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STANOVY 

Sportovní klub Všechovice, z.s. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

I. 

Základní ustanovení 
 

Spolek Sportovní klub Všechovice, z.s. byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob 

provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost a byl registrován pod názvