
JABLHOL, z. s.

Vnitřní řád

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tento vnitřní řád upravuje činnost a organizaci spolku „JABLHOL, z.s., IČ: 093 31
441 (dále jen „Spolek“), a to v záležitostech neupravených Stanovami Spolku.
Vnitřní řád Spolku je podřízen znění Stanov, a ty ustanovení tohoto vnitřního
řádu, které jsou se zněním Stanov v rozporu, jsou neplatná.

Čl. II

Činnost Spolku

1. Aktivity Spolku vycházejí ze svobodné vůle jeho členů, a jsou v souladu s
charakterem a účelem definovaným ve stanovách Spolku.

Čl. III

Členové a členství

1. Členství ve Spolku, jeho vznik i obsah, jsou upraveny v čl. IV Stanov Spolku.
2. Aktuální seznam členů vede předseda nebo jím pověřený člen Spolku. S osobními

údaji členů Spolku je nakládáno v souladu s platnou právní úpravou, zejména v
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Seznam členů i příznivců je neveřejný, a je umístěn v sídle
Spolku. V případě, že dojde ke změně jakýkoli údajů uvedených v čl. III odst. 3
tohoto vnitřního řádu, je člen povinen tuto změnu nahlásit předsedovi Spolku
nebo jím pověřenému členovi, a to bez zbytečného odkladu.

3. Přihláška do Spolku musí zejména obsahovat: jméno a příjmení žadatele o
členství ve Spolku, adresu trvalého pobytu, datum narození, telefonické spojení a
e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. V
případě, že je žadatel nezletilý, tj. mladší 18 let, musí přihláška obsahovat také
jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, telefonické spojení,
e-mailovou adresu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce žadatele.

4. Písemnou přihlášku doručí žadatel osobně do sídla Spolku, prostřednictvím
doručovatele poštovních zásilek nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
info@jablhol.cz.

5. Do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení přihlášky rozhodne předseda Spolku
o schválení přihlášky, o svém rozhodnutí uvědomí žadatele prostřednictvím
e-mailové adresy uvedené na přihlášce k členství ve Spolku. Schválením přihlášky
se žadatel stává ve smyslu čl. IV odst. 2 Stanov vedlejším členem Spolku.
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6. Hlavním členem ve smyslu čl. IV Stanov se může stát každý vedlejší člen starší
18 let, a to následujícím způsobem:

- jeho přijetí za hlavního člena odsouhlasí nadpoloviční většina všech
hlavních členů Spolku, nebo

- jeho přijetí za hlavního člena odsouhlasí předseda Spolku, nebo
- vedlejší člen odpracuje pro Spolek min. 100 hodin a zároveň podá žádost o

hlavní členství ve Spolku.
7. S hlavním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti vedlejších členů

Spolku tak, jak jsou vymezena v tomto vnitřním řádu a ve stanovách Spolku, a
dále tato práva:

- právo podílet se na rozhodování členské schůze Spolku hlasováním, je-li
hlavní člen plně svéprávný,

- aktivně se podílet na chodu a činnosti Spolku,
- právo volit a být volen do všech orgánů Spolku, a
- právo pořádat sportovní a jiné akce pod záštitou Spolku.

8. K vedlejšímu členství ve Spolku se váží zejména následující povinnosti:
- hradit členský příspěvek na chod Spolku ve smyslu čl. IV tohoto

vnitřního řádu,
- dodržovat stanovy, vnitřní řád a další dokumenty vydané Spolkem

nebo jeho předsedou, popř. předsedou pověřeným členem Spolku,
- vykonávat funkce v orgánu Spolku (byla-li členovi přidělena) podle

svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s dobrými mravy,
- informovat tajemníka či předsedu Spolku, popř. jím pověřeného

člena o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na činnost a
fungování Spolku, nebo které by mohly Spolek do budoucna
ovlivnit,

- pozitivně prezentovat Spolek u široké veřejnosti, chovat se čestně,
naplňovat a hájit jeho zájmy, šířit dobré jméno Spolku, to vše při
zachování dobrých mravů.

9. K vedlejšímu členství ve Spolku se váží zejména následující práva:
- účastnit se akcí pořádaných Spolkem, a to s právem přednostní

registrace,
- uplatnit slevu na startovném při akcích pořádaných Spolkem,
- podílet se na činnosti Spolku,
- podílet se na přípravě akcí pořádaných Spolkem,
- obracet se na orgány Spolku s návrhy, dotazy, připomínkami a

dalšími podněty souvisejícími s chodem a činností spolku,
- být informován o činnosti Spolku a aktuálních akcí pořádaných

Spolkem, a to prostřednictvím internetových stránek Spolku, a
- požívat veškerých výhod Spolku, které Spolek pro své členy nabízí,

a to podle typu členství.

Čl. IV

Členský příspěvek

1. Vedlejší člen je povinen hradit příspěvek na chod a organizaci Spolku ve výši 200
Kč za 2 roky. Tento příspěvek je splatný vždy do 30.4. prvního roku, na který se



členský příspěvek hradí. Členský příspěvek bude hrazen bezhotovostně na
bankovní účet Spolku.

