
STANOVY 

HFT Team NKS z. s. 

  

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 
1. název spolku je HFT Team NKS z.s.  (dále jen ”spolek”); 
2. sídlem spolku je Vernéřov 237, 35201 Aš;  
3. spolek se nečlení na organizační jednotky; 
4. spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

  

čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je podpora střeleckého sportu Hunter Field Target (dále „HFT“) v Aši a okolí, 

sdružování členů, organizování soutěží, vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro 

provozování HFT, osvětová činnost, směřující k propagaci HFT, vč. členství v národní organizaci CAFTA 

z.s. 

  

čl. III 

Cíle spolku a předmět jeho činnosti 
1. Organizování tréninků, vlastních soutěží a účasti svých členů na soutěžích dalších subjektů. 
2. Zajišťování finančních a nefinančních prostředků, nezbytných pro realizaci projektů, 

naplňujících účel spolku. 
3. Příprava a realizace propagačních akcí. 
4. Další formy a konkretizaci činností stanoví členská schůze. 

čl. IV 

Členství ve spolku 
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let. Mladší osoby pouze se souhlasem svého 

zákonného zástupce. 
2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, o přijetí nového člena spolku rozhoduje výbor 

hlasováním nadpoloviční většinou. 
3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako 

samosprávný a dobrovolný svazek členů. 
4. Členství zaniká 

1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství; 
2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení; 
3. rozhodnutím o vyloučení; o vyloučení člena rozhoduje členská schůze hlasováním 

nadpoloviční většinou; 
4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;  
5. úmrtím člena spolku. 

5. Člen má právo 
1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 
2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 
3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

6. Člen má povinnost 



1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, svou činností naplňovat cíle 
spolku; 

2. platit členské příspěvky;  
3. důstojně a zodpovědně reprezentovat spolek při akcích, kterých se jako člen spolku 

zúčastní, řídit se pravidly WHFTO a duchem fair play. 
7. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok. 

  

 

čl. V 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 
1. Statutární orgán – předseda 
2. Nejvyšší orgán – výbor spolku 

  

čl. VI 

Statutární orgán – předseda 
1. Statutárním orgánem spolku je předseda. 
2. Funkční období předsedy je čtyřleté. 

  

čl. VII 

Výbor spolku 
1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně; 
2. Výbor je tříčlenný, jeho členem je předseda spolku a dva místopředsedové; 
3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku, nebo 

rezignace na funkci člena výboru se výbor doplňuje volbou, které se mohou účastnit všichni 
členové spolku. Volba probíhá na nejbližší členské schůzi. 

4. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni členové výboru; nesejde-li se v potřebném 
počtu, svolá se nejpozději do čtrnácti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je 
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí 
hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, 
pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má jeden hlas. 

5. Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, 
není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

6. Funkční období výboru je pětileté. 
7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se 

na něj, jako by nebylo přijato. 
8. Výbor 

• volí předsedu spolku a dva místopředsedy - pokladníka a administrátora spolku. 

• schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto 
rozhodnutí je třeba souhlasu 2/3 členů výboru; 

• schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za předchozí období a revizní 
zprávu; 

• konkretizuje činnost pro další období; 

• stanovuje výši členských příspěvků. 

  

 



 

čl. VIII 

Zásady hospodaření 
1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy 

z akcí a z majetku spolku a budou používány na činnost spolku. 
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností 

podle těchto stanov a rozpočtu spolku. 
3. O použití všech finančních i nefinančních prostředků spolku rozhoduje výbor spolku. 
4. Za správu a řádné hospodaření s majetkem spolku je zodpovědný pokladník spolku.  
5. Veškeré finanční prostředky jsou uloženy na transparentním účtu. S tímto účtem má právo 

nakládat pokladník spolku. Pouze v jeho dlouhodobé nepřítomnosti jej zastoupí předseda 
spolku spolu s administrátorem spolku. 

6. Při vzniku spolku byl vložen, resp. zapůjčen majetek dle přílohy 1. 

  

 

čl. IX 

Okolnosti zániku spolku 
1. Spolek může zaniknout rozhodnutím členské schůze. 
2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci rozdělen rovným dílem mezi členy 

spolku. 
 

 

 

Zakládajícími členy spolku jsou: 
 
Miroslav Bauman, Údolní 32/6, 35201 Aš 
Gustav Čadek, Žižkova 1, 35201 Aš 
Pavel Strýc, Vernéřov 237, 35201 Aš 
 
 
V Aši 26.8. 2019 
 


