
STANOVY 

Velké ceny Prostějovska v požárním útoku 

  

Článek  I. 

Základní ustanovení 
 

1.         Názvem sdružení je Velká cena Prostějovska v požárním útoku (dále jen VCP). 

2. VCP je občanským sdružením podle zák.č. 83/1990 Sb. o sdružování osob ve znění novel. VCP 
sdružuje občany provozující požární sport (dále jen PS).   

3.         Občanské sdružení je právnickou osobou.  

4.         Sídlo VCP: Krumsín 211, 798 03 Plumlov  

 

  

Článek II. 

Poslání a cíle sdružení 

1.         Cílem VCP je: 

a) propagovat požární sport ve společnosti 
b) prosazovat zájmy požárního sportu na úrovni orgánů státní správy 

             

2.         K dosažení výše uvedených cílů VCP bude vyvíjet činnost zejména následující formou: 

a) organizovat soutěže v požárním útoku  
b) zabezpečovat vzdělávací kurzy 
c) vydávat pravidla  
d) získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj PS 
e) spolupracovat s orgány obcí, právnickými osobami, s ostatními organizacemi i 

jednotlivci. 

  

 

             



Článek III. 

Členství ve sdružení, práva a povinnosti členů 

1.  Členem sdružení VCP se mohou stát fyzické nebo právnické osoby jejichž aktivity přímo 
souvisejí s požárním sportem, a to v režimu: 

• řádný člen 
• mimořádný člen 
• čestný člen 

 1.1.      Řádné členství             

a) Členem VCP se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, rozhodnutím členské 
schůze VCP, na základě návrhu Rady VCP. 

b) Členství vzniká dnem udělení souhlasu členské schůze VCP. 
c) Členství jednotlivců ve VCP zaniká: 

• dobrovolným vystoupením z VCP a to na základě písemného oznámení 
doručeného předsedovi, místopředsedovi, nebo do sídla VCP. 

• vyloučením dle  vnitřních předpisů VCP 
• úmrtím  

d) Každý řádný člen má právo:       

• být informován o  činnosti sdružení VCP prostřednictvím Rady VCP,    
• hlasovat při rozhodování o vnitřních záležitostech VCP, 
• podílet se na aktivitách a akcích pořádaných VCP a na využívání 

finančních a materiálních prostředků VCP v režimu stanoveném 
zákonem a usneseními schválenými příslušnými orgány VCP, 

• podávat návrhy, náměty připomínky k činnosti VCP, 
• ukončit členství dobrovolným vystoupením z VCP.  

e) Každý řádný člen sdružený ve VCP je povinen: 

• jednat podle stanov VCP a usnesení orgánů VCP, 
• uhradit ve stanoveném termínu poplatky stanovené členskou schůzí 

VCP, 
• řádně vyúčtovat účelově poskytnuté finanční příspěvky z centrálních 

zdrojů, 
• vyhnout se jakékoli činnosti odporující cílům sdružení VCP 

  

1.2.          Mimořádné členství          

a) Mimořádnými členy  VCP se mohou stát i jiné fyzické nebo právnické osoby, které 
mají zájem na podpoře požárního sportu a pomoci VCP v její činnosti, a to na 
základě písemné žádosti schválené Radou VCP. 



b) Každý mimořádný člen má právo: 

• podílet se na aktivitách a akcích pořádaných VCP, 
• být informován o činnosti VCP,  
• dávat podněty k činnosti orgánů VCP a žádat vysvětlení od těchto 

orgánů.  

1.3.          Čestné členství  

a) Čestným členem VCP se mohou stát fyzické osoby z titulu jmenování členskou 
schůzí VCP, a to na základě návrhu Rady VCP. Jde zejména o osoby, které se  
významně zasloužily o rozvoj požárního sportu.  

b) Práva čestných členů 

• podílet se na aktivitách a akcích pořádaných VCP, 
• být informován o činnosti VCP, 
• dávat podněty k činnosti orgánů VCP a žádat vysvětlení od těchto orgánů. 

  

Článek IV. 

Orgány VCP 

  Orgány VCP jsou: 

• Členská schůze VCP 
• Rada VCP 
• Kontrolní komise 

  

1.         Členská schůze VCP  

1.1.      Nejvyšším orgánem VCP je členská schůze složená ze členů sdružení.  

Členské schůze se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů 
sdružení, popř. Rada VCP, koná se nejpozději do 21 dnů od doručení takového podnětu 
předsedovi, místopředsedovi nebo do sídla VCP. Členskou schůzi VCP svolává předseda nebo 
místopředseda VCP. 

 

 1.2.      Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o vzniku a zániku VCP, v případě zániku o majetkovém vypořádání, 
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice VCP, 
c) rozhoduje o přijetí a změnách  stanov VCP, 
d) volí Radu VCP a kontrolní komisi, 
e) rozhoduje o místě a podmínkách konání soutěží v příslušném kalendářním roce,  



f) rozhoduje o přijetí nových členů a jejich členském statutu, 
g) rozhoduje o vyloučení člena sdružení v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem 

(zejména zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), 
h) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku VCP, schvaluje rozpočet Rady 

VCP, členské příspěvky, startovné a pořadatelské poplatky, 
i) stanoví hlavní směry činnosti VCP pro příští období, 
j) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní 

vztahy VCP, 

1.3.      K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlas 3/5 většiny přítomných za 
nadpoloviční přítomnosti všech řádných členů sdružení,  pokud členská schůze  nerozhodne 
ohledně kvalifikované většiny jinak.  

