
  

 
STANOVY  

Českomoravské asociace motocyklového 
sportu, z.s. 

 
 

 
Preambule  

 
V zájmu rozvoje motorismu, jeho řízení, realizace a organizace v České 
republice, podpory aktivit souvisejících s motorismem a zvyšování jeho 
bezpečnosti, reprezentace motocyklového sportu v České republice i navenek 
v mezinárodních organizacích, působících v oblasti motorismu,  je založen tento 
spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů v režimu zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.   
 

Článek I 
 Název,  sídlo a účel spolku  

 
1.  Název spolku je Českomoravská asociace motocyklového  

sportu, z.s. (dále jen „Spolek“). 
2.  Dalš ími př ípustnými verzemi názvu Spolku jsou zkratka ČAMS a 

odpovídající transkripce pro už ívání v mezinárodním styku 
Czech and Moravian association of motorcycle sports, jakož i 
její zkratka CAMS.   

3.  Sídlem Spolku je Brno, Ostrovač ická 65, PSČ  641 00.  
4.  Spolek nezř izuje pobočné spolky s odvozenou právní osobností 

ve smyslu ustanovení § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

5.  Účelem Spolku je zastřešovat motocyklový sport v České 
republice, vykonávat č innost efektivní, nezávislé a 
respektované národní autority v oblasti motocyklového sportu 
v České republice a reprezentovat jej navenek. To vše v zájmu 
rozvoje motorismu a v duchu zásady fair play.     

 
 

Článek II  
Hlavní činnost spolku  

 
1.  Spolek rozvíj í, realizuje, podporuje, organizuje a ř ídí sportovní  
č innost v oblasti motorismu na celém území České republiky i 
mimo ni.   

2.  Spolek podporuje mladé a talentované jezdce, provádí 
výchovnou a výukovou č innost v zájmu zvyšování bezpečnosti 
př i  motocyklovém  sportu i aktivitách s ním souvisejících.  

3.  Spolek podporuje motocyklový sport ve formě reprezentační,  
soutěžní i rekreační.  
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4.  Spolek podporuje aktivní způsob ž ivota a volnočasový 
motocyklový sport. 

5.  Spolek poř izuje a zajišťuje technické prostředky, zař ízení i 
vybavení pro motocyklový sport.  

6.  Spolek reprezentuje motocyklový sport v České republice 
v mezinárodních organizacích působících v oblasti motorismu a 
spolupracuje s nimi – tyto jsou představovány zejména 
Světovou  motocyklovou federací (FIM) a Evropskou motocyklovou unií  
(FIM EUROPE ), jakož i v zahraničí. 

 
 

Článek III  
Další činnost spolku a vedlejší hospodářská činnost spolku 

 
 
1. Spolek pořádá a organizuje sportovní podniky v oblasti 

motocyklového sportu  a  schvaluje jejich propozice. 
2. Spolek pořádá a organizuje výchovné a vzdě lávací akce v oblasti 

motocyklového sportu pro mladé a talentované jezdce, sledující 
jejich výkonnostní růst, harmonický rozvoj osobnosti a zvyšování 
bezpečnosti př i  sportovních podnicích i mimo ně, vyhledává a 
soustřeďuje mladé a talentované zájemce o motocyklový sport.    

3. Spolek pořádá a organizuje výchovné a vzdě lávací akce v oblasti 
motocyklového sportu pro l icencované jezdce, sledující udržování i 
dalš í  prohlubování získaných dovedností a zvyšování bezpečnosti 
př i  sportovních podnicích i mimo ně.      

4. Spolek pořádá vzdě lávací akce se zaměřením na motocyklový 
sport pro veřejnost, v zájmu zvyšování bezpečnosti už ivatelů 
sportovních tratí i ř idičů př i  provozu na pozemních komunikacích.   

5.  Spolek pořádá vzdě lávací akce se zaměřením na motocyklový 
sport pro osoby, vykonávající funkce v jejich orgánech, divizích, 
podílející se na realizaci sportovních podniků jakožto ředitelé 
závodů, sportovní, traťoví, techničtí komisař i  č i  v j iném postavení 
(tzv. č inovníci) v zájmu udržování a dalš ího prohlubování 
získaných znalostí, jakož i pro zájemce o tyto pozice z řad 
odborné veřejnosti.   

6.  V zájmu zkvalitnění komunikace s č lenskou základnou v regionech 
Spolek zř izuje územní sportovní centra s regionální působností.  
Pro podporu mladých a talentovaných jezdců i zájemců o 
motocyklový sport zř izuje Spolek  sportovní centra mládeže.  

7.  V zájmu efektivní organizace a ř ízení sportovní č innosti, Spolek 
rozč leňuje jednotlivé oblasti motocyklového sportu a aktivity 
s ním související do divizí podle jejich zaměření (dále jen  
„divize“).     

8.   Spolek podporuje reprezentaci motocyklového sportu v České 
republice a jeho jednotlivé reprezentanty na mezinárodní úrovni.    

9.  Spolek prezentuje pozitivní efekty motocyklového sportu ve formě 
reprezentační,  soutěžní i rekreační,  směrem k veřejnosti.  

10.  V zájmu zajištění a průběžného zkvalitňování materiálně 
technické základny motoristického sportu i zvyšování jeho 
bezpečnosti, Spolek  poř izuje a zajišťuje technické prostředky, 
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zař ízení i vybavení, shromažďuje poznatky o údržbě sportovních 
tratí a jejich provozu.    

11. Spolek vydává disciplinární řád,  statuty, všeobecné a sportovní 
řády pro jednotlivé divize   a současně dohlíž í  na jejich 
dodržování.  

12. Spolek sestavuje a zveřejňuje sportovní kalendáře a ročenky.  
13. Spolek stanovuje a udě luje sportovní t ituly. 
14.  Spolek stanovuje, vydává a odnímá licence pro jezdce, týmy, 

pořadatele sportovních soutěž í , č inovníky i j iné osoby v postavení, 
které se týká č innosti Spolku.   

15. Spolek vede seznam svých č lenů. Zápisy a výmazy v seznamu 
č lenů spolku, týkající se č lenství osob ve spolku provádí Generální 
sekretář spolku. Seznam č lenů není zpř ístupněn   

16. Spolek rozhoduje o poplatcích vstupních, č lenských, l icenčních, 
homologačních, za zápis do kalendáře, za účast na školení i všech  
ostatních finančních plněních ze strany č lenů č i  třetích osob, které 
se týkají č innosti Spolku v oblasti, jež se jich dotýká.   

17. Spolek shromažďuje a uchovává památky dokládající histori i a 
vývoj motocyklového sportu. 

18.  Spolek pro zajištění realizace svého účelu a podporu hlavní 
č innosti spolku, v rozsahu předmětu č innosti a prostředků k jeho 
naplňování, jak se podává z těchto stanov,  realizuje  vedlejš í  
hospodářskou č innost a vykazuje ji v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a dalš ími obecně závaznými právními 
předpisy.  Spolek není založeno k výdě lečné č innosti ani k 
zajištění řádného výkonu urč itých povolání a př ípadný zisk 
z č innosti spolku lze použ ít pouze pro spolkovou č innost včetně 
správy spolku.   

19.  Spolek pro naplnění svého účelu spolupracuje se státními, správními i 
samosprávnými orgány, nestátními organizacemi a osobami, působícími 
v oblasti motorismu, a to v České republice i zahraničí.     

20. Spolek dále vykonává veškerou č innost související a potřebnou 
pro naplnění jeho účelu.   

   
 

Článek IV  
Členství, jeho vznik  a zánik  

 
1.  Č lenem Spolku mohou být osoby fyzické i právnické.   
2.  Č lenská práva a povinnosti ve Spolku nelze převádět na jiné 

osoby.    
3.  Č lenství ve Spolku může být individuální, odvozené nebo čestné. 
4.  Individuální č len je osoba, která podala př ihlášku do Spolku a byla 

do něj př i jata rozhodnutím Prezidia. 
5.  Odvozený č len je osoba, která je č lenem osoby právnické, jež je 
č lenem Spolek (např íklad, nikoli však pouze, sportovního klubu),  
písemně prohlásila, že byla seznámena s textem stanov Spolku,  
souhlasí se vstupem do Spolku, s výkonem práv i plněním 
povinností z toho plynoucích, a byla do něj př i jata rozhodnutím 
Prezidia.  
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6.  Čestný č len je osoba, jež se významně zaslouž i la o rozvoj 
motocyklového sportu a které bylo udě leno čestné č lenství 
rozhodnutím Prezidia.     

7.  Pokud tyto stanovy č i  vnitřní předpisy Spolku použ ívají pojem 
č len, rozumí se tím č len individuální, odvozený i čestný, ledaže je 
výslovně stanoveno jinak č i  z kontextu nepochybně vyplývá, že 
jde o úpravu práv a povinností, týkající se pouze některého 
z druhů č lenství.    

8.  Č lenství ve Spolku zaniká :  
 
a) úmrtím č lena 
b) zánikem právnické osoby jakožto č lena Spolku   
c) vystoupením č lena ze Spolku   
d) vyloučením č lena ze Spolku:  
 

- pro nezaplacení vstupního poplatku č i  ročního č lenského 
př íspěvku  
- z důvodu vědomého uvedení nepravdivých skutečností 
v př ihlášce do Spolku 
- z důvodu hrubého porušení stanov, vnitřního předpisu 
Spolku vydaného jeho orgány č i  rozhodnutí orgánu Spolku 

 
e) zánikem č lenství odvozeného č lena v individuálním č lenovi, 
jehož byl č lenem.     

 
Článek V 

 Práva a povinnosti členů 
 

1.  Č len Spolku má právo být informován o zálež itostech Spolku, 
účastnit se č lenské schůze, klást na ní dotazy, podávat náměty 
a př ipomínky,  týkající   se č innosti Spolku.   

2.  Zleti lý individuální č len má právo hlasovat na č lenské schůzi a 
být volen do orgánů Spolku.   

3.  Odvozený č len samostatné hlasovací právo na č lenské schůzi 
nemá, jeho vů le je realizována prostřednictvím hlasovacího 
práva individuálního č lena, jehož je odvozený č len č lenem.   

4.  Čestný č len hlasovací právo na č lenské schůzi nemá. Je 
oprávněn se jí účastnit s hlasem poradním.  

5.  Č len spolku je povinen dodržovat tyto stanovy, vnitřní 
předpisy Spolku vydávané jeho orgány, plnit rozhodnutí 
orgánů Spolku, zdržet se jednání, jímž by neoprávněně  zasahoval do 
práv ostatních členů,  jednat v souladu se zájmy Spolku a chránit jeho 
dobré jméno.    

6.  Individuální č len má povinnost zaplatit Spolku vstupní poplatek a 
platit mu roční členské příspěvky.   

7.  Odvozený člen samostatnou poplatkovou ani příspěvkovou povinnost vůči 
Spolku nemá,  vstupní poplatek a roční členské příspěvky, jež se vztahují 
k jeho osobě, je povinen za něj Spolku platit ten individuální člen, jehož 
je tento odvozený člen členem.   

8.  Čestný člen není povinen platit Spolku ani vstupní poplatek, ani roční 
členské příspěvky.  
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Článek VI  

Orgány Spolku 
 

 
1.  Orgány Spolku jsou :  
 
 a) č lenská schůze  
 b) Ř ídící rada   
 c) prezidium  

     d) Prezident   
     e) Disciplinární komise   
 

2.  Závazek k výkonu funkce v orgánech Spolku uvedených v bodě 1. písm.b), 
c), d) (dále jen volené orgány),    e) je závazkem osobní povahy a nelze 
se při něm nechat zastoupit.  

 
3.  Členem voleného orgánu či  Disciplinární komise může být pouze 

individuální člen Spolku.  

4. Člen voleného orgánu  i Disciplinární komise může být volen opětovně. 

