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III. 
Členství v Aeroklubu 

 
 
1. Členy Aeroklubu jsou: 
 
a) kmenoví členové 
b) členové čekatelé  
c) přispívající členové 
d) evidovaní členové 
e) čestní členové. 
 
2. Členem Aeroklubu se může stát osoba, která: 
 
a) dosáhla věku 10 let (v případě občana mladšího 18 let je ke vzniku členství nezbytný 

písemný souhlas jeho zákonných zástupců), 
b) souhlasí s cíli a činností Aeroklubu a chce se podílet na jejich realizaci. 
 
3. Členy čekatele přijímá Rada na doporučení předsedy odboru. Kmenové členy přijímá 

členská schůze nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na členské 
schůzi s právem volit dle čl. IV. odst. 4 těchto stanov z řad členů čekatelů, jsou-li členy 
nejméně jeden rok, a to výhradně na písemné doporučení nejméně dvou kmenových 
členů, jejichž kmenové členství v Aeroklubu trvá nejméně 5 let. Doporučení přijetí za 
kmenového člena oznámí doporučující kmenoví členové Radě s dostatečným předstihem 
tak, aby Rada mohla návrh zveřejnit nejpozději 1 měsíc před termínem konání členské 
schůze. Zároveň členská schůze stanoví výši zápisného pro nově přijatého kmenového 
člena Aeroklubu. Čestné členy jmenuje členská schůze. Přispívající a evidované členy 
přijímá předseda příslušného odboru. 

 
4. O přijetí člena Aeroklubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky uchazeče o členství. 

Rozhodnutí o přijetí se doručuje písemně žadateli. V případě zamítavého rozhodnutí má 
žadatel právo odvolání do třiceti dnů od jeho doručení k členské schůzi Aeroklubu, jejíž 
rozhodnutí je konečné. 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti členů 

 
 
1. Člen má právo zejména: 
 
a) Být činný v Aeroklubu v odboru, který si zvolí, pokud splňuje kritéria stanovená obecně 

závaznými interními předpisy a směrnicemi. 
b) Být informován orgány Aeroklubu o činnosti těchto orgánů a o činnosti Aeroklubu, 

včetně jeho hospodaření. 
c) Poukazovat na nedostatky v práci orgánů Aeroklubu a v činnosti jednotlivých odborů 

Aeroklubu a požadovat jejich řešení, včetně podání zprávy o opatřeních učiněných k 
nápravě nedostatků. 

d) Podávat orgánům Aeroklubu návrhy na zlepšení činnosti Aeroklubu, podávat stížnosti a  
podněty, týkající se činnosti Aeroklubu. 



 

 3 

e) Využívat veškerá zařízení Aeroklubu v souladu s interními předpisy, směrnicemi a 
pokyny orgánů Aeroklubu a v souladu se svou odbornou způsobilostí (pokud je k 
takovému využití požadována) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

f) Požadovat na orgánech Aeroklubu poskytnutí pomoci v souladu s interními předpisy, 
jestliže dojde ze strany státních orgánů nebo jiných subjektů k porušení jeho práv v 
souvislosti s činností v Aeroklubu. 

g) Být včas přizván a osobně se účastnit jednání v těch případech, kdy orgány Aeroklubu 
jednají o jeho činnosti, chování, případně jiných zájmech souvisejících s jeho činností 
v Aeroklubu, a řádně být se závěry takových jednání seznámen. Příslušný orgán je 
povinen na takové jednání člena přizvat a nemůže bez jeho účasti rozhodovat, s výjimkou 
případů, kdy člen předem souhlasil, aby věc byla projednána v jeho nepřítomnosti nebo se 
bez uvedení závažných důvodů nedostavil. 

h) Využívat všechna práva, která svým členům Aeroklub získal. V případě omezených     
možností rozhodne Rada s konečnou platností. 

 
 
2. Člen je povinen zejména: 
 
a) Dodržovat stanovy, obecně závazné předpisy, interní předpisy, pokyny orgánů a    

funkcionářů Aeroklubu, které byly vydány v souladu s platnými předpisy, stanovami a 
obecně závaznými předpisy, týkající se jeho činnosti v Aeroklubu nebo činnosti, která s 
jeho činností v Aeroklubu souvisí. 

b) Řídit se rozhodnutími a usneseními orgánů Aeroklubu. 
c) Podílet se podle svých zájmů, odbornosti a schopností na plnění cílů a úkolů Aeroklubu. 
d) Zachovávat pravidla profesionální etiky členů Aeroklubu a chovat se tak, aby nebyla 

snížena vážnost nebo poškozeny zájmy Aeroklubu. 
e) Platit členské příspěvky a zápisné (u nově přijatých členů) v souladu s usnesením Rady. 
 
