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I. Název, sídlo, působnost, poslání 
 
§ 1 Aeroklub Mladá Boleslav je zapsaným spolkem (dále jen AK MB) občanským 

sdružením s právní subjektivitou sdružujícím zájemce o leteckou činnost. 
 
§ 2 Sídlo AK MB je na letišti v Mladé Boleslavi 
  Adresa: Aeroklub Mladá Boleslav 
    Regnerova 1306 
    293 01 Mladá Boleslav 
 
§ 3 Působnost: AK MB vyvíjí svou činnost v rámci působnosti AeČR, jehož je 

členem. 
 
§ 4 Hlavní činností Základním posláním AK MB je veškerá činnost související 

s leteckými sporty a parašutismem. 
 
§ 5 AK MB v souladu s platnými právními předpisy: 
 

a) spravuje a udržuje veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví nebo 
správě AK MB 

b) provádí výcvik a sportovní činnost ve všech leteckých sportech a služby 
s tím související 

c) provádí odborný letecký výcvik v rámci AeČR 

d) v rámci stanov AeČR umožňuje členství, letecký výcvik a sportovní 
leteckou a para činnost i cizím státním příslušníkům 

e) umožňuje svým členům zúčastnit se soutěží v tuzemsku i v zahraničí 

f) propaguje sportovní letectví a parašutismus 

g) provádí podnikatelskou činnost pro zajištění základního poslání hlavní 
činnosti 

h) vede seznam členů, který je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu 
provádí předseda výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv 
změně podstatných údajů. 

i) AK MB je členem Aeroklubu České republiky 
 

II. Členství, základní práva a povinnosti členů 
 
§ 6 Podmínky a vznik členství: 

 
a) Členem AK MB může být každý občan České republiky, který splňuje tyto 

podmínky: 
- dosáhl věku 14 let 
- v případě občana mladšího 18 let, je třeba ke vzniku členství 

písemného souhlasu jeho zákonných zástupců.  
- Je držitelem průkazu způsobilosti pilota letounů, pilota kluzáků nebo 

parašutisty. 
- je trestně bezúhonný. Případné výjimky schvaluje výbor AK MB, proti 

jehož rozhodnutí se může člen (žadatel o členství) odvolat k členské 
schůzi dle § 6 písm. c), věta čtvrtá, stanov. 

- pokud nevykonal základní výcvik v AK MB složí vstupní poplatek na 
účet AK MB podle příslušné kvalifikace:     

u pilota letounů 10 000,- Kč 
u pilota kluzáků  5 000,- Kč 
u parašutisty   3 000,- Kč 

b) splňuje-li podmínky uvedené v § 6 písm. a) stanov, může být členem AK 
MB i cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, pokud jí bylo 
uděleno povolení k pobytu na území České republiky.  
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c) o přijetí osoby za člena AK MB rozhoduje výbor AK MB na základě písemné 
žádosti. K žádosti je žadatel povinen přiložit aktuální výpis z rejstříku 
trestů. O přijetí musí být rozhodnuto do 90 dnů od doručení přihlášky. 
Proti rozhodnutí výboru AK MB se může žadatel písemně odvolat do 15 
dnů po jeho doručení. Toto odvolání řeší nejbližší členská schůze AK MB. 

 
§ 7 Základní práva členů: 
 

a) dle stanov AeČR 
a) podílet se na praktické činnosti spolku. 
b) volit a být volen do orgánů s tím, že právo volit orgány AK MB přísluší 

členu od dovršení 18 let a právo být volen od dovršení 21 let věku. 
c) využívat veškerá zařízení AK MB v souladu s interními a obecně platnými 

předpisy a pokyny odpovědných funkcionářů AK MB. 
d)  být přizván a osobně se zúčastnit jednání v těch případech, kdy orgány 

