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OLYMPS PORT
ČESKÁ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

N Á V R H:

STANOVY

I.
PREAMBULE.
Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii - OLYMPSPORT (dále jen OS) je dobrovolné občanské
sdružení všech zájemců o olympijskou a sportovní filatelii, konstituované jako součást Svazu Českých filatelistů
(SČF) a prostřednictvím kolektivního členství v České olympijské akademii (ČOA) i Českého olympijského výboru
(ČOV). Zastupuje Českou republiku v Mezinárodní federaci pro olympijskou filatelii (FIPO) při Mezinárodním
olympijském výboru (MOV). Její činnost slouží k porozumění mezi národy a šíření osvěty na poli olympijské a
sportovní filatelie. Sídlem asociace je Český Brod.
Adresa pro veškerou korespondenci

OLYMPSPORT, P.O.Box 13, 282 23, Český Brod
telefon : 321622389, fax : 321620584, mobil : 739033170,
OS používá IČO : 44 29 76, bankovní spojení: IPB Praha, Kafkova ul., číslo účtu 0004211817/5100
II.
CÍLE ČINNOSTI OLYMPSPORTU.
Své cíle OS uskutečňuje
dobrovolným spolčením všech olympijských a sportovních sběratelů bez rozdílu státní příslušnosti,
národnosti, politického a náboženského přesvědčení,
b)
podporou, prohlubováním a rozšiřováním znalostí o olympijské a sportovní filatelii,
c)
podporou zpracovávání odborné literatury v oblasti olympijské a sportovní filatelie,
d)
podporou olympijské myšlenky a propagací olympismu,
e)
organizováním činnosti a služeb, prospěšných olympijské a sportovní filatelii,
f)
organizováním činnosti, propagující úspěchy českého olympismu a sportu vůbec.
III.
ČLENSTVÍ.
Členem OS se může stát každý zájemce o olympijskou a sportovní filatelii, který vyjádří svůj zájem o členství
podáním přihlášky. O přijetí člena rozhoduje výbor OS. U členů, mladších 18 let spolupodepisuje přihlášku jejich
zákonný zástupce. Zahraniční členové OS získávají statut člena - hosta bez hlasovacího práva.
Člen je povinen :
a)
být členem SČF a zaslat vyplněnou přihlášku a kopii o zaplacení členského příspěvku pokladníkovi OS,
b)
uhradit v předepsané lhůtě stanovené členské příspěvky a vstupní poplatek při znovuobnovení členství,
c)
podle svých možností a vědomostí přispívat k bohatší činnosti OS zasíláním příspěvků do zpravodaje,
pomáhat při organizování akcí a spolupracovat při další činnosti,
d)
sekretáři hlásit změny v adrese a další potřebné skutečnosti,
e)
předsedovi OS oznamovat výsledky, dosažené svým exponátem na filatelistických výstavách. O svém
přijetí do řad členů OS je žadatel písemně informován sekretářem, členstvo získá tuto informaci
uveřejněním ve zpravodaji.
IV.
ČESTNÉ ČLENSTVÍ.
Čestnými členy OS mohou být jmenovány osoby, které se zasloužily o OS nebo o olympijskou a sportovní
filatelii. Tyto osoby neplatí členské příspěvky a hlasovací právo mají pouze v případě, že dříve byly řádnými členy
OS. O jmenování čestných členů rozhoduje výbor OS.
V.
ZÁNIK ČLENSTVÍ.
Členství v OS může být ukončeno úmrtím, vystoupením, vyškrtnutím nebo vyloučením člena. Vystupující člen
nemá nárok na vrácení ani poměrné části zaplacených příspěvků. Vyškrtnut může být člen rozhodnutím výboru pro
neplacení členských příspěvků. O vyloučení člena v případě závažného porušení povinností rozhoduje valná
hromada OS.
VI.
PRÁVA ČLENŮ.
Člen OS má právo :
a)
volit a být volen do všech orgánů OS,
b)
dostávat všechny zpravodaje a knihovničky, které OS vydá,
c)
bezplatně inzerovat ve zpravodaji OS,
d)
využívat poradenské služby OS,
a)
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e)
f)
g)

vystavovat na filatelistických výstavách, pořádaných OS, případně na výstavách organizovaných
prostřednictvím FIPO a FIP,
zúčastňovat se všech akcí OS, jako jsou setkání, besedy, semináře a schůzky,
podílet se na členské službě při zajišťování filatelistických materiálů se sportovní tematikou.

