
STANOVY  

 

Asociace instruktorů sportů na sněhu z.s. 

Na základě zákona č.83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo založeno zájmové sdružení 

občanů ČR, jež se ve smyslu ust.par.3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

považuje za spolek pod názvem Asociace instruktorů sportů na sněhu  (dále jen AISS ). 

Preambule 

Instruktoři sportů na sněhu (dále jen instruktoři) učí převážně v rámci stávajících subjektů  
(organizací, klubů,  sdružení a institucí).  Vzájemná vazba mezi instruktory  a jejich žáky  
vytváří charakteristické úkoly, které nejsou vzájemně zaměnitelné. Aktivita instruktora  
obvykle není výdělečná ve smyslu profesionální kariéry.  
 
Vzdělávání instruktorů se soustředí na oblast sportů na sněhu doplněnou výcvikem  
v oblastech rekreační pedagogiky, společenských věd a péče o zdraví. 
 
AISS provádí svoji činnost v konstruktivní spolupráci s profesionálními  instruktory sportů na  
sněhu  a učiteli ve školách v rámci národní organizace Interski ČR a Mezinárodní  asociace  
Instruktorů na Sněhu  IVSI. 
 

I.  

Název, sídlo, postavení a statutární orgány  

1. Název spolku: Asociace instruktorů sportů na sněhu z.s.  
Pro potřeby mezinárodní prezentace a komunikace používá AISS název  Association of  

snowsports instructors  Czech Republic.  

2. Sídlo:  53374 Horní Jelení,  Dvorská 694, Česká republika (ČR). 

3. Statutárními orgány  AISS jsou Předseda/Prezident AISS a Místopředseda /Viceprezident AISS, 
kteří jednají a podepisují za AISS samostatně. 

4. AISS je dobrovolným, samosprávným, zájmovým spolkem, sdružujícím instruktory všech 
forem sportů na sněhu. 

5. AISS je spolkem nezávislým na politických stranách a církvích, řídící se ve své činnosti principy 
demokracie.  

6. AISS je členem Interski ČR a zastupuje a reprezentuje ČR v Mezinárodní asociaci instruktorů 
sportů na sněhu IVSI International. 

7. AISS je vlastníkem znaků a symbolů uvedených v příloze. 
II. 

Hlavní úkoly a cíle činnosti  

1.  Cílem  činnosti  AISS je zvyšovat úroveň výuky zimních sportů v ČR prostřednictvím 
zvyšování úrovně  svých instruktorů a jejich vzdělávání. 



2. AISS zastupuje zájmy svých členů vůči orgánům státní správy a samosprávy, institucím, 
organizacím a osobám v ČR i v zahraničí. 

3. Cíle AISS jsou realizovány : 
- Vzděláváním a školením svých členů a ostatních zájemců a veřejnosti se zaměřením 

na sporty na sněhu, rekreační pedagogiku  a zdravotní výchovu. 
- Výměnou zkušeností při výuce sportů na sněhu - v metodice, technice, tréninku, 

organizaci a bezpečnosti , ochraně  přírody a životního prostředí. 
- Výměnou  zkušeností, znaleckých studií , odborných dokumentů a audiovizuálních 

materiálů. 
- Organizací setkání, seminářů, konferencí a kongresů na národní i mezinárodní úrovni. 
- Publikační, ediční a propagační činností v oblasti sportů na sněhu. 

4. Pro zajištění této činnosti může ustavovat různé odborné komise, rady a pracovní 
komise. 

 
III. 

Členství   
1. AISS sdružuje instruktory sportů na sněhu a další členy, kteří mají zájem se účastnit 

naplňování programu a cílů AISS. 
2. Členství v AISS je řádné, přidružené nebo čestné.   
3. Řádnými členy AISS jsou právnické osoby , které se podílejí na naplňování všech úkolů a cílů 

činnosti dle čl.II., na právech a povinnostech AISS, a projeví vůli být vázány stanovami a 
ostatními vnitřními předpisy AISS.  

4. Přidruženými členy AISS jsou právnické osoby (resp. jejich členové) nebo fyzické osoby, které 
nesplňují kvalifikační požadavky pro řádné členství podle odstavce  3. tohoto článku, ale 
projevily  zájem spolupracovat  s AISS a podílet se na její činnosti. Přidružení členové se 
mohou účastnit dění v AISS, nemají však žádná hlasovací práva. 

5. Čestnými členy jsou fyzické a právnické osoby, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj 
a naplňování cílů AISS.   

6. Členství v AISS vzniká podáním písemné přihlášky, schválením Rady AISS dvoutřetinovou 
většinou hlasů a zaplacením členského příspěvku. Čestné členství schvaluje valná hromada 
AISS na základě návrhu předkládaného Předsedou nebo Radou AISS. 