5. Funkční období členů Řídící rady  a Disciplinární komise je 5 let.  Funkční 
období členů prezidia je 10 let.  Funkční období Prezidenta je 10 let.  

6. Členství ve volených  orgánech končí uplynutím funkčního období, 
odstoupením z funkce, odvoláním z funkce rozhodnutím členské schůze 
nebo zánikem členství ve Spolku. Členství v Disciplinární komisi  končí 
uplynutím funkčního období, odstoupením z funkce, odvoláním z funkce 
rozhodnutím Řídící rady nebo zánikem členství ve Spolku. 

7. V případě uplynutí funkčního období funkce Prezidenta  neskončí dříve, než 
je zvolen nový prezident postupem dle stanov. Do té doby má  Prezident 
veškerá práva, povinnosti a je oprávněn vykonávat veškerou působnost   
dle stanov, vnitřních předpisů Spolek a obecně závazných právních 
předpisů.   

  
Článek VII  

Členská schůze  
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.  Schází se nejméně 
jedenkrát za rok a svolává ji Prezident.   

2. Oznámení o konání členské schůze s programem jednání se zveřejňuje 
na webových stránkách Spolku a dále se zasílá v písemné či elektronické 
formě všem individuálním členům nejméně 30 dnů předem.    

3. Členská schůze je schopná se usnášet, je – li na ní přítomna nadpoloviční 
většina individuálních členů. 
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4. Každý individuální člen má na hlasování členské schůze jeden hlas plus 
jeden další hlas za každých započatých 50 odvozených členů, kteří jsou 
členové tohoto individuálního člena. Pro stanovení počtu hlasů je 
rozhodující stav ke dni konání členské schůze. Individuální člen hlasuje  
pouze osobně, hlasování zmocněncem není přípustné.  Rozhoduje se 
usnesením. 

5. Jednání členské schůze řídí Prezident či jím k tomu pověřená osoba. 

6. O konání členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje její průběh a 
výsledky hlasování o jednotlivých záležitostech. Přítomní členové se 
zapisují do listiny přítomných, která ohledně jejich osob obsahuje 
základní údaje dle seznamu členů,  počet hlasů pro hlasování na členské 
schůzi a časový údaj o době jejich přítomnosti na členské schůzi.  
Správnost obsahu zápisu i listiny přítomných stvrzují svými podpisy 
osoba, která řídila jednání členské schůze a zapisovatel. Prezident 
zabezpečí vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne konání členské schůze.   

7. Do působnosti členské schůze náleží: 
 

a) volba a odvolání členů  Řídící rady     

b) volba a odvolání Prezidenta  a členů prezidia  

c) rozhodování o změně stanov 

d) rozhodování o zrušení Spolku a jmenování likvidátora  pro  majetkové 

vypořádání   

e) rozhodování o schválení zprávy Řídící rady o činnosti a hospodaření 

Spolku za uplynulé období  

f) rozhodování o rozčleňování jednotlivých oblastí motocyklového sportu a 

aktivit s ním souvisejících do divizí a jejich změnách 

g) rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které mu svěřují stanovy či 

obecně závazné právní předpisy. 

8. K rozhodnutím o záležitostech,  uvedených v bodě 7. pod písm. a), d),    
je vždy zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech individuálních členů  
Spolku. K rozhodnutím o záležitostech,  uvedených v bodě 7. pod písm. 
b), c),  je vždy zapotřebí souhlasu alespoň 3/4 všech individuálních členů  
Spolku. K rozhodnutím v ostatních záležitostech postačuje  prostá 
většina hlasů přítomných individuálních  členů. 

9. Při volbě členů Řídící rady dle bodu 7. písm. a) je vždy třeba respektovat  
její složení dle  reprezentace jednotlivých  divizí tak, je  vyžadováno v čl. 
VIII bodě 2. stanov.   
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Článek VIII  
Řídící rada  

1. Řídící rada je řídícím orgánem Spolku.  Schází se průběžně dle potřeby 
tak, aby byla  řádně zajištěna činnost  Spolku a správa jeho záležitostí.   

