STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU ZLÍCHOV PRAHA, z. s.
(dále jen „stanovy“)
Název:

Sportovní klub Zlíchov Praha, z. s.

Užívání zkratky:

SK Zlíchov Praha

Čl. I
1)
2)
3)

Základní ustanovení

Sportovní klub Zlíchov Praha, z s. (dále jen „spolek“) je nezávislým, dobrovolným spolkem ve smyslu zákona
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku sdružující osoby za účelem uspokojování jejich potřeb a prosazování jejich
společných zájmů zejména v oblasti sportu, turistiky, dalších outdoorových aktivit a aktivního trávení volného času.
Spolek má právní osobnost a vyvíjí svoji činnost v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
Sídlo spolku je na adrese Praha 5, Strakonická 1143/2b, PSČ 150 00.

Čl. II Poslání a cíle
1)
2)
3)

Hlavní činnost spolku směřuje k rozvoji sportovní a turistické činnosti a k podpoře a ochraně zájmů členů v této oblasti.
Spolek zabezpečuje vytváření, uchování a rozšíření vlastního či svěřeného majetku a jeho hospodárné využívání ve
prospěch spolku a ve společném zájmu členů. Členové spolku se zavazují s majetkem spolku nakládat šetrně a chránit jej
před ztrátou či poškozením.
Hlavní činnost spolku je financována z příspěvků od členů, dalších osob a veřejnoprávních korporací a ze zisku
z podnikatelské činnosti spolku. Podnikatelská činnost spolku je činností vedlejší a spočívá zejména v hospodárném
využití majetku ve vlastnictví spolku.

Čl. III Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
 Valná hromada,
 Výkonný výbor,
 Kontrolní komise.
Volby do volených orgánů spolku se provádějí veřejným hlasováním, ledaže orgán spolku pověřený volbou stanoví jiný
způsob.
1)

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Svolává ji Výkonný výbor minimálně jednou za rok. Právo účastnit se a
hlasovat na Valné hromadě má každý člen spolku starší 15 let.
Svolání Valné hromady spolu s programem, termínem, časem a místem konání oznamuje Výkonný výbor alespoň 14 dní
předem uveřejněním na internetových stránkách spolku www.skzlichov.cz a dále prostřednictvím e-mailu těm členům
spolku, kteří kontaktní e-mail spolku sdělili a jsou oprávněni účastnit se Valné hromady.
Valná hromada může být svolána na základě rozhodnutí Výkonného výboru, nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů
spolku či z podnětu Kontrolní komise. Pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku nebo Kontrolní komise,
svolá Výkonný výbor Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od doručení písemného návrhu na svolání Valné hromady.
V případě, že Výkonný výbor Valnou hromadu ve stanovené lhůtě nesvolá, jsou ke svolání Valné hromady oprávněni
členové spolku, resp. Kontrolní komise, a to na náklady spolku.
Valná hromada klubu je schopna se usnášet za účasti nejméně třetiny členů spolku s hlasovacím právem. Není-li
v určeném čase přítomna nejméně třetina členů spolku s hlasovacím právem, lze po uplynutí 15 minut zahájit na stejném
místě se stejným programem mimořádnou Valnou hromadu, která je vždy usnášeníschopná. Rozhodnutí Valné hromady
je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí mimořádné Valné hromady je přijato,
hlasuje-li pro ně dvoutřetinová většina přítomných členů.
Do působnosti Valné hromady náleží:

stanovit hlavní směry zaměření činnosti spolku,

schválit rozpočet a výsledek hospodaření spolku.

schvalovat, rušit a měnit stanovy spolku a jeho symboliku.

volit a odvolávat členy Výkonného výboru a Kontrolní komise.

přezkoumávat rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena a rozhodovat o sporech mezi členem a
spolkem o placení příspěvků,

rozhodovat o zrušení nebo zániku spolku, včetně způsobu užití a rozdělení likvidačního zůstatku,
Valná hromada si může vyhradit rozhodování dalších otázek týkajících se spolku, které jinak náleží do působnosti jiných
orgánů spolku.
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2)

Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Výkonný výbor je kolektivní orgán, který má pět členů volených z řad
členů spolku Valnou hromadou.
Výkonný výbor koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady. Výkonný výbor se při své
činnosti řídí stanovami a usneseními Valné hromady, přičemž postupuje podle schváleného rozpočtu a v jeho rozsahu
přijímá příslušná rozhodnutí právní, ekonomické a organizační povahy. V čele Výkonného výboru stojí předseda spolku.
Výkonný výbor je schopen se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí Výkonného
výboru je přijato, hlasuje-li pro ně většina přítomných členů. Každý z členů Výkonného výboru má jeden hlas, hlasovací
právo členovi Výkonného výboru nenáleží, má-li být hlasováno o poskytnutí zvláštních výhod či uložení povinností
výlučně tomuto členu. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Výkonný výbor je rovněž oprávněn přijímat rozhodnutí mimo pravidelná zasedání. Člen Výkonného výboru, který je
navrhovatelem, zašle návrh rozhodnutí ostatním členům Výkonného výboru prostřednictvím e-mailu a zároveň stanoví
lhůtu pro vyjádření se k návrhu. Platí, že ti členové Výkonného výboru, kteří se k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří,
s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů Výkonného výboru.
Funkční období Výkonného výboru je čtyřleté a končí ustavující schůzí nově zvoleného Výkonného výboru. Zasedání
Výkonného výboru se koná minimálně jednou v kalendářním měsíci a svolává ho a řídí předseda spolku. Jestliže
předseda spolku nemůže zasedání svolat, učiní tak místopředseda, případně nejstarší člen Výkonného výboru. Člen
Výkonného výboru pověřený předsedajícím zajistí pořízení zápisu ze schůze Výkonného výboru a jeho následné
zveřejnění na internetových stránkách spolku.
Do působnosti Výkonného výboru spadá:

příprava zpráv, informací a návrhů rozpočtu pro Valnou hromadu,

zajištění operativního plnění schváleného rozpočtu,

realizace úkolů uložených usnesením Valné hromady,

vydávání interních předpisů spolku,

rozhodování o disciplinární sankci člena spolku a vyloučení člena spolku,

hospodaření s majetkem spolku,

svolávání Valné hromady minimálně jedenkrát ročně,

vedení seznamu členů, v němž se o každém členu evidují tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození,
bydliště, případně telefonický a e-mailový kontakt a dále údaje o vzniku a zániku členství a dluzích člena
vůči spolku. Seznam členů je neveřejný. Zápisy a výmazy provádí Výkonný výbor na základě vlastních
zjištění, sdělení člena či informací od jiných orgánů spolku,

veškeré další otázky, které zákon či stanovy nesvěřují jinému orgánu spolku.
Výkonný výbor je oprávněn ustanovit odborný a servisní aparát zaměstnanců k zajištění svěřených úkolů, které překračují
rámec dobrovolného výkonu funkcí, a to s přihlédnutím ke schválenému rozpočtu.
Nově zvolený Výkonný výbor je povinen svolat své ustavující jednání nejpozději do 40 dnů po zasedání Valné hromady,
na které byl zvolen a na tomto jednání zvolit ze svých členů:

předsedu spolku,

místopředsedu spolku,

hospodáře spolku.
Ustavující jednání je povinen svolat nejstarší zvolený člen Výkonného výboru a toto jednání také řídí do volby předsedy a
místopředsedy spolku.
Členství ve Výkonném výboru zaniká:

uplynutím funkčního období,

odvoláním či vzdáním se funkce,

zánikem členství ve spolku,

úmrtím.
O běžných operativních záležitostech, které se vztahují k provozu či údržbě majetku, rozhoduje Výkonný výbor.
Předcházející souhlas Valné hromady se vyžaduje k úplatnému či bezúplatnému převodu věcí ve vlastnictví spolku,
pokud převod přesahuje rámec běžného hospodaření nebo hodnota věcí přesahuje částku 50.000,- Kč.
Výkonný výbor nesmí bez souhlasu Valné hromady zcizit nebo zatížit nemovitosti, ani její část, ve vlastnictví spolku na
dobu delší 6 měsíců.