AK MB jednají o jeho osobě - o jeho činnosti, chování, případně o jiných 
otázkách souvisejících s jeho osobou a AK MB. Příslušný orgán je povinen 
na toto jednání člena přizvat a nemůže bez jeho účasti rozhodovat 
s výjimkou, že člen předem souhlasí, aby se jednalo v jeho nepřítomnosti 
nebo se k jednání bez omluvy a bez vážného důvodu nedostavil, 

e) Má právo písemně požádat výbor AK MB o pozastavení členství na dobu 
určitou s uvedením důvodu, maximálně však na dobu 2 let. Po tuto dobu 
nemusí člen plnit své členské povinnosti dané stanovami, kromě § 8 písm. g) 
stanov. 

 
§ 8 Základní povinnosti členů: 

 
a) dle stanov AeČR 
b) členové jsou povinni dodržovat tyto stanovy, organizační řád a další 

interní předpisy AeČR a AK MB, jako i platné právní předpisy týkající se 
jeho činnosti v AeČR i v AK MB. 

c) řídit se rozhodnutím výboru AK MB. 
d) uhradit každoročně členský příspěvek na kalendářní rok, jehož výši a 

datum splatnosti stanoví členská schůze AK MB, 
e) Zúčastnit se každé členské schůze AK MB. 
f) uhradit náklady na svou leteckou nebo parašutistickou činnost (sportovní 

činnost). Člen AK MB je povinen sledovat stav svých závazků za svoji 
sportovní činnost, zejména informace o jejich výši a splatnosti. Při 
vyrovnání pohledávek postupovat tak, aby délka jeho závazku nepřesáhla 
lhůtu 14 dnů. V případě prodlení se zaplacením závazku je člen povinen 
uhradit AK MB smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení až do uhrazení dluhu. Smluvní pokutou není dotčen nárok AK MB 
na zákonný úrok z prodlení. 

Náklady na sportovní činnost budou členovi fakturovány vždy 
k poslednímu dni v měsíci se splatností uvedenou na faktuře, nejméně 
však 14 denní. V případě prodlení se zaplacením faktury je člen povinen 
uhradit AK MB smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení až do uhrazení dluhu. Smluvní pokutou není dotčen nárok AK MB 
na zákonný úrok z prodlení.  

Při neuhrazení splatné pohledávky vůči AK MB nemůže člen vykonávat 
praktickou činnost. Pokud ji i přesto vykonává, je mu účtována za běžnou 
(nečlenskou) cenu. 

g) Každý člen Aeroklubu Mladá Boleslav je povinen adekvátním způsobem 

reprezentovat Aeroklub Mladá Boleslav. Jednat v jeho zájmu i vně 

Aeroklubu a především úmyslně nepoškozovat jeho oprávněné zájmy. 

Porušení této povinnosti může mít za následek okamžité vyloučení člena. 

Tento způsob sankcí je myslím 
rozumný. Dosud se bohužel 
neuplatňoval, přestože je ve stanovách 
už docela dlouho. Jedná so klasický 
smluvní úrok z prodlení. Jak to funguje 
si můžete vyzkoušet na 
 http://pravo4u.cz/kalkulacky/urok-a-
poplatek-z-prodleni/ 
Předpokládám, že to samé umí i 
FilghtOffice 

http://pravo4u.cz/kalkulacky/urok-a-poplatek-z-prodleni/
http://pravo4u.cz/kalkulacky/urok-a-poplatek-z-prodleni/
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§ 9 Členství v AK MB zaniká: 
 

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení z AK MB s uvedením 
data ukončení členství. 

b) úmrtím člena 
c) zrušením členství rozhodnutím výboru nebo členské schůze AK MB po 

projednání za účasti člena.  V případě, kdy se tento člen k jednání 
výboru  AK MB v předem mu písemně oznámeném termínu bez omluvy a 
bez vážného důvodu nedostaví, může být rozhodnuto o zrušení jeho 
členství bez jeho účasti. Člen má právo se odvolat proti tomuto rozhodnutí 
o zrušení svého členství do 15 dnů od jeho doručení. Toto odvolání má 
odkladný účinek. Zrušení členství rozhodnutím výboru AK MB je možné 
pouze tehdy, jestliže tento člen porušuje závažným nebo opakovaným 
způsobem povinnosti člena AK MB vyplývající z těchto stanov. Řádně 
podané odvolání k tomuto rozhodnutí řeší nejbližší členská schůze. 