2. Řídící rada má 13 členů a tvoří ji Prezident, členové prezidia a 1 
reprezentant každé z divizí sportovních i oborových.    

3. Řídící rada je schopná se usnášet, je – li na ní přítomen Prezident a    
současně je – li na ní přítomna nadpoloviční většina jejích členů.       
Řídící rada však není usnášeníschopná, pokud celkový počet jejích 
členů poklesne pod 7.  Generální sekretář má právo účasti na jednání 
Řídící rady s poradním hlasem.    

4. Každý člen Řídící rady má na jejím hlasování jeden hlas. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas Prezidenta. Rozhoduje se usnesením. 

5. Předsedou Řídící rady je Prezident. Ten organizuje a vede její činnost.    

6. Jednání Řídící rady řídí Prezident či jím k tomu pověřená osoba. 

7. O jednání Řídící rady se pořizuje zápis, který obsahuje jeho průběh a 
přijatá rozhodnutí. Správnost obsahu zápisu stvrzuje  svými podpisy 
osoba, která řídila jednání Řídící rady a zapisovatel. Prezident zabezpečí 
vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne konání Řídící rady.    

8. Do působnosti Řídící rady náleží: 
 

a) schvalování veškerých účetních závěrek Spolku  

b) sestavování rozpočtu Spolku  

c) zajištění vedení účetnictví Spolku, výkaznictví, plnění povinností na 

úseku správy  daní a poplatků dle obecně závazných právních předpisů 

d) plnění evidenčních i archivačních povinností v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy 

e) rozhodování o vyloučení č lena ze Spolku :  

 
- pro nezaplacení vstupního poplatku č i  ročního č lenského 
př íspěvku  
- z důvodu vědomého uvedení nepravdivých skutečností 
v př ihlášce do Spolku 
- z důvodu hrubého porušení stanov, vnitřního předpisu 
Spolku vydaného jeho orgány č i  rozhodnutí orgánu Spolku 
 
 

f)  rozhodování  o zřízení a zrušení územních sportovních center a 

sportovních center mládeže    
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g)  schvalování statutů,  všeobecných a sportovních řádů jednotlivých  

divizí na základě jejich návrhu a jejich změn,   výkon dohledu nad jejich   

dodržováním  

h) stanovování soutěžních systémů, typů sportovních podniků 

organizovaných č i  pořádaných Spolkem, sestavování  

sportovních kalendářů a ročenek  

i) stanovování sportovních titulů a rozhodování o jejich udělování, 
vyhlašování  vítězů seriálů závodů a soutěž í     
j) stanovování a vydávání licencí pro jezdce, týmy,  pořadatele sportovních 

soutěží, činovníky i jiné osoby v postavení, které se týká činnosti Spolku  a 

určování podmínek pro jejich získání  

k) rozhodování o výš i  a splatnosti vstupního poplatku a  ročních 

č lenských př íspěvků individuálních i odvozených č lenů  

l) rozhodování o výš i  a splatnosti poplatků l icenčních, 

homologačních,   za zápis do kalendáře  ( tzv. zalistovací 

poplatek ), za účast na školeních i všech  ostatních finančních 

plněních ze strany č lenů č i  třetích osob, které se týkají č innosti 

Spolku v oblasti, jež se jich dotýká   

m)   rozhodování o výši a splatnosti odměn Prezidenta, členů prezídia,   

členů Řídící rady a členů Disciplinární komise    

n) rozhodování o druzích fondů shromažďujících prostředky pro činnost 

Spolku, zdrojích i způsobech jejich vytváření a použití těchto  prostředků      

o) tvorba zpráv o činnosti a  hospodaření Spolku pro jejich předkládání 

členské schůzi   

p) rozhodování o způsobu rozúčtování a použití dotací, darů a jiných 

smluvních i bezesmluvních plnění třetích osob ve prospěch Spolku  

v případech, kdy tato byla  zajištěna a získána pro potřeby sportovních 

podniků, týkajících se konkrétní divize, osobami působícími v takové divizi      

q) volba a odvolání členů  Disciplinární komise  

r) schvalování disciplinárního řádu a jeho změn, výkon dohledu nad jeho    

dodržováním  

s) rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které jsou potřebné k   

řádnému zajištění činnosti  Spolku a správy jeho záležitostí a nejsou  dle 

stanov či obecně závazných právních předpisů  vyhrazeny jinému orgánu  

Spolku. 
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9. Řídící rada k zajištění výkonu své působnosti vydává vnitřní předpisy 