 
3. Členství zaniká: 
 
a) Doručením písemného oznámení člena o vystoupení z Aeroklubu. 
b) Úmrtím člena. 
c) U evidovaných členů koncem kalendářního roku, ve kterém byl člen přijat. 
d) Vyloučením člena, pokud člen závažným způsobem nebo opětovně porušil povinnosti 

vyplývající pro něj z členství v Aeroklubu. O vyloučení člena rozhoduje písemně Rada po 
projednání, ke kterému byl dotyčný člen přizván.Člen má právo se odvolat proti 
rozhodnutí o vyloučení do 15 dnů od jeho doručení k členské schůzi. Odvolání nemá 
odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze je konečné. 

 
 
4. Volební právo 
 
Právo volit a být volen do orgánů Aeroklubu mají kmenoví členové s tím, že právo volit 
přísluší členovi od dovršení 18 let a právo být volen od dovršení 21 let. 
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V. 
Organizace Aeroklubu a odbornosti 

 
 
1. Orgány Aeroklubu jsou 
 
a) členská schůze 
b) Rada 
c) předseda Aeroklubu 
d) revizní komise 
e) odbory 
 
2. Volené orgány Aeroklubu jsou odpovědny ze své činnosti členské schůzi. 
3. Usnesení orgánů Aeroklubu jsou závazná pro všechny členy Aeroklubu, pokud není dále 

stanoveno jinak. 
4. Orgány Aeroklubu jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich 

členů, není-li dále stanoveno jinak. 
5. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, není-li dále 

stanoveno jinak. 
6. Členství ve volených orgánech Aeroklubu vzniká volbou, zaniká pak uplynutím 

funkčního období, odvoláním orgánem, který člena zvolil nebo písemným oznámením o 
vzdání se funkce doručeným Radě, nebo ukončením členství v Aeroklubu. 

7. Během funkčního období mohou být volené orgány Aeroklubu doplněny kooptací až do 
jedné třetiny členů. 

 
 
A Členská schůze 
 
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Aeroklubu. 
2. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomno nejméně 30% kmenových členů s  

právem volit dle čl. IV. odst. 4 těchto stanov. 
3. Členskou schůzi svolává Rada nejméně jedenkrát ročně a to písemně, nejméně 15 dnů 

před jejím konáním. 
4. Mimořádnou členskou schůzi je Rada povinna svolat v případě, kdy o její svolání písemně 

požádá nadpoloviční většina členů jedné odbornosti s právem volit. Nesvolá-li schůzi ve 
lhůtě Rada, je oprávněna ji svolat revizní komise. 

5. Členská schůze zejména: 
a) projednává a stanoví základní úkoly Aeroklubu na všech úsecích jeho činnosti, 
b) přijímá stanovy Aeroklubu a jejich změny a doplňky, 
c) projednává a schvaluje zprávy jednotlivých odborů, zprávy o činnosti Rady, zprávy 

revizní komise, 
d) vyjadřuje se k činnosti jednotlivých odborů, 
e) volí předsedu Aeroklubu, tajemníka a členy revizní komise, 
f) odvolává předsedu Aeroklubu, tajemníka a členy revizní komise, 
g) bere na vědomí výsledky hospodaření Aeroklubu. 
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B Rada  
 

 

1. Rada je výkonným kolektivním orgánem Aeroklubu zajišťujícím plnění usnesení 
členských schůzí a chod Aeroklubu v období mezi členskými schůzemi. 

2. Členy Rady jsou předseda Aeroklubu, tajemník a předsedové odborů. 
3. Rada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení 

Rady je přijato, hlasovala-li pro přijetí nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V 
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Aeroklubu. 

4. Rada řídí činnost a hospodaření Aeroklubu a je oprávněna vydávat k tomu interní 
předpisy, příkazy a pokyny, zejména organizační řád. Rada odpovídá za administrativní 
agendu a vedení účetnictví Aeroklubu v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Rada stanoví výši členských příspěvků a výši zápisného do 30.11. předchozího roku. 
6. Radu svolává předseda Aeroklubu, v mimořádných případech jiný člen Rady nebo 

předseda revizní komise. 
7. V případě, že se usnesení revizní komise dostane do rozporu s usnesením Rady, je Rada 

povinna svolat do jednoho měsíce ode dne, kdy se Rada o takovém usnesení revizní 
komise dověděla, členskou schůzi, která o sporné otázce rozhodne s konečnou platností. 