3)

Kontrolní komise je voleným kolektivním orgánem spolku provádějícím kontrolu veškeré činnosti spolku, zejména zda
jsou záležitosti spolku řádně vedeny a zda spolek vykonává svou činnost v souladu se zákonem a stanovami. Kontrolní
komise je tříčlenná, členy Kontrolní komise volí Valná hromada a funkční období Kontrolní komise končí společně
s funkčním obdobím Výkonného výboru.
Kontrolní komise je povinna svolat své jednání nejpozději do 40 dnů od konání Valné hromady, na níž byla zvolena, a
zvolit ze svých členů předsedu a místopředsedu. Ustavující jednání je povinen svolat nejstarší zvolený člen Kontrolní
komise a toto jednání také řídí do volby předsedy a místopředsedy Kontrolní komise. Předseda Kontrolní komise pak řídí
její práci a vystupuje jejím jménem navenek. Předseda kontrolní komise (případně jím pověřený člen Kontrolní komise)
má právo účasti na jednáních Výkonného výboru a předseda spolku má právo účastnit se jednání Kontrolní komise.
2

Kontrolní komise je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí kontrolní
komise je přijato, hlasuje-li pro ně většina přítomných. Má-li být hlasováno o právech nebo povinnostech jediného člena
Kontrolní komise, je tento člen zbaven hlasovacího práva. Při rovnosti hlasů ostatních členů Kontrolní komise rozhoduje
hlas předsedy, případně hlas předsedajícího tomuto orgánu. Při provádění kontroly je Kontrolní komise oprávněna
vyžadovat od všech odpovědných zaměstnanců a členů spolku součinnost, umožnění přístupu k veškerým dokladům a
poskytnutí potřebných informací. Povinností všech dotčených osob je, aby v průběhu kontrolní činnosti maximálně
spolupracovali, aby o kontrolovaných skutečnostech podávali pravdivá a úplná vyjádření.
V průběhu roku mezi zasedáními Valné hromady seznamuje Kontrolní komise s výsledky své činnosti Výkonný výbor.
Pokud je výsledkem kontrolní činnosti podezření ze spáchání trestného činu, je Kontrolní komise povinna na tuto
skutečnost okamžitě upozornit Výkonný výbor, popřípadě ji sama oznámit příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
Roční zprávu o kontrolní činnosti ve spolku předkládá Kontrolní komise Valné hromadě. Kontrolní komise je povinna se
sejít minimálně 1x čtvrtletně.
Členové Výkonného výboru nemohou být současně členy Kontrolní komise a naopak.
4)

Pokud někdo z členů Výkonného výboru nebo Kontrolní komise v průběhu volebního období odstoupí ze své volené
funkce, je právem těchto volených orgánů provést kooptaci, nejvýše však v rozsahu jedné třetiny z celkového počtu členů
voleného orgánu. Kooptovaného člena navrhuje příslušný předseda a kooptovaný člen je schválen, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina přítomných členů Na nejbližším zasedání Valné hromady musí být tato kooptace předložena
k potvrzení nebo musí být rozhodnuto o nové doplňující volbě. V případě nemožnosti výkonu funkce předsedy spolku
nebo předsedy Kontrolní komise z důvodu delšího onemocnění nebo z důvodu odstoupení z funkce, je řízením
příslušného orgánu pověřen stávající místopředseda do nejbližšího zasedání Valné hromady.

