jako rozhodné kritérium pro
pom r rozd lování volných finan ních prost edk mezi ob sekce.
5. Sekce Univerzálního trapu se bude podílet na lenském p ísp vku FITASC, odm n
pokladníka a administrátora stránek v pom ru po tu disciplín.

lánek 12
Komise
1. Pro ízení jednotlivých specifických oblastí innosti ASAT jsou ustanoveny tyto komise.
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a) Komise pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
b) Komise pro univerzální trap
c) Komise rozhod ích
2. V p ípad aktuální pot eby, m že ídící výbor rozhodnout o z ízení „do asné komise“. P i
z ízení do asné komise ídící výbor ur í délku trvání innosti takové komise, a to bu
asov , nebo vázanou na spln ní ú elu, pro který byla komise z ízena.
3. V komisi musí být ur en p edseda a musí mít vždy nejmén 3 (slovy: t i) leny.
4. Jednotlivé komise mají pravomoci, které jim byly delegovány ídícím výborem. Mezi tyto
pravomoci pat í také právo pozvat na své jednání kteréhokoliv lena ASAT a vyžadovat jeho
ú ast na takovémto jednání.
5. Jednání kterékoliv komise je možno uskute nit také za pomoci sd lovací techniky í za
pomoci prost edk umož ující komunikaci na dálku. Tento zp sob jednání není možný,
pokud byl na n ádn pozván len ASAT.
6. Jednotlivé komise informují v pravidelných intervalech ídící výbor o své innosti. Komise
poskytne ídícímu výboru zprávu o své innosti kdykoliv o to ídící výbor požádá.
7. Komise Sekce loveckého parkúru, compak sportingu a lovecké kombinace a Sekce
univerzálního trapu mají za úkol, mimo jiné:
a) každoro n p ipravovat st elecké sout že ve své disciplín , p edevším pak Mistrovství
eské republiky a eský pohár
b) ídit státní reprezentaci ve své disciplín
c) rozhodovat o systému rozd lení do t íd ve své disciplín .
d) rozhodovat o použití finan ních prost edk ASAT dle pravidel hospoda ení s finan ními
prost edky dané sekce.
e) zajistit školení rozhod ích pro danou sekci ve spolupráci s komisí rozhod ích

lánek 13
Kontrolní komise
1. kontrolní komise kontroluje hospoda ení ASAT a p edkládá lenské sch zi kontrolní
zprávu za daný kalendá ní rok k odsouhlasení.
2. Kontrolní komise má 3 (slovy: t i) leny – p edsedu a leny Kontrolní komise, kte í jsou
voleni lenskou sch zí na t íleté funk ní období. lenové Kontrolní komise mohou být
zvoleni do svých funkcí i opakovan .
3. Funkce lena (i p edsedy) Kontrolní komise je neslu itelná s jakoukoliv jinou funkcí
v rámci ídícího výboru ASAT.
4. P edseda Kontrolní komise se m že ú astnit jednání
práva.

ídícího výboru bez hlasovacího

5. etnost, agendu, místo a as jednotlivých jednání Kontrolní komise ur uje P edseda, a to
nejmén 10 (slovy: deset) pracovních dn p edem. Kontrolní komise se schází nejmén
jednou ro n .
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lánek 14
Hospoda ení ASAT
Spolek hospoda í s majetkem, který je tvo en finan ními prost edky a dalším majetkem,
zdroje majetku jsou:
a) stávající majetek
b) majetek získaný koupí, vlastním hospoda ením nebo jiným zp sobem
c) lenské p ísp vky
d) dary, dotace
e) ostatní p íjmy

lánek 15
Hlavní innost spolku
1. ASAT vykonává hlavní innost za ú elem dosažení svých cíl v souladu se svým
posláním tak, jak je vymezeno v l. 3 t chto stanov. Žádná z hlavních inností ASAT není
podnikáním ani výd le nou inností.
2. Hlavní innost m že být financována p edevším, ale nejenom z lenských p ísp vk dle
l. 14 t chto stanov, grant a sponzorských dar a ze zisku z vedlejších inností dle l. 16
t chto stanov. Je-li p i výkonu hlavní innosti dosaženo p íjmu, použije ASAT tyto p íjmy k
pokrytí náklad na spolkovou innost, i na úhradu své správy. P íjmy z výkonu hlavní
innosti ASATU nep esáhnou náklady.

lánek 16
Vedlejší innost spolku
1. Jelikož je provozování hlavní innosti ASAT spojeno s náklady, m že ASAT vykonávat i
hospodá ské, i jiné výd le né innosti vedlejší, a to jako pro podporu hlavní innosti, tak i
za ú elem hospodárného využití majetku ASAT. Zisk z t chto inností používá ASAT
p edevším k podpo e hlavní innosti dle l. 15 t chto stanov, dalších spolkových inností a k
úhrad náklad na vlastní správu.

lánek 17
Disciplinární ízení
1. Disciplinární ízení probíhá dle platného Disciplinárního ádu ASAT schváleného lenskou
sch zí. – viz. p íloha . 1

lánek 18
Placený personál
1. ídící výbor m že rozhodnout o jmenování tajemníka – pokladníka a jeho výši odm ny dle
Pravidel hospoda ení s finan ními prost edky ASAT, který je odpov dný za b žný chod
administrativních a finan ních záležitostí.
2. ídící výbor m že rozhodnout o p ijetí dalšího administrativního personálu dle pot eby
ASAT, pokud to shledá žádoucím.
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lánek 19
Zánik Spolku
1. ASAT zanikne v p ípad , že lenská sch ze rozhodne o jeho dobrovolném rozpušt ní
nebo o slou ení ASAT s jiným spolkem.
2. Pokud by m la lenská sch ze jednat o dobrovolném rozpušt ní ASAT nebo o jeho
slou ení s jiným spolkem, je t eba, aby byl tento bod jednání ádn uveden v pozvánce na
lenskou sch zi.
3. K p ijetí platného rozhodnutí o dobrovolném rozpušt ní ASAT nebo o jeho slou ení
s jiným spolkem, je t eba, aby hlasovaly pro návrh 2/3 (slovy: dv t etiny) registrovaných
len ASAT (do celkového po tu len se nepo ítají lenové ASAT uvedení v lánku 4, odst.
1 písm. c) (zahrani ní st elci).
4. P i hlasování o dobrovolném rozpušt ní ASAT nebo o jeho slou ení s jiným spolkem
lenská sch ze zárove rozhodne, zda istý majetek ASAT (majetek ASAT zbylý po
ode tení veškerých závazk ) bude p eveden na jinou nástupnickou organizaci, i zda bude
p eveden na ur enou nadaci, jejímž cílem je p edevším podpora sportu.
5. Spolek m že taktéž zaniknout za podmínek stanovených zákonem . 89/2012 Sb.,
v platném zn ní.

lánek 20
P echodná a záv re ná ustanovení
1. ASAT se ídí eským právním ádem, p edevším pak zákonem . 89/2012 Sb., Ob anský
zákoník, v platném zn ní

Stanovy schváleny

lenskou sch zí dne 16.11.2019.
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