8. Rada navrhuje a odvolává vedoucího letového provozu, pokud splňuje kvalifikační 
předpoklady stanovené příslušnými předpisy. Takové rozhodnutí je povinna neprodleně 
oznámit orgánu, který je držitelem povolení leteckého provozovatele, pokud tímto 
držitelem není přímo Aeroklub. 

 
 
C Předseda 
 
 

1. V čele Rady stojí předseda, který navenek samostatně jedná jménem Aeroklubu. 
Podepisuje tak, že k názvu Aeroklubu připojí svůj podpis s uvedením funkce. 

2. Předseda je volen členskou schůzí tajnou volbou na období tří let. 
3. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedou pověřený místopředseda nebo 

tajemník v celém rozsahu jeho oprávnění, pokud Rada nerozhodne jinak. 
4. Oprávnění a povinnosti předsedy stanoví usnesením Rada. 
 
 
D Revizní komise 
 
 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem Aeroklubu s právem provádět kontrolu veškeré 
činnosti Aeroklubu. Ze svého středu si volí předsedu. 

2. Revizní komise je volena členskou schůzí Aeroklubu na období tří let. Revizní komise je 
minimálně tříčlenná. 

3. Ve své činnosti se řídí stanovami Aeroklubu, usneseními členských schůzí a příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy. 

4. Revizní komise provádí šetření stížností členů nebo orgánů Aeroklubu. 
5. Revizní komise podává o své činnosti zprávy členské schůzi a mezi členskými schůzemi 

Radě. Revizní komise je povinna informovat Radu o všech svých usneseních do 15 dnů 
od přijetí usnesení. 

6. Předseda revizní komise, nebo jím pověřený člen revizní komise má právo zúčastnit se 
jednání Rady s hlasem poradním. 

7. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě. 
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E Odbory 
 
 

1. Aeroklub má tyto odbory: 
 
a) odbor motorového létání 
b) odbor parašutistický 
 
2. Členové Aeroklubu jsou zařazeni dle své volby do jednotlivých odborů. 
3. Každý odbor volí ze svého středu předsedu odboru, jenž je členem Rady. Volební a 

hlasovací právo mají členové dle čl. IV odst. 4 těchto stanov. 
4. Schůzi odboru svolává předseda odboru nejméně jednou ročně písemně, nejméně 15 dnů 

před jejím konáním. 
5. Schůze odboru je schopná se usnášet, je-li přítomno nejméně 30% kmenových členů 

starších 18 let, zařazených do příslušného odboru. 
6. Odbory zajišťují činnost zájmových klubů pro své členy a příznivce a to Klub pilotů - 

veteránů, Klub parašutistů - vetaránů a Klub příslušníků a příznivců R.A.F. při Zemanově 
kavárně v Brně. 

 
 

VI. 
Majetek Aeroklubu 

 
 
1. Majetek Aeroklubu tvoří věci (movité i nemovité) a majetková práva, včetně práv k 

výsledkům duševní činnosti. 
2. Majetek (hmotné a finanční prostředky), který získá Aeroklub z příspěvků členů, darů, 

sponzorských a jiných smluv a podnikatelské činnosti, je výlučným vlastnictvím 
Aeroklubu. 

3. Aeroklub je oprávněn zřizovat a vlastnit podíl na jmění jiného podnikatelského subjektu 
na základě usnesení členské schůze. 

 
 

VII. 
Zánik Aeroklubu 

 
 
1. Aeroklub zaniká 
 
a) usnese-li se na tom čtyřpětinová většina všech členů Aeroklubu. 
b) sloučením s jinou právnickou osobou, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina členů 

Aeroklubu s právem volit. 
c) za dalších podmínek předvídaných zákonem. 
 
2. Při zániku Aeroklubu se provede likvidace, kterou provede komise zvolená členskou 

schůzí, kromě případu sub.b). 
3. Přechod práv a povinností v případě zániku Aeroklubu dle bodu b) řeší komise, jejíž 

složení dohodne Rada s právnickou osobou, se kterou se Aeroklub slučuje a to v 
delimitačním protokolu. 

4. Zanikne-li Aeroklub pravomocným rozhodnutím státního orgánu o jeho rozpuštění, 
provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem. 
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Stanovy mohou být změněny pouze usnesením členské schůze, a to nejméně 

dvoutřetinovou většinou hlasů členů Aeroklubu s právem volit dle čl. IV. odst. 4 těchto 
stanov přítomných na členské schůzi. 

2. Změnu stanov oznámí Rada písemně příslušnému státnímu orgánu do patnácti dnů od 
jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny, podepsaný předsedou 
Aeroklubu. 

 
 
 
 
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Aeroklubu Brno – Slatina dne 13. března 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Pavel Imriš, Ph.D. 
předseda Aeroklubu Brno - Slatina 
 
 