Čl. IV Členství, práva a povinnosti
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

Členství ve spolku je dobrovolné, na členství ve spolku není právní nárok. Spolek nesmí člena bezdůvodně zvýhodnit, ani
znevýhodnit, spolek je povinen šetřit členská práva i oprávněné zájmy svých členů.
Členství ve spolku je dvojího druhu: (i) řádné členství a (ii) čestné členství. Čestný člen spolku nemá povinnost platit
členské příspěvky, ve všem ostatním mu náleží práva a povinnosti jako řádnému členovi.
Řádným členem spolku se může stát každá osoba, která projeví zájem o členství, podáním přihlášky se zaváže dodržovat
stanovy a interní předpisy spolku a která je přijata za člena rozhodnutím Výkonného výboru.
Čestným členem spolku se může stát výlučně člověk, jehož dosavadní způsob života, vztah ke spolku či jiná okolnost
hodná zvláštního zřetele odůvodňují čestné členství. Návrh na čestné členství může podat každý člen spolku a o jeho
udělení a odejmutí rozhoduje Valná hromada.
Výkonný výbor přijímá písemné přihlášky zájemců o řádné členství a návrhy členů spolku na udělení čestného členství a
o těchto návrzích rozhoduje. Řádné členství vzniká na základě rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí a zaplacením
členského příspěvku na příslušný kalendářní rok, čestné členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru o jeho udělení.
Každý člen spolku má právo:

podílet se na jeho činnosti a využívat k tomu jeho zařízení,

po dosažení 15 let volit a po dosažení 18 let být volen do orgánů spolku,

prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat o jeho činnosti a za tím účelem požadovat informace a vysvětlení
ohledně činnosti a hospodaření spolku,

obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy s právem jejich vyřízení.
Každý člen spolku je povinen:

chránit majetek spolku před ztrátou, poškozením či zničením, šetrně s ním nakládat a pečovat o jeho
zvelebování,

řádně a ve stanovené lhůtě platit spolku stanovené příspěvky a poplatky,

chovat se vůči spolku čestně, dodržovat stanovy a interní předpisy spolku.
Členství ve spolku zaniká:

vystoupením,

vyškrtnutím,

vyloučením,

úmrtím.
Člen spolku může na základě svého rozhodnutí ze spolku vystoupit. Členství zaniká uplynutím posledního dne
kalendářního měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno spolku.
O výši členských příspěvků a jiných poplatků rozhoduje Výkonný výbor. Příspěvky a poplatky jsou splatné vždy do 30.
4. daného kalendářního roku, za nějž se příspěvky platí. Pokud člen spolku nezaplatí v příslušném kalendářním roce
Výkonným výborem stanovené příspěvky a poplatky na daný rok, zaniká jeho členství vyškrtnutím, a to k poslednímu dni
daného roku.
Při ukončení členství je člen povinen vyrovnat všechny závazky vůči spolku a to nejpozději k datu zániku svého členství.
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Čl.V Disciplinární opatření
1)

2)

3)

Za porušení stanov a interních předpisů spolku, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu
funkce a za provinění související s účastí na akcích spolku mohou být členům spolku ukládány tyto disciplinární tresty:

napomenutí

peněžitá pokuta

vyloučení
Disciplinární tresty: napomenutí, peněžité pokuty a vyloučení jsou členovi spolku ukládány písemně Výkonným
výborem. Proti disciplinárnímu trestu, uloženému členu spolku Výkonným výborem, se potrestaný člen může ve lhůtě 15
dnů od doručení písemně odvolat k Valné hromadě. Pokud je členovi spolku uložen trest vyloučení, jsou pozastavena
práva člena, kromě práva hlasovat na Valné hromadě, až do konečného rozhodnutí Valné hromady. Proti rozhodnutí
Valné hromady není možné odvolání a její rozhodnutí je konečné. U rozhodnutí o vyloučení zaniká členství dnem
rozhodnutí Valné hromady, popřípadě marným uplynutím lhůty k odvolání proti rozhodnutí Výkonného výboru.
Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který jeho disciplinární provinění projednává. Povinností tohoto orgánu
je mu jeho účast umožnit.

Čl.VI
1)

Zastupování spolku

K jednání za spolek jsou oprávněni vždy dva členové Výkonného výboru, přičemž jeden z nich musí být předseda či
místopředseda spolku.

V Praze dne 03.04.2014
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