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Stanovy 
 

Asociace Lodní Třídy EVROPA 
 
 

 
 

I. Jméno a sídlo 
1. Plný název tohoto sdružení je Asociace Lodní Třídy Evropa (dále jen ALT Evropa ). Anglický 

ekvivalent názvu je Czech Europe Class Asssociation (dále jen CECA). 
2. Sídlo sdružení ALT Evropa je  Atletická 100/2, PS 40, Praha 6 – Strahov 
 

 
II. Základní ustanovení 

1. ALT Evropa  je dobrovolné zájmové sdružení, které podporuje sportovní zájmy svých členů 
zvláště provozování jachtingu ve všech jeho formách. 

 
2. ALT Evropa zastupuje lodní třídu Evropa jako právní subjekt vůči národním i mezinárodním 

orgánům.  
 
3. ALT Evropa  má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení podle zákona č.83/90 

Sb. 
 
4. ALT Evropa plní zejména následující úkoly: 

a) sdružuje své členy a zastupuje lodní třídu Evropa ve všech českých a mezinárodních 
jachtařských organizacích; 

b) hájí zájmy svých členů a zajišťuje jejich informovanost; 
c) dbá na čistotu jachtingu jako sportu a při sportovních soutěžích se řídí mimo jiné pravidly fair 

play; 
d) organizuje sportovní činnost v lodní třídě, sestavuje termíny soutěží a podílí se na těchto 

soutěžích; 
e) rozšiřuje sportovní a technickou úroveň lodní třídy Evropa; 
f) provádí metodickou, organizační a propagační činnost v oblasti jachtingu, zejména v oblasti 

lodní třídy Evropa; 
g) jmenuje hlavního měřiče třídy a pečuje o evidenci lodí v lodní třídě Evropa; 
h) vede evidenci svých členů; 
i) vytváří podmínky pro hospodářské zabezpečení sportovní činnosti; 
j) hospodaří s prostředky a majetkem ALT Evropa. 
k) navazuje a udržuje dobré vztahy s organizacemi i orgány za účelem zajištění prosperity  

ALT  
l) při své činnosti dbá na dodržování zásad demokracie, občanské morálky, důstojnosti a cti  
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III. Vznik a podmínky členství v ALT Evropa 
1. Členem ALT Evropa se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky členství v ALT 

Evropa. 
 
2. Členství v ALT Evropa vzniká ke dni zaplacení členského příspěvku ALT Evropa pro daný rok a 

splněním podmínek stanovených těmito Stanovami a voleným výkonným výborem ALT Evropa. 
 
3. Platnost členského příspěvku, jehož výši schvaluje výbor ALT Evropa  je časově omezena na 

dobu jednoho kalendářního roku. 
 
4. Členská práva a povinnosti, jakož i členství v ALT Evropa, jsou nepřevoditelné. Členství v ALT 

Evropa nemůže vzniknout ani děděním. 
 
5. Od povinnosti platit členský příspěvek jsou osvobozeny osoby: 

a) které jsou členy výboru ALT Evropa; 
b) které jsou výborem ALT Evropa od zaplacení členského příspěvku osvobozeny. 

  
6. Člen má právo: 

a) zúčastnit se valného shromáždění ALT Evropa, vystupovat na něm a přednášet návrhy, 
připomínky a dotazy k činnosti i k vlastní organizaci ALT Evropa u všech orgánů ALT 
Evropa; 

b) hlasovat na valném shromáždění a být volen do orgánů ALT Evropa a to způsobem určeným 
ve stanovách ALT Evropa;  

c) zúčastnit se jednání všech orgánů ALT Evropa, na nichž se projednávají jeho návrhy a 
stížnosti; 

d) získat všechny hmotné i nehmotné výhody plynoucí z činnosti ALT Evropa; 
e) být informován o všech akcích pořádaných ALT Evropa; 
f) účastnit se akcí a činností pořádaných ALT Evropa; 
g) odvolat se proti rozhodnutí výboru ALT Evropa o jeho vyloučení k valnému shromáždění, 

valné shromáždění rozhodne o jeho odvolání na nejbližším jednání a jeho rozhodnutí je 
konečné; 

h) být seznámen se stanovami ALT Evropa nejpozději před zaplacením členského příspěvku 
ALT Evropa. 

 
7. Člen má povinnost: 

a) respektovat a dodržovat v plném rozsahu stanovy ALT Evropa a další závazné dokumenty 
výboru ALT Evropa; 

b) řídit se rozhodnutím orgánů ALT Evropa. 
 
 

IV. Zánik členství v ALT Evropa 
1. Členství může být pozastaveno pro závažný prohřešek proti duchu a stanovám ALT Evropa či 

obecné morálce a nedodržování povinností člena ALT Evropa. 
 

2. Členství v ALT Evropa zaniká: 
a) ukončením činnosti ALT Evropa; 
b) písemným oznámením člena o ukončení členství v ALT Evropa; 
c) vyloučením člena z ALT Evropa po rozhodnutí výboru ALT Evropa; 
d) úmrtím člena ALT Evropa; 
e) uplynutím doby, po kterou je členství v ALT Evropa platné z titulu zaplacení členského 

příspěvku (viz. část III. bod 3). 
 
 

V. Členský příspěvek 
1. Členský příspěvek je určen ke krytí výdajů spojených: 
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a) se vznikem členství;  
b) s provozem ALT Evropa a jeho orgánů; 
c) s placením příspěvků IECU za závodící členy ALT Evropa; 
d) s provozem informačního servisu ALT Evropa na webových stránkách; 
e) s dalšími činnostmi ALT Evropa. 

  
2. Členský příspěvek se nevrací. 
 
3. Každý člen může zaplatit pouze jeden členský příspěvek. 
  
 

VI. Orgány ALT Evropa 
1. Orgány ALT Evropa jsou:  

a) valné shromáždění členů ALT Evropa;  
b) výbor ALT Evropa;  
c) dozorčí komise ALT Evropa. 

 
 

VII. Valné shromáždění ALT Evropa 
1. Valné shromáždění všech členů ALT Evropa je nejvyšším orgánem ALT Evropa.  
 
2. Valné shromáždění tvoří všichni členové ALT Evropa a Zástupci 
 
3. Valné shromáždění má pravomoc výlučně:  

a) rozhodovat o podobě stanov ALT Evropa a jejich změnách;  
b) rozhodovat o podobě rozpočtu a hospodaření ALT Evropa;  
c) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje ALT Evropa; 
d) volit a odvolávat členy výboru ALT Evropa;  
e) schvalovat zprávy o činnosti, hospodaření a zprávu Kontrolní komise  
f) schvalovat rozpočet ALT Evropa a rámcový plán činnosti 
g) vykonávat funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru ALT Evropa 
h) rozhodovat o členství ALT Evropa v jiných právnických osobách 
i) rozhodovat o převodu vlastnictví nemovitého majetku ALT Evropa nebo jeho zatížení 

majetkovými právy jiných osob 
j) rozhodovat o zániku a způsobu likvidace a vypořádání práv, závazků a majetku ALT Evropa  

 
4. Valné shromáždění má pravomoc rozhodovat o všech dalších záležitostí týkajících se činnosti 

ALT Evropa, které nejsou uvedeny v části VII. bod 3. 
 
5. Člena mladšího 18 let může zastupovat pouze jeden jeho zákonný zástupce (dále Zástupce) 
 
6. Každý člen ALT Evropa nebo Zástupce má jeden hlas. 
 
7. Valné shromáždění svolává výbor ALT Evropa nejméně 1krát  ročně nejméně 14 dnů před datem 

konání. 
 
8. Valné shromáždění je povinný svolat výbor ALT Evropa do 40 dnů od předání žádosti, podepsané 

nejméně 1/2 členů starších 18 let nebo Zástupců nebo na žádost Dozorčí komise ALT Evropa. 
 