Spolku, jimiž se rozumí předpisy organizační, správní, poplatkové, 

licenční, soutěžní, řády, předpisy  prováděcí  k záležitostem, 

upraveným ve  stanovách  či obecně závazných právních předpisech, 

jakož i veškeré předpisy, zajišťující výkon působnosti Řídící rady 

v záležitostech, svěřených jí stanovami.  

 

10.  K rozhodnutím ve všech záležitostech je vždy zapotřebí souhlasu 

alespoň 2/3 všech členů  Řídící rady. 

   

11.  Není – li Řídící rada usnášeníschopná, protože celkový počet jejích 

členů poklesne pod 7, přechází její působnost na Prezidenta, a to až do 

doby, než bude Řídící rada usnášeníschopná.    

12.  Řídící rada je povinna při výkonu své působnosti dodržovat  a plnit 

rozhodnutí a pokyny prezidia vydávané v rámci jeho působnosti dle 

stanov.    

Článek IX  
Prezidium   

1. Prezidium je strategickým orgánem Spolku a poradním orgánem 
Prezidenta.  Schází se průběžně dle potřeby tak, aby byla  řádně 
zajištěna činnost  Spolku a správa jeho záležitostí.   

2. Prezidium má 3  členy a tvoří ho Prezident a 2 členové prezidia.   

3. Prezidium je schopné se usnášet, jsou – li na něm přítomni všichni jeho 
členové. Prezidium však není usnášeníschopné, pokud celkový počet 
jeho členů poklesne pod 3 ;  v takovém případě se  prezidium   nekoná 
a  působnost  prezidia přechází  na Prezidenta, a to až do doby, než 
bude prezidium  usnášeníschopné.      

4. Každý člen Prezidia má na jeho hlasování jeden hlas.  Rozhoduje se 
usnesením. 

5. Prezident organizuje, vede činnost prezidia a řídí jeho jednání.      

6. O jednání Prezidia  se pořizuje zápis, který obsahuje jeho  průběh a 
přijatá rozhodnutí. Správnost obsahu zápisu  stvrzuje  svým podpisem   
Prezident.   

7. Do působnosti Prezidia   náleží: 
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a) jmenování a odvolávání kandidátů Spolku do mezinárodních 

organizací, působících v oblasti motorismu   

b) směrování a určování strategie činnosti Spolku,  jeho  hospodaření a  

vystupování vůči třetím osobám a udělovat Řídící radě pokyny 

v tomto smyslu   

c) rozhodování o způsobech a podmínkách využití majetku Spolku  a 

udělovat Řídící radě pokyny v tomto smyslu    

d) volba a odvolání předsedů jednotlivých divizí z řad 

individuálních č lenů Spolku 

e) jmenování a odvolávání Generálního sekretáře Spolku a rozhodování 

o výši jeho mzdy či jiných finančních plněních   

f) rozhodování o výši a splatnosti odměn předsedů jednotlivých divizí   

g) přijímání individuálních a odvozených členů do Spolku, vydávání 

formulářů přihlášek do Spolku  

h) udělování čestného členství  osobám, jež se významně zasloužily o 

rozvoj motocyklového sportu   

i) přijímání stanovisek k výkladu stanov a vnitřních předpisů Spolku, 

závazných pro členy.  

8. Prezidium rozhoduje ve všech záležitostech prostou většinou hlasů.    

  
 Článek X   
Prezident   

1. Prezident je individuálním statutárním orgánem Spolku. Je oprávněn  
zastupovat Spolek ve všech věcech samostatně.   Za Spolek  
podepisuje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu Spolku či jeho 
přípustné verzi dle stanov,  připojí svůj podpis.  

