
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOUTĚŽNÍCH DŘEVORUBCŮ ČESKA  
 
SMLOUVA O SDRUŽENÍ SOUTĚŽNÍCH DŘEVORUBCŮ ČESKA 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Článek 1.  
Založení sdružení: 
Zakládajícími členy sdružení jsou: 
Doubner Karel, bytem Rabyně 14, 252 08 Slapy nad Vlt.  
Kadavý Jiří, bytem Růžová 14, 471 24 Mimoň 
Anděl Jiří, bytem Lesonice 10, 671 44 Lesonice 
Ing.Dvořák Miroslav, bytem Loukov 152, 768 75 Loukov 
Němec René, bytem Kotikovská 73, 323 00 Plzeň 
Sdružení vzniká registrací. 
Článek 2. 
Jméno a sídlo sdružení 
1. Název sdružení:  
Občanské sdružení soutěžních dřevorubců Česka 
( dále jen sdružení) 
2. Sídlo sdružení:  
Stihl-servis Doubner Karel, Pražská 162, 254 01 Jílové u Prahy 
Článek 3.   
Cíl sdružení: 

1. Sdružovat dřevorubce Česka za účelem pořádání společných akcí – závodů zručnosti, 
tréninkových soustředění. 

2. Začlenění sdružení do mezinárodní organizace IALC – international association 
logging championships,  v rámci ČR. 

3. Zajištění účasti Českého reprezentačního týmu na MS pořádaném v rámci IALC. 
4. Výměna  a předávání zkušeností, zejména mladým členům. 
5. Spolupráce s lesnickými školami po stránce tréninků a přípravy mladých závodníků 

závodníků při soutěžích zručnosti dřevorubců. 
6. Hájit zájmy sdružení a spolupracovat s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem 

obrany, se státním podnikem Vojenské lesy a statky, se státním podnikem Lesy České 
republiky a s kompetentními zástupci vlastníků městských, obecních a soukromých 
lesů.  

  
7. Článek 4.  

1 Doba trvání sdružení: 
Sdružení vzniká dnem založení a je založeno na dobu neurčitou. 
II. Členství: 
Článek 5: Vznik členství 

1. Členství ve sdružení vzniká při splnění podmínek daných touto smlouvou:  
- při založení sdružení dnem vzniku 
- za trvání sdružení přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné 

přihlášky. 
2. O členství dalších uchazečů o členství je sdružení povinno rozhodnout do 30-ti dnů 

ode dne doručení jejich řádné přihlášky. Rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno 
doporučeným dopisem nebo písemně proti podpisu. 

Článek 6: Podmínky členství 
1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba , která souhlasí s posláním sdružení. 



2. Členství dalších osob než zakládajících členů vzniká dnem kdy výkonný výbor 
rozhodne o přijetí uchazeče za člena. K přihlášce uchazeče musí být připojeno 
potvrzení o zaplacení zápisného a členského příspěvku. 

3. Sdružení vrátí zápisné i členský příspěvek uchazeči o členství, kterého nepřijalo za 
člena do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí členství. 

4. Zápisné jednorázově činí 200,- Kč a členský příspěvek činí 1000,- Kč ročně. 
Článek 7: Přechod a převod členství 

1. Smrtí člena nepřechází jeho členství na právní nástupce. 
2. Převod práv a povinností spojených se členstvím ve sdružení na základě dohody se 

nepřipouští. 
Článek 8: Členská práva a povinnosti 

1. Člen sdružení má právo zejména: 
a) účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady 
b) být volen do orgánů sdružení má-li způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 

18-ti let. 
c) Účastnit se veškeré činnosti sdružení a požívat výhod které sdružení poskytuje. 
2. Člen sdružení je povinen zejména:  
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Sdružení. 
b) Platit včas členské příspěvky 
c) Přispívat svojí činností a chováním k dobrému jménu sdružení 

Článek 9: Zápisné a členský příspěvek člena sdružení 
1. člen sdružení platí zápisné a členský příspěvek 
2. zápisné 200,- Kč je splatné v den podání přihlášky do sdružení 
3. členský roční příspěvek činí 1000,- a každý člen sdružení je povinen jej uhradit 

nejpozději do 15. 3. kalendářního roku v němž členství trvá. Členský příspěvek 
uchazeče o členství ve sdružení je splatný v den podání přihlášky do sdružení v plné 
roční výši. 

Článek 10: Členská evidence 
1. sdružení vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. 
2. do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště, rod. čísla i výše zápisného, 

členských příspěvků s datem zaplacení. V evidenci se bez odkladu vyznačí změny 
evidovaných skutečností. 