7. Zánik členství 
a) Zánikem právní subjektivity u právnických osob a smrtí u fyzických osob. 
b) Dobrovolným vystoupením: dobrovolné vystoupení z AISS musí být oznámeno Radě AISS  

písemně nejpozději tři měsíce před uplynutím kalendářního roku. Pokud dojde 
k oznámení později, je účinné pro příští rok.  

c) Vyškrtnutím : k vyškrtnutí  ze seznamu členů je Rada oprávněna, pokud člen neuhradí 
členský příspěvek ani po dvou upomínkách v průběhu 6 měsíců. 

d) Vyloučením : v  případě závažného porušování stanov  a základních povinností člena a 
nebo jednání člena proti zájmům a dobrému jménu AISS Rada vyzve člena k nápravě . 
Pokud k nápravě nedojde ve stanoveném termínu, Rada rozhodne  o vyloučení člena. 
Rada je povinna vyloučeného člena o rozhodnutí  o vyloučení písemně vyrozumět. Toto 
písemné vyrozumění musí obsahovat výrok, odůvodnění, poučení o odvolání, datum 
jeho vydání, razítko a podpis předsedy AISS. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen 
písemně odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění o vyloučení. Odvolání musí 
být doručeno do sídla AISS. Toto odvolání projedná VH na svém nejbližším zasedání. 
Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí VH o  vyloučení člena je konečné, jestliže 
s jeho vyloučením vysloví souhlas dvoutřetinová většina přítomných členů. 

e) Zánikem sdružení.  



 

IV. 

Základní práva a povinnosti  

1.  Základní práva členů AISS: 

a) Řádní členové mají hlasovací právo a aktivní a pasivní volební právo. Toto hlasovací a volební 
právo je podmíněno zaplacením členského příspěvku za dané období. 

b) Účastnit se činnosti AISS a využívat poznatky získané na základě spolupráce s dalšími subjekty  
v ČR i zahraničí  

c) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy  a kritiku a vznášet dotazy a připomínky v rámci všech 
orgánů AISS a jejich členů. 

d) Účastnit se jednání orgánu AISS, jedná-li se o činnosti člena. 
e) Být pravidelně informován o činnosti a hospodaření AISS. 
f) Delegovat a navrhovat své zástupce do orgánů AISS. 
g) Se svolením Rady AISS používat loga a propagační materiály AISS a IVSI. 

2.  Základní povinnosti členů AISS:  

4.1. Dodržovat Stanovy AISS. 
4.2. Dodržovat zásady demokracie a respektovat etické principy  a zásady vzájemného 

porozumění mezi členy. 
4.3. Řádně a včas platit stanovené příspěvky a poplatky související s členstvím a činností v AISS.  
4.4. Podílet se na činnosti AISS a propagovat ji mezi  odbornou i laickou veřejností. 
4.5. Chránit a prosazovat zájmy a dobré jméno AISS.  

 

V. 

Orgány AISS 
1. Orgány AISS jsou: 

a) Valná hromada (VH) 
b) Rada 
c) Revizní komise (RK) 

2. Valná hromada AISS : 

a) VH je nejvyšším orgánem  AISS. Má pravomoc normotvornou, volební a kontrolní. VH svolává 
Rada AISS písemnou pozvánkou nejpozději 30 dní před dnem konání VH.    
Schází se nejméně jednou za rok a rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:  

         - schvaluje stanovy AISS a jejich změny,  

         - volí a odvolává členy Rady a revizní komise AISS,  

             - stanoví výši členského příspěvku,  

         - rozhoduje o změně názvu a symboliky AISS,  

        - rozhoduje o zrušení/zániku AISS včetně stanovení zásad o vypořádání  majetku AISS,  

        - schvaluje plán činnosti a rozpočet,  



        - projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření  AISS. 

 

b) VH AISS se skládá ze zástupců řádných členů, přidružených a čestných členů a členů Rady a 
Revizní  komise  AISS, případně pozvaných hostů.  Zástupci řádných členů mají hlas rozhodující. 
Každý řádný člen má jeden hlas, který je nepřenosný.  Ostatní členové VH mají hlas pouze 
poradní. VH AISS je usnášeníschopná  v případě nadpoloviční účasti všech řádných členů AISS. 

c) Nesejde – li se potřebný počet řádných členů AISS, je předseda  AISS oprávněn svolat do 1 
hodiny náhradní VH se stejným programem. Náhradní VH je usnášeni schopná bez omezení 
počtu přítomných řádných členů AISS a usnesení je přijato, pokud  pro něj hlasuje nadpoloviční 
většina přítomných řádných členů AISS. 

d) Pokud se rozhoduje o změnách stanov, o odvolání Rady nebo RK, resp. jejích jednotlivých 
členů, je nutná účast nejméně dvou třetin všech řádných členů AISS.  

e) Požádá-li  1/2 řádných členů, předseda AISS nebo Rada o svolání mimořádné VH,  
je Rada povinna ji svolat do 30 dnů. Pokud Rada AISS nesplní tuto povinnost, může 

mimořádnou VH svolat RK .   