2. Prezident může  zmocnit zastupováním Spolku jiné osoby či jim k tomu 
udělit pověření.  

3. Prezident reprezentuje Spolek na zasedáních a jednáních   
mezinárodních organizací působících v oblasti motorismu i  
vůči  nim.  

  

 
Článek XI   

Disciplinární komise  
 

1. Disciplinární komise je kárným orgánem Spolku. 
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2. Organizace, počet členů, oprávnění, rozsah a způsob výkonu činnosti 
Disciplinární komise se řídí disciplinárním řádem.   

 
 
 

Článek XII    
Divize     

 
1. Divize  jsou ve smyslu č l . III. bodu 7. stanov rozč leněny takto :   
   

       a) divize sportovní, které tvoř í  :  
  
                                 - divize si lniční závody  
                                 - divize př írodní okruhy  
     - divize motokros  
                                 - divize supermoto      
     - divize enduro 
     - divize plochá dráha 
                           - divize  trial  

     - divize sportovní turistika 
      
  
 
 

       b) divize oborové, které tvoř í  :  
    

                                    - divize č inovníci 
     - divize reprezentace a mládež   
      
  
 

2.  Vedoucí  divize  může být pouze individuální člen Spolku.  
  

 
Článek XIII 

 Generální sekretář a sekretariát   
 
 

1.   Generální sekretář :  
 

-  zajišťuje výkon rozhodnutí  orgánů Spolku 
-  př ipravuje podklady pro jednání orgánů Spolku a zápisy 

z nich  
-  vede seznam č lenů Spolku 
-  př i j ímá a shromažďuje př ihlášky do Spolku a předkládá je 
Ř ídící radě  

-  komunikuje se č leny,  předsedy divizí   
-  komunikuje se  třetími osobami a orgány   
-  vede a zajišťuje administrativu Spolku a zodpovídá za ni 
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2.  Generální sekretář je povinen soustavně si poč ínat tak, aby 
byla řádně zajištěna činnost  Spolku a správa jeho záležitostí.  Generálním 
sekretářem může být pouze individuální člen Spolku.  

 
3.  Volené orgány Spolku jsou oprávněny udělovat generálnímu sekretáři 

pokyny.  Generální sekretář  je povinen je plnit a těmto orgánům podléhá.  
V případě odchylných pokynů ve stejné věci je rozhodující pokyn 
Prezidenta. 

 
4.  Generální sekretář je zaměstnancem Spolku. Není oprávněn 
č init právní jednání  za spolek, leda – by k tomu byl zmocněn č i  
pověřen Prezidentem dle č l .  X. bodu 2.    

5.  K plnění úkolů generálního sekretáře je zř ízen sekretariát 
Spolek, jehož pracovníci podléhají generálnímu sekretář i  a jeho 
pokynům.     

  
Článek XIV  

 Sportovní kluby   

  
1.  Individuálním č lenem Spolku mohou být jako osoby právnické 

rovněž sportovní kluby ( dále jen „kluby“ ). Kluby  mají 
samostatnou právní osobnost a nejsou pobočnými spolky  
s odvozenou právní osobností ve smyslu ustanovení § 228 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník. 

2.  Kluby nejsou oprávněny jednat za Spolek, leda – by k tomu 
byly zmocněny Prezidentem dle č l .  X. bodu 2.  

3.  Spolek nenese žádnou odpovědnost za závazky klubů. Není 
oprávněno nakládat s jejich majetkem ani jej už ívat, leda by 
doš lo  k dohodě v tomto směru. 

4.  Kluby nenesou žádnou odpovědnost za závazky Spolku.  Nejsou 
oprávněny nakládat s jeho majetkem ani jej už ívat, leda by 
doš lo  k dohodě v tomto směru č i  takové oprávnění vyplývalo 
z vnitřního předpisu Spolku.   