3. člen sdružení má právo nahlížet do té části evidence která se týká jeho členství. 
Článek 11: Zánik členství 

1. Členství ve sdružení zaniká:  
a) dohodou 
b) smrtí člena 
c) vyloučením 
d) zánikem sdružení 
e) dobrovolným vystoupením člena 

1/a Zánik členství dohodou: 
        Dohodu o zániku členství uzavírají sdružení a člen písemně. Členství končí sjednaným 
dnem 
1/b Zánik členství smrtí člena: 
        Členství ve sdružení zaniká smrtí člena 
1/c Zánik členství vyloučením člena: 
        Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena jestliže tento: 

a) závažným způsobem, nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské 
povinnosti určené stanovami zejména užívá majetek a jméno sdružení tak, že 
sdružení vzniká škoda, a to jak fyzická tak i morální. 



b) Je v prodlení s úhradou členského příspěvku delším než 3 měsíce. 
Výstraha a rozhodnutí o vyloučení ze sdružení musí být členovi doručeny doporučeným 
dopisem nebo písemně proti podpisu.Vyloučením člena však nezaniká povinnost vyloučeného 
člena vyrovnat všechny závazky vzniklé za dobu členství ve sdružení. 
1/d  Zánik členství zánikem sdružení. 
        Členství zaniká dnem zániku sdružení. 
1/e Zánik členství dobrovolným vystoupením člena: 
      Vzhledem k tomu, že členství ve sdružení je založeno na zásadě dobrovolnosti, může 
každý člen ze sdružení svobodně vystoupit a tím zaniká jeho členství dnem vyrovnání všech 
závazků vzniklých za dobu členství ve sdružení. 
 
III. ORGÁNY SDRUŽENÍ 
Článek 12. 

1. Orgány sdružení jsou: 
Valná hromada (valnou hromadu svolává výkonný výbor) 

1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, složená ze zakládajících členů 
sdružení uvedených v čl. 1 této smlouvy a dalších přijatých členů.Valná hromada 
rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se sdružení a jeho činnosti. Schůze 
valné hromady se konají nejméně 1krát ročně. 
Pokud o její svolání požádá 1/3 členů sdružení popřípadě výkonný výbor nebo jeho 
předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu 
výkonnému výboru.  

2. Valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sdružení 
b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov sdružení. 
c) schvaluje a projednává zprávy o hospodaření, majetku a výši členských příspěvků 

členů sdružení schvaluje a vydává vnitřní řád a další interní předpisy, ve kterých 
upraví vnitřní vztahy sdružení 

d) K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 členů valné 
hromady přítomných na jejím jednání, pokud tato nerozhodne jinak. 
 

Výkonný výbor 
a) Valná hromada volí ze svého středu výkonný výbor tj. předsedu, místopředsedu, 

tajemníka a další dva členy.  
b) Výkonný výbor se schází na jednání podle potřeby, nejméně 2 krát ročně. 
c) Kompetence jednotlivých členů výkonného výboru jsou upraveny interními předpisy. 
d) Výkonný výbor předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a ohospodaření nejméně 1 

krát ročně. 
e) O složení a rozdělení funkcí pro první funkční období ( doba dvou let, tj. období 

konání MS dřevorubců ) se zakládající členové dohodli takto: 
 

      Doubner Karel 
Kadavý Jiří 
Anděl Jiří 
Ing.Dvořák Miroslav 
Němec René 

       9)  Jménem sdružení vystupuje a jedná předseda, místopředseda nebo tajemník                                                                                                                                
samostatně, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu sdružení připojí svůj podpis. 
Článek 14. 
       Zásady hospodaření: 



1) sdružení vede předepsané účetnictví a evidenci 
2) Vždy k 31. prosinci běžného roku se provede účetní uzávěrka, podléhající schválení 

výkonným výborem. 
3) Součástí uzávěrky je návrh na rozdělení zisku na další činnost sdružení. 
4) Vlastní hospodářská činnost sdružení se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. 

 
V. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SDRUŽENÍ. 
Článek 15. 
        Zánik sdružení 

1) Sdružení zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním 
b) sloučením s jiným sdružením 
c) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra (  dále jen ministerstva) 

1) o dobrovolném rozpuštěním nebo sloučením  s jiným sdružením rozhoduje 
valná hromada. 

2) Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. 
3) Při zániku sdružení podle odstavce 1. písmeno a) b) se provede majetkové 

vypořádání a valná hromada určí osobu, která majetkové vypořádání provede. 
Článek 16. 
Závěrečná ustanovení: 
  O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh změn stanov 
zašle výkonný výbor všem členům sdružení společně s pozvánkou na jednání valné hromady. 
  Změnu stanov oznámí sdružení písemně ,, ministerstvu ,, do 15 dnů od jejího schválení a 
připojí ve dvojím vyhotovení text změny. 
  Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí zejména zak. 83 / 1990 Sb. O Sdružování 
občanů. 
 
V Ostrovačice – Říčany  18.1. 2013 
  
Doubner Karel 
 
Kadavý Jiří 
 
Anděl Jiří 
 
Ing.Dvořák Miroslav 
 
Němec René 