3. Rada AISS : 

a) Rada je výkonným orgánem AISS a řídí činnost AISS mezi zasedáními VH. Rozhoduje ve všech 
záležitostech, pokud nejsou těmito stanovami, nebo jinými předpisy  vyhrazeny  VH . Počet 
členů Rady je 5 a tvoří jej  funkcionáři volení VH: 

-  Předseda (Prezident) 

-  Místopředseda (Viceprezident) 

-  3 členové Rady 

b) Předseda a místopředseda  AISS plní funkci statutárních zástupců AISS. Dle potřeby je pro 
práci Rady zřizován sekretariát, který zajišťuje organizační, hospodářskou a právní agendu. 
Náplň činnosti jednotlivých členů Rady je dán organizačním řádem AISS. 

c) Rada AISS se schází minimálně 2 x do roka. Radu svolává  Předseda.  Jednání a činnost Rady 
se řídí jednacím a organizačním řádem a řeší :  

- svolává VH a mimořádnou VH, 
- dle potřeby zřizuje odborné a  pracovní komise a kontroluje jejich činnost a výsledky, 
- navrhuje rozpočet, plán činnosti a další dokumenty potřebné k zajištění činnosti AISS, 
- zpracovává a předává ke schválení VH zprávu o činnosti a hospodaření AISS, 
- zajišťuje kontakt s orgány státní zprávy, dalšími organizacemi a veřejností.  
d) Funkční období Rady AISS je pětileté.  

4. Revizní komise : 

a) RK je tříčlenná a je volena VH AISS.  RK zvolí svého předsedu, který se v případě potřeby 
zúčastňuje jednání  Rady  s hlasem poradním. 

b) RK se schází  minimálně jednou do roka nebo dle potřeby . Provádí  kontroly a přezkušování  
ekonomických a právních operací  všech orgánů AISS.  

c) Každý je povinen RK poskytnout požadované doklady, pravdivé informace a maximální 
možnou součinnost.  

d) Funkční  období RK je pětileté. 
 

VI. 



Odborné a pracovní komise (OPK) 
1. OPK jsou samostatnými  organizačními složkami  v rámci AISS, skupiny odborníků, které posuzují 

předložené problémy a plní úkoly zadané jim VH, Radou, případně Revizní komisí  v rámci své 
odborné činnosti. Jsou odborným poradním uskupením orgánu, který je pro svoji potřebu zřídil. 

2. Orgán, který pro svoji potřebu OPK zřídil, určí konkrétní zadaní odborné činnosti,  dobu jejího 
trvání a předsedu OPK. Dále určí technicko-organizační a ekonomické podmínky zabezpečující 
činnost této OPK. Předseda OPK navrhuje personální složení OPK a předkládá jej zřizovateli ke 
schválení. 

3. OPK se schází dle potřeby. Jednání OPK se mohou účastnit  členové Rady a Revizní komise, 
případně další přizvaní hosté. V případě potřeby je předseda OPK přizván k jednání VH, Rady 
nebo RK.  

 

VII. 

Zásady hospodaření  

 

1. AISS hospodaří  na základě samofinancování . K dosažení svých programových cílů 
shromažďuje AISS vlastní majetek  a finanční prostředky  těmito způsoby: 
a) příjmy z členských příspěvků. Výši příspěvků stanoví VH AISS, 
b) příjmy z vlastní činnosti, 
c) dary, 
d) dotacemi, 
e) příjmy z jiných zdrojů. Vedle hlavní činnosti podle článku II. těchto stanov může 

AISS vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti, ale  výhradně za účelem podpory činnosti hlavní.  

2. Z příjmů hradí AISS zejména náklady na naplňování svých cílů, svoji činnost a činnost 
svých orgánů – náklady na provoz, organizaci činnosti a akcí AISS, odměny Předsedy a 
členů Rady za výkon svěřené působnosti, odměny lektorů, nákup nemovitého a 
movitého majetku, mzdy zaměstnanců, nákup metodických materiálů a pomůcek, 
modernizaci výukové techniky apod. 

3. K zajištění činnosti AISS může Předseda AISS se souhlasem Rady přijímat osoby do 
pracovního a obdobného poměru. 

4. AISS může na základě rozhodnutí Rady vstupovat do spolků a uzavírat smlouvy o 
spolupráci a součinnosti. 

5. V případě potřeby lze majetek a prostory AISS (včetně pronajatých) použít k činnosti 
zvyšující efektivnost jeho využití. Výtěžek z této činnosti je příjmem podle článku 
VII./e těchto stanov. 

6. Majetek AISS spravuje a nakládá s ním Předseda AISS se souhlasem Rady. 
 

VIII. 

Zánik a likvidace 

1. O zániku AISS jeho dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem 
rozhoduje mimořádná VH AISS, a to většinou hlasů nejméně tří čtvrtin všech řádných 
členů. 



2. Rozhodnutí o zániku AISS musí obsahovat rovněž rozhodnutí o vypořádání majetku 
AISS. 

3. Dojde-li k zániku AISS rozhodnutím o sloučení s jiným spolkem, přechází veškerý 
majetek AISS i jeho závazky na právního nástupce. 

 

V Horním Jelení, 29.8.2017 

Ing. Pavel Krnáč 

Předseda Rady AISS 

 