5.  Kluby jsou povinny uspořádat texty svých interních  
dokumentů, j imiž se rozumí  zejména stanovy, zř izovací l istiny, 
statuty, řády, vnitřní předpisy klubů,  do souladu se stanovami 
Spolku a vnitřními předpisy Spolku. V př ípadě kolize takových 
interních dokumentů klubů se zněním stanov Spolku č i  
vnitřního předpisu Spolku ve věci, týkající se Spolku,  platí 
text stanov Spolku a vnitřních předpisů Spolku.    

 
6.  Ř ídící rada může vybrané kluby s jejich souhlasem pověř it 

výkonem funkce územního sportovního centra ve smyslu č l . III 
bodu 6. a č l . VIII bodu 8.  písm. f), v rámci všech sportovních 
divizí nebo pro urč itou jmenovanou divizi, s přesným určením 
kompetencí, práv a povinností, a tato pověření odnímat.   

 
   

Článek XV 
  Zásady hospodaření Spolku  
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1.  Zdrojem majetku Spolku jsou a mohou být : 
 

a)  roční č lenské př íspěvky a vstupní poplatky  
b)  dotace a subvence 
c)  f inanční př íspěvky mezinárodních organizací působících 

v oblasti motorismu v souvislosti s pořádáním sportovních 
podniků  ( např., nikoli však pouze, ze strany FIM č i  UEM, 
ve vztahu k závodům MotoGP, WSBK a SGP  )  

d)  dary a dědictví, 
e)  poplatky l icenční, homologační, za zápis do kalendáře ( 

tzv. zalistovací poplatky ), za účast na školeních   
f)   př í jmy z vlastní č innosti, zejména související s organizací 
č i  realizací  sportovních podniků   

g)  věci, práva a jiné majetkové hodnoty, poř ízené Spolkem 
z vlastních prostředků   

h)  j iné př í jmy. 
    

2.  Zdrojem majetku Spolku dále mohou být fondy shromažďující 
prostředky pro činnost Spolku, přičemž o jejich druzích,  zdrojích i 
způsobech jejich vytváření a použití těchto  prostředků  rozhoduje Řídící 
rada.     

3.  S majetkem Spolku je oprávněn nakládat Prezident z titulu statutárního 
orgánu Spolku. 

4.  Rozpočet Spolku sestavuje Ř ídící rada. 
5.  Účetní závěrky Spolku schvaluje Ř ídící rada, která rovněž 

zajišťuje vedení  účetnictví Spolku, výkaznictví a plnění povinností na 
úseku správy  daní a poplatků dle obecně závazných právních předpisů. 

6.  Řídící rada vytváří zprávy o hospodaření Spolku pro předkládání členské 
schůzi.    

7.  Spolek není založen k výdě lečné č innosti a veškerý zisk 
z č innosti Spolku lze použ ít pouze pro spolkovou č innost včetně 
správy Spolku. .  

 
 

Článek XVI 
  Zpracování osobních údajů    

 
    

1. Seznam členů Spolku je veden dle identifikačních údajů, poskytnutých 
z jejich strany při vstupu do Spolku či poté. Spolek je zpracovává a 
nakládá s nimi pro potřeby evidenční a řádného výkonu své činnosti 
v souladu  se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za 
správnost údajů o své osobě odpovídá osoba, která je Spolku poskytla  – 
platí přitom, že poskytnutím osobních údajů uděluje dotyčná osoba  ( 
nerozhodno, zda v postavení zájemce o členství či člena ) souhlas Spolku  
k jejich shromažďování,  zpracování a nakládání s nimi  v rozsahu a 
způsobem, vyplývajícím z těchto stanov. Případné změny těchto údajů je 
člen, jehož se změna týká, bez zbytečného odkladu oznámit generálnímu 
sekretáři Spolku.   
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Článek XVII  
Závěrečná ustanovení 

 

1. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik Spolku, jakož i veškerá 
z toho vyplývající práva a povinnosti, se řídí právním řádem České 
republiky. 
 
 
 

V Brně dne ……..2017  
 
 
Za správnost vyhotovení :      .…………………………………………………………. 
                                         Karel Abraham, Prezident Spolku  
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