
Organizační řád svazu motorového paraglidingu při  
Letecké Amatérské Asociaci ČR 

1. Organizační řád svazu motorového paraglidingu (dále jen Svaz) je podřízen platným stanovám a 
organizační struktuře Letecké Amatérské Asociace ČR (dále jen LAA ČR). 

2. Členství 

2.1. Členem Svazu může být pouze člen LAA ČR. 

2.2. Členem Svazu může být i člen LAA ČR, jemuž byla členská práva a povinnosti v LAA ČR 
omezena dle §9 stanov LAA (uzavření pracovního poměru s LAA ČR). Po dobu trvání 
pracovního poměru k LAA ČR je takový člen osvobozen od placení svazového členského 
příspěvku. 

2.3. Členství zaniká: 

2.3.1.Oznámením člena, že ze Svazu vystupuje, a to okamžikem doručení písemného 
oznámení LAA ČR. 

2.3.2.Zánikem členství v LAA ČR dle příslušného ustanovení platného znění stanov LAA ČR. 

2.3.3.Vyloučením člena rozhodnutím předsednictva Svazu z následujících důvodů. 

2.3.3.1.Hrubým porušením organizačního nebo sportovního řádu Svazu. 
2.3.3.2.Poškozením dobrého jména nebo zájmů Svazu a/nebo LAA ČR. 
2.3.3.3.Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen Svazu. Návrh musí být písemný a 

musí v něm být uveden důvod návrhu k vyloučení člena. Návrh musí být doručen 
předsednictvu Svazu v době, kdy od události, na jejímž základě je navrhováno 
vyloučení člena, neuplynulo více než 12 měsíců. 

2.3.3.4.Člen musí být přizván k jednání předsednictva Svazu, na němž je o jeho vyloučení 
jednáno, a má právo se hájit. Před jednáním musí být seznámen s obsahem 
návrhu na vyloučení. Při jednání musí být seznámen se všemi skutečnostmi, které 
tvoří podklad k rozhodnutí předsednictva Svazu. 

2.3.3.5.Rozhodnutí předsednictva Svazu o vyloučení musí být učiněno nejpozději do 6 
měsíců ode dne podání návrhu a je účinné dnem doručení písemného rozhodnutí 
členovi. 

2.3.3.6.Proti rozhodnutí se člen může odvolat k valné hromadě Svazu prostřednictvím 
LAA ČR do 15 dnů od data, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení. Podání 
odvolání nemá odkladný účinek. Pokud valná hromada Svazu odvolání 
vyloučeného člena vyhoví, obnoví se členství od data účinnosti vyloučení. 

2.3.3.7.Valná hromada Svazu o odvolání vyloučeného člena rozhoduje hlasováním 
nadpoloviční většiny přítomných členů. 

2.4. Zánikem členství ve Svazu před uplynutím doby, na kterou člen zaplatil stanovený členský 
příspěvek, nevzniká členovi nárok na vrácení jakékoli části zaplaceného příspěvku. 

3. Práva a povinnosti členů 

3.1. Práva: 

3.1.1.Účastnit se valné hromady za podmínky řádného uhrazení příspěvků LAA ČR a Svazu. 

3.1.2.Hlasovat na valné hromadě v souladu s příslušným ustanovením platného znění stanov 
LAA ČR. 

3.1.3.Vystupovat v diskusi. 

3.1.4.Volit a být volen za podmínek stanovených platnými stanovami LAA ČR. 

3.1.5.Požívat výhody zabezpečované Svazem pro jeho členy za podmínky řádného uhrazení 
příspěvků Svazu a LAA ČR. 



3.2. Povinnosti: 

3.2.1.Platit stanovené členské příspěvky Svazu a LAA ČR. 

3.2.2.Dodržovat stanovy LAA ČR a organizační řád Svazu. 

4. Orgány Svazu 

4.1. Valná hromada - je nejvyšším orgánem Svazu. 

4.1.1.Valná hromada volí: 

4.1.1.1.Předsednictvo svazu. 
4.1.1.2.Delegáty konference LAA ČR. 
4.1.1.3.Sportovní komisi Svazu. 

4.1.2.Valná hromada přijímá: 

4.1.2.1.Zprávy o činnosti předsednictva Svazu a komisí Svazu. 
4.1.2.2.Zprávy o čerpání rozpočtu Svazu. 
4.1.2.3.Program Svazu. 
4.1.2.4.Závazná stanoviska Svazu pro hlasování delegátů na konferenci LAA ČR a v 

Radě LAA ČR. 

4.1.3.Valná hromada schvaluje: 

4.1.3.1.Rozpočet Svazu na následující období. 
4.1.3.2.Výši členského svazového příspěvku na následující období. 