9. Valné shromáždění řídí předseda ALT Evropa, popř. jeho pověřený zástupce. Valné shromáždění 

je usnášení schopné bez ohledu na počet přítomných členů. Za přijatý se považuje návrh, pro který 
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů starších 15 let (včetně) a Zástupců  kromě 
rozhodnutí o změně stanov ALT Evropa, kde je potřeba souhlasu nejméně tří pětin přítomných 
členů starších 15 let (včetně) a Zástupců. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ALT 
Evropa.  
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10. Ze svého středu valné shromáždění volí na dobu 3 let členy výboru ALT Evropa a členy dozorčí 

komise ALT Evropa, odvolává tyto funkcionáře na jejich vlastní žádost nebo pro neplnění jejich 
povinností. 

 
 

VIII. Výbor ALT Evropa 
1. Výboru ALT Evropa tvoří členové starší 18 let v těchto funkcích:: 

a) předseda; 
b) místopředseda; 
c) hospodář; 
d) STK, koordinátor; 
e) trenér ALT Evropa; 
f) popřípadě další členové, zvolení valným shromážděním. 

 
2. Výbor ALT Evropa organizuje a řídí činnost ALT Evropa.  
 
3. Výbor ALT Evropa má právo v období mezi valnými shromážděními rozhodovat o všech 

záležitostech ALT Evropa s výjimkou těch, které jsou ve výlučné pravomoci valného shromáždění 
ALT Evropa. 

 
4. Výbor ALT Evropa má právo vyloučit člena ALT Evropa, jestliže se dopustil jednání, která jsou 

v hrubém rozporu se stanovami ALT Evropa.  
 

5. Výbor ALT Evropa má pravomoc: 
a. jmenovat  zvolené členy výboru ALT Evropa do funkcí viz část VIII. bod 1 
b. odvolávat členy výboru ALT Evropa z funkcí viz část VIII. bod 1 
c. kooptovat členy výboru AT Evropa, pokud je to nutné pro zajištění činností ALT Evropa 
d. na základě žádosti člena výboru ALT Evropa ukončit jeho členství ve výboru ALT Evropa 
e. stanovit výši členských příspěvků a případně ostatních poplatků pro členy ALT Evropa 

 
6. Zasedání výboru ALT Evropa svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 

Výbor ALT Evropa je usnášeníschopný při účasti jeho nadpoloviční většiny. Za přijatelný se 
považuje návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů výboru ALT Evropa. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jménem výboru ALT Evropa je oprávněn jednat předseda, 
místopředseda, hospodář a v konkrétní záležitosti i jiný, výborem ALT Evropa pověřený člen 
výboru ALT Evropa, popřípadě člen ALT Evropa. 

 
IX. Hospodaření ALT Evropa 

1. Hospodaření ALT Evropa se řídí podle rozpočtu schváleného výborem ALT Evropa.  
2. K úhradě nákladů spojených s činností ALT Evropa slouží: 

a) členské příspěvky od členů ALT Evropa; 
b) dotace, granty a příspěvky od ČSJ; 
c) sponzorské příspěvky a dary; 
d) jiné příspěvky a dotace. 

 
 

X. Komunikace 
1. Za běžnou a oficiální komunikaci mezi členy ALT Evropa a výborem ALT Evropa a mezi členy 

výboru ALT Evropa lze považovat:  
a) přímé osobní jednání podle stanov ALT Evropa; 
b) oficiální webové stránky lodní třídy Evropa; 
c) elektronickou poštu (email) prostřednictvím sítě Internet; 
d) komunikaci prostřednictvím klasické pošty, telefonem nebo faxem. 
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XI. Zánik ALT Evropa 

1. ALT Evropa zaniká, jestliže o jejím zániku rozhodnou na valném shromáždění ALT Evropa tři 
pětiny všech přítomných řádných členů ALT Evropa.  

 
 

XII. 
1. Tyto stanovy byly schváleny na valném shromáždění členů ALT Evropa dne 26.9 2009.  
 
 