VII.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A POPLATKY.
Členové OS jsou povinni uhradit svůj členský příspěvek vkladovým listem IPB přímo na účet OS a to nejpozději
do čtrnácti dnů poté, co jej obdrží od pokladníka OS. Též jej může uhradit přímo v hotovosti pokladníkovi při akcích
OS. Pokud člen v této době svůj příspěvek neuhradí, dobrovolně se vzdává svého členství v OS a bude vyškrtnut
ze seznamu členů. Při podání přihlášky zájemce o členství uvede, od kterého data chce být členem. Členství může
být zahájeno k 1.1. nebo k 1.7. každého roku a to i zpětně. V tom případě člen obdrží zpětně i všechny materiály
OS v této době vydané. Mládež do 18 let platí členské příspěvky v poloviční hodnotě.
Minimální výši členského příspěvku určí výbor OS vždy před koncem běžného roku na základě vypracovaného
rozpočtu a sdělí ji všem členům v posledním čísle zpravodaje OS, vydaném v běžném roce. Shora není výše
členského příspěvku omezena.
Při znovuobnovení členství uhradí člen poplatek 20,- Kč. Za upomínku neuhrazených plateb účtuje OS poplatek
10,- Kč.
VIII.
VEDENÍ OLYMPSPORTU.
OS je řízen výborem, voleným valnou hromadou, který řídí činnost OS mezi valnými hromadami. Jeho členové
zastávají tyto funkce:
volení členové
a)
předseda,
e)
pokladník,
b)
místopředseda,
f)
redaktor zpravodaje,
c)
sekretář,
g)
revizor účtu,

h)

členové jmenovaní výborem OS
členové, pověření zvláštními úkoly (knihovník, kronikář apod.).

Volební období je čtyřleté, k volbám dochází vždy v roce konání ZOH. Znovuzvolení člena do funkce je možné,
členové výboru vykonávají svoji funkci bezplatně. Nejvyšším orgánem OS je valná hromada, která se schází
jednou ročně a schvaluje zprávy členů výboru, případně volí výbor nový. Valná hromada je schopná se usnášet,
je-Ii přítomna alespoň jedna třetina členů. Nesejde-li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se valná
hromada o půl hodiny později a usnáší se bez ohledu na přítomný počet členů.
Výbor OS může podle potřeby svolávat členské schůze. Činnost OS mezi valnými hromadami řídí výbor OS.
IX.
HOSPODAŘENÍ OLYMPSPORTU.
Zdrojem finančních příjmů OS jsou :
členské příspěvky,
příspěvek ČOA,
úhrady režijních nákladů na propagaci od ostatních organizaci a osob,
příjmy z vlastní činnosti.
OS vede vlastní účetnictví a má vlastní finanční účet. Dispoziční právo s finančními prostředky mají předseda,
místopředseda a pokladník. Valná hromada OS volí revizora účtů pro následující období. Revizní komise provede
každoročně kontrolu hospodaření OS, s jejími výsledky seznámí členskou základnu a předkládá zprávu o
hospodaření sekretariátu SČF. Revizor účtu má právo zúčastnit se schůzí vedení OS.
a)
b)
c)
d)

X.
UKONČENÍ ČINNOSTI OLYMPSPORTU.
O ukončení činnosti OS může rozhodnout pouze valná hromada členů dvoutřetinovou většinou přítomných.
Valná hromada rovněž rozhodne o majetku OS.
XI.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ OLYMPSPORTU.
Ve smyslu Zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů je OS odborná společnost SČF (Svazu Českých
filatelistů) a používá jeho IČO, dále je OS kolektivním členem ČOA, která je součástí ČOV. Pro platnost
písemných právních úkonů, učiněných jménem OS, se vyžaduje podpis alespoň dvou oprávněných členů výboru
OS a tímto dnem podpisu také nabývají platnost. Případy na které tyto stanovy nepamatují, se budou řešit podle
stanov SČF.
XII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ.
Zrušují se stanovy, schválené 15.7.1998. Tyto stanovy byly přijaty a schváleny valnou hromadou OS 19. dubnu
2008.
V Českém Brodě 21. 4. 2008
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