4.1.4.Valná hromada je svolávána předsednictvem v souladu s příslušným ustanovením 
platného znění stanov LAA ČR: 

4.1.4.1.Pravidelně 1x ročně. 
4.1.4.2.Mimořádně, vynutí-li si to nějaká nečekaná událost. 
4.1.4.3.Mimořádně, požádá-li o to více než 100 členů Svazu, nebo alespoň 10% členů 

Svazu a to nejpozději v termínu do 40 dnů od data předání žádosti předsednictvu. 

4.2. Předsednictvo - je výkonným orgánem Svazu a rozhoduje o všech záležitostech Svazu mezi 
konáním valných hromad. Při výkonu své funkce je vázáno programem Svazu, rozpočtem 
Svazu, závaznými stanovisky Svazu a stanovami LAA ČR. Předsednictvo je pětičlenné. V 
případě odstoupení více než dvou členů předsednictva je předsednictvo povinno svolat 
mimořádnou valnou hromadu dle odstavce 4.1.4 nejpozději v termínu do 40 dnů. Členy 
předsednictva volí Valná hromada přímo z členů Svazu přítomných na valné hromadě. 
Volební období předsednictva je čtyřleté, nebude-li v průběhu daného volebního období 
některá z valných hromad odhlasována přítomnými členy jako volební. 

4.2.1.Předsednictvo 

4.2.1.1.Volí Předsedu Svazu ze zvolených členů předsednictva. 
4.2.1.2.Volí zástupce Svazu v Radě nebo v jiných orgánech LAA ČR nebo v jiných 

organizacích včetně příslušných mezinárodních organizací (EMF, FAI a podobně). 
4.2.1.3.Schvaluje jednotlivé výdaje nad 5 000,- Kč v souladu s rozpočtem Svazu. Výdaje 

přesahující jednotlivě částku 50 000,-Kč schvaluje předsednictvo většinou 
nejméně čtyř hlasů. 

4.2.1.4.Zřizuje Sportovní komisi a z vlastního rozhodnutí nebo na návrh nejméně 25 členů 
Svazu odborné komise pro řešení odborných problémů. Zástupce komisí přizve k 
jednání předsednictva vždy, je-li k tomu věcný důvod. 

4.2.1.5.Svolává Valnou hromadu Svazu. 
4.2.1.6.Připravuje Program valné hromady Svazu, návrh rozpočtu Svazu, zprávu o 

činnosti předsednictva, zprávu o čerpání rozpočtu, návrh programu Svazu, návrh 
výše členského příspěvku. 



4.2.1.7.Zodpovídá za organizování sportovních leteckých soutěží včetně Mistrovství ČR a 
zajištění státní sportovní reprezentace. 

4.2.1.8.Schvaluje sportovní řád LAA ČR pro létání s MPK, zajišťuje jeho vydání a 
pravidelnou aktualizaci vždy k 31. březnu daného kalendářního roku. 

4.2.1.9.Schvaluje vedoucího reprezentačního družstva na návrh sportovní komise. 
4.2.1.10.Zajišťuje státní sportovní reprezentaci včetně hospodaření s prostředky 

získanými z dotace státu na reprezentaci, při hospodaření s těmito prostředky je 
předsednictvo vázáno pravidly pro čerpání státní dotace a návrhy na využití je 
povinno projednat se členy sportovní komise a reprezentace. 

4.2.1.11.Zpracovává požadavky na dotace pro pořízení hmotného investičního majetku a 
dohlíží nad účelným přidělením pořízeného hmotného investičního majetku 
v souladu se sportovním řádem. 

4.2.1.12.Pravidelně 1x ročně zajišťuje provedení inventury hmotného investičního majetku 
a kontrolu jejího užití v souladu se sportovním řádem. 

4.2.1.13.Zajišťuje školení rozhodčích a vydávání průkazů. 
4.2.1.14.K úkolům spojeným se sportovním létáním předsednictvo deleguje na sportovní 

komisi plnění dílčích úkolů a příslušné pravomoci (zejména rozhodování o čerpání 
rozpočtu v souladu s odstavcem 4.2.1.10. na státní sportovní reprezentaci a o 
nominaci státní reprezentace) spojené se sportovním létáním. 

4.2.1.15.Předsednictvo odpovídá za plnění programu Svazu a dodržení rozpočtu Svazu. 

4.2.2.Předseda Svazu svolává jednání předsednictva Svazu a jednání odborných komisí, 
jsou-li zřízeny, řídí jednání předsednictva Svazu a společně s dalším členem 
předsednictva nebo se členem věcně příslušné odborné komise schvaluje jednotlivé 
výdaje do 5 000,- Kč v souladu s rozpočtem. 

Schváleno Valnou hromadou Svazu motorového paraglidingu dne 20.10.2018 v Říčanech u Brna.