d) členství zaniká automaticky, jestliže člen AK MB nezaplatí členský 
příspěvek k danému termínu splatnosti stanovenému členskou schůzí. 

e) v případě ztráty trestní bezúhonnosti. Výjimky schvaluje výbor AK MB, který 
je rovněž oprávněn po dobu trestního stíhání pozastavit členství trestně 
stíhaného člena. Proti rozhodnutí výboru AK MB se lze odvolat k členské 
schůzi dle § 6 písm. c), věta čtvrtá, stanov. 

 
III.    Vnitřní uspořádání Aeroklubu Mladá Boleslav 

 
§ 10 Zásady vnitřního uspořádání 
 

a) orgány AK MB jsou: 
- členská schůze 
- kontrolní a revizní komise (KRK) 
- výbor 
- předseda 
- místopředseda 

b) volené orgány AK MB jsou odpovědny ze své činnosti členské schůzi. 
c) usnesení volených orgánů AK MB jsou závazná pro všechny členy. 
d) orgány AK MB jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů. 
e) usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných na 

jednání. 
 

§ 11 Členská schůze AK MB 
 

a) členská schůze je nejvyšším orgánem. 
b) řádnou členskou schůzi svolává výbor, tato se schází podle potřeby 1x 

v kalendářním roce. V případě potřeby může výbor, nebo KRK svolat 
mimořádnou členskou schůzi. Výbor je povinen svolat mimořádnou čl. 
schůzi také v případě, že o to požádá nadpoloviční většina členů AK MB. 

c) členská schůze zejména: 
- projednává a schvaluje změnu stanov 
- projednává a schvaluje zásadní kroky s vlivem na chod AK MB. 

V odůvodněných případech proběhne rozhodnutí členské schůze 
prostřednictvím elektronického hlasování. Pravidla elektronického 
hlasování určí organizační řád. 

- projednává a schvaluje plán činnosti 
- projednává a schvaluje zprávy o činnosti 
- vyjadřuje se k činnosti a schvaluje výsledky hospodaření  AK MB  
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- volí nebo odvolává výbor AK MB a jeho předsedu. Výbor volí 
sedmičlenný včetně předsedy a minimálně jedním zástupcem vždy 
dvou zástupců z každé odbornosti. (odborností je skupina členů – 
držitelů průkazu dle §6 a) ) 

- volí a odvolává KRK 
- schvaluje organizační řád 
- všichni funkcionáři se volí na období mezi řádnými členskými 

schůzemi 
- schvaluje výši a termín splatnosti členského příspěvku  
- schvaluje počet brigádních hodin a cenu neodpracované brigádní 

hodiny 
d) členská schůze je neveřejná. 

 
§ 12 Kontrolní a revizní komise 

 
a) je volená členskou schůzí a odpovídá jí za svoji činnost 
b) v čele KRK je předseda KRK 
c) KRK tvoří minimálně tři členové včetně předsedy KRK 
d) členové ani předseda KRK nesmí být členy výboru AK MB 
e) KRK zajišťuje především: 

- kontrolu hospodaření AK MB a jeho hospodářské činnosti 
- dodržování platných předpisů a nařízení 
- ověřuje včasnost projednávání stížností, návrhů a připomínek členů 