2. Hlavní člen je povinen hradit příspěvek na chod a organizaci Spolku ve výši 200
Kč za 2 roky. Tento příspěvek je splatný vždy do 30.4. prvního roku, na který se
členský příspěvek hradí. Členský příspěvek bude hrazen bezhotovostně na
bankovní účet Spolku.

Čl. V

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, jejíž činnost je definována v čl. VI
Stanov.

2. Členská schůze je svolávána předsedou Spolku nejméně 15 dnů před jejím
konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Nejpozději
deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům Spolku
návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

3. Oznámení o konání členské schůze je zasláno členům a příznivcům e-mailem na
adresy uvedené v seznamu členů. Oznámení o konání členské schůze bude taktéž
zveřejněno na internetových stránkách Spolku, dostupných na: www.jablhol.cz.

4. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje zejména:
1. termín a místo konání zasedání,
2. program, tj. v bodech uvedený pořad zasedání,
3. seznam kandidátů a jejich stručný životopis, je-li součástí programu volba

předsedy Spolku či volba člena orgánu Spolku, a
4. návrh změny stanov Spolku nebo vnitřního řádu, je-li změna stanov

Spolku nebo vnitřního řádu součástí programu.

5. Zasedání členské schůze řídí předseda Spolku, popř. jím pověřený člen Spolku.
Zasedání členské schůze má následující strukturu:

1. zapsání přítomných členů a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze v
souladu s čl. VI odst. 4 Stanov Spolku,

2. seznámení přítomných členů s programem členské schůze a způsobem
hlasování,

3. postup dle programu schůze, včetně případného hlasování, a
4. sepsání zápisu o průběhu členské schůze.
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6. Zápisy z členské schůze vyhotovuje tajemník Spolku, je-li určen, popř. jiný
předsedou pověřený člen Spolku. Zápisy z členské schůze jsou k dispozici k
případnému nahlédnutí v sídle Spolku.

Čl. VI

Tajemník Spolku

1. Předseda Spolku je oprávněn v souladu s čl. VII odst. 2 zřídit funkci tajemníka
Spolku a písemně určit hlavního člena, který bude tuto funkci vykonávat.

2. Obsahem funkce tajemníka jsou tyto činnosti:
1. administrativní zpracování přihlášek do Spolku a jejich předložení

předsedovi ke schválení,
2. výběr členských příspěvků,
3. vedení a aktualizace seznamu členů ve smyslu čl. IV odst. 7 Stanov,
4. řízení členské schůze, dá-li k tomu předseda Spolku pokyn,
5. vypracování zápisů z členské schůze a jejich archivace,
6. vedení záznamů o hospodaření Spolku,
7. vedení pokladny, pokladní knihy a bankovního účtu Spolku, včetně

dispozic s tímto účtem,
8. archivace dokladů Spolku, včetně účetních podkladů,
9. a další úkoly mu svěřené předsedou Spolku.

3. Vyjma činností uvedených v čl. VI odst. 2 tohoto řádu se tajemník řídí pokyny
předsedy Spolku, popř. členské schůze.

VII.

Akce spolku

1. Spolek umožňuje členům účastnit se sportovních akcí pořádaných Spolkem.
Tyto akce jsou pořádány nepravidelně, přičemž o jednotlivých termínech jsou
členové Spolku i široká veřejnost informováni prostřednictvím internetových
stránek Spolku.

2. Členové se účastní akce na vlastní nebezpečí, přičemž berou na vědomí, že
aktivity na akci mohou být i přes vynaložení veškeré odborné péče rizikové.
Účastí na akci se člen zavazuje dodržovat bezpečnostní a jiná pravidla Spolku



a uposlechnout pokyny vedoucího akce, popř. jiného pověřeného člena
Spolku.

3. V případě nevhodného či rizikového chování či v případě nerespektování
pokynů odpovědných osob na akci či nedodržení bezpečnostních a jiných
pravidel je vedoucí akce, popř. jiný pověřený člen Spolku oprávněn tuto osobu
z akce vyloučit.

VII.

Uložení, změny a doplnění vnitřního řádu

1. Tento Vnitřní řád Spolku je uložen v sídle Spolku a je dostupný na internetových
stránkách Spolku, dostupných na: www.jablhol.cz.

2. Každý člen může navrhnout změnu či doplnění tohoto vnitřního řádu. V souladu s
čl. IX odst. 2 Stanov musí přijetí takového návrhu schválit nadpoloviční většina
hlavních členů, a to i mimo členskou schůzi.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních
ustanovení těchto Stanov.

2. Tento organizační řád je vyhotoven v souladu se zněním Stanov Spolku.

3. Tento vnitřní řád nabývá platnosti dnem podpisu předsedou Spolku a účinnosti
dnem zveřejnění na stránkách Spolku.

V Jablonném nad Orlicí dne 11.11. 2020
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