  

2.         Rada VCP.  

2.1.  Rada VCP je výkonným orgánem VCP.  

2.2.  Rada VCP zabezpečuje plnění úkolů VCP v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. 
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, přičemž 
členská schůze si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.  

2.3.  Rada VCP má lichý počet členů, nejméně však 7. Členové rady VCP jsou voleni členskou 
schůzí.Členy rady VCP mohou být jen řádní členové VCP. 

             Rada VCP má předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předsedu, místopředsedu a hospodáře 
volí rada VCP. 

             Předseda, nebo místopředseda svolává Radu VCP podle potřeby, nejméně však jednou za 6 
měsíců.  

2.4.       Rada VCP je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  

K platnosti usnesení Rady VCP je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny  přítomných. 

 2.5.       Rada VCP zejména:  

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, 
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost VCP, 
c) připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům 

činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a právnických a 
fyzických osob, 

d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku VCP, 
e) k zabezpečení činnosti VCP vytváří profesionální aparát v nezbytném rozsahu 

  

2.6.  VCP zastupuje a za ni jedná předseda nebo místopředseda, kteří se za VCP  podepisují tak, že 
k názvu VCP vyznačí své jméno, příjmení, název funkce ve sdružení a připojí svůj vlastnoruční 
podpis a razítko VCP.  



2.7.  Proti rozhodnutí Rady VCP je možné podat stížnost členské schůzi. Tato stížnost musí být 
podána písemnou formou. 

  

3.         Kontrolní komise (KK)  

3.1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem VCP.  

3.2.  Kontrolní komise je složena ze 2 řádných členů volených členskou schůzí na 1 rok. V čele KK 
stojí předseda, který je volen členy KK. Při ztrátě voleného člena může KK kooptovat jiného 
řádného člena, schváleného následně členskou schůzí VCP.  

3.3.  Kontrolní  komise zejména: 

a) kontroluje hospodaření VCP a plnění usnesení členské schůze, 
b) upozorňuje Radu VCP na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění, 
c) vyjadřuje se k čerpání rozpočtu VCP a k hospodaření VCP a předkládá členské schůzi 

zprávu o své činnosti.  

3.4.      Předseda nebo jím pověřený člen KK má právo se zúčastňovat všech jednání Rady VCP.  

3.5.      Člen KK nemůže být členem Rady VCP.  

  

Článek V. 

Majetek VCP a hospodaření 

  

 Zdrojem majetku VCP jsou zejména 

• účastnické  příspěvky 
• pořadatelské poplatky 
• státní příspěvky, dotace od jiných organizací, právnických a fyzických osob (dále jen 

ostatní příspěvky) 
• výnosy z pokut (kauce za podaní protestu na soutěži VCP, který nebyl uznán) 
• hospodářská činnost 
• dary a dědictví 
• členské příspěvky 

  

 1.  Účastnické příspěvky  

1.1.  Účastnické příspěvky platí každé soutěžní družstvo, které se zúčastní soutěže v PS zařazené 
do seriálu soutěží VCP 



1.2.      Účastnický příspěvek je součástí startovného a je vybírán pořadatelem soutěže. Je odváděn 
hospodáři VCP 

1.3.  Výši účastnického příspěvku, způsob a termín jeho odevzdání hospodáři stanovuje členská 
schůze VCP 

1.4.  Účastnický příspěvek je placen opakovaně při každé účasti družstva v soutěži zařazené do 
seriálu soutěží VCP 

 
2. Pořadatelský poplatek  

2.1.  Pořadatelský poplatek je jednorázový poplatek, který platí každý pořadatel, kterému je 
v daném kalendářním roce přiděleno oprávnění zařadit jím pořádanou soutěž do seriálu 
závodů VCP  

2.2.  Jeho výši, způsob a termín odevzdání hospodáři stanoví členská schůze. 

 
3. Majetek VCP  

3.1.  Majetek je vlastnictvím VCP jako celku  

3.2.  O všech dispozicích s ním rozhoduje členská schůze VCP  

3.3. Hospodaření s majetkem VCP upraví členská schůze přijetím zásad pro hospodaření 
s majetkem. 

  

Článek VI. 

Zánik VCP a rozdělení majetku 

O zániku Velké ceny Prostějovska může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná mimořádná členská 
schůze, a to 3/5 většinou přítomných delegátů. Tato členská schůze je usnášeníschopná při 
nadpoloviční účasti všech řádných členů. Stejně tak rozhodne o případném rozdělení majetku VCP 
v souladu s platnými právními normami. 

  

  

 

 

 

 



Článek VII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

  

1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí VCP dne 23.1.2010 a nabývají platnosti dnem  
 

registrace na MV ČR dne ……………………………………………. 

 