AK MB a ostatní veřejnosti 
d) KRK se schází podle potřeby, svolává ji její předseda. KRK je povinna se 

sejít na žádost výboru AK MB, nebo předsedy AK MB 
e) KRK podává o své činnosti zprávu členské schůzi 
f) předseda KRK, nebo jím pověřený člen mají právo se zúčastnit jednání 

výboru AK MB s hlasem poradním 
 
 
§ 13 Výbor AK MB 
 

a) musí mít minimálně 7 členů včetně předsedy AK MB 
b) je výkonným orgánem v době mezi řádnými členskými schůzemi 
c) plní úkoly uložené mu stanovami, právními předpisy, členskou schůzí AK 

MB, nebo konferencí AeČR 
d) jednání výboru řídí předseda, který je volen samostatně. 
e) jednání výboru se účastní vedoucí letového provozu s hlasem poradním.   

hospodář a technik. Vedoucí letového provozu nesmí být člen výboru. 
Výbor si je může pouze přizvat na jednání  

f) výbor zasedá podle potřeby, nejméně jedenkrát za měsíc. 
g) výbor určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření AK MB a 

vydává k tomu potřebné interní předpisy a instrukce. Tyto uvádí 
v zápisech ze zasedání výboru. 

h) jednání výboru AK MB jsou neveřejná. 
i) Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 

projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech AK MB mohl 

znamenat výhodu nebo škodu pro něho samotného nebo osobu blízkou, 

pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje nebo je v ní jinak 

účasten, nebo jinak se ho tato záležitost dotýká, je povinen tuto 

skutečnost sdělit orgánu AK MB, který má danou záležitost rozhodovat, a 

současně je z rozhodování o této věci vyloučen. 

 
§ 14 Předseda AK MB 
 

a) je statutárním zástupcem AK MB, jedná jménem AK MB 
b) je volen a odvoláván členskou schůzí  
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§ 15 Místopředseda AK MB 
 

a) zastupuje v nepřítomnosti předsedu AK MB se všemi jeho právy a 
povinnostmi 

b) je volen a odvoláván ze své funkce výborem AK MB 
c) musí být zvolen z řad zvolených členů výboru AK MB 

 
 

IV. Finanční zdroje a hospodářská činnost 
 
§ 16 Základní finanční zdroje AK MB tvoří: 
 

a) členské příspěvky 
b) příjmy z podnikatelské činnosti AK MB 
c) dary a sponzorské příspěvky 
d) příspěvky na činnost 

 
§ 17 Účelem podnikatelské činnosti není zvyšování, resp. vytváření zisku, ale zajištění 

plnění základního poslání hlavní činnosti AK MB. 
 
 

V. Majetek Aeroklubu Mladá Boleslav 
 
§ 18 Majetek (hmotné, nehmotné a finanční prostředky) je vlastnictvím   AK MB 

jako celku. 
 
 

VI. Zánik organizace 
 
§ 19 Zánik AK MB a majetkové vypořádání po jeho zániku se řídí ustanovením §12 

a následnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. § 2744 a § 2746 NOZ o 
společnostech. 

§ 20 K zániku AK MB dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem 
se vyžaduje souhlas nejméně dvoutřetinové většiny členů AK MB. O 
majetkovém vypořádání v tomto případě rozhoduje zvláštní likvidační komise, 
jmenovaná výborem AK MB a schválená členskou schůzí AK MB 

 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
§ 21 Stanovy mohou být změněny pouze se souhlasem dvoutřetinové většiny členů 

AK MB pozvaných na členskou schůzi. V případě, že se na členské schůzi 
nesejdou dvě třetiny členů AK MB, bude svolána mimořádná čl. schůze, kde 
má právo změnit stanovy dvoutřetinová většina přítomných členů AK MB na 
mimořádné členské schůzi. Změny odsouhlasené členskou schůzí nabývají 
platnost dnem schválení. 

 
§ 22 Stanovy nabývají platnosti po jejich dnem schválení členskou schůzí 

ministerstvem vnitra České republiky. 
 
Toto znění stanov bylo schváleno na členské schůzi Aeroklubu Mladá Boleslav 
dne 27. března 2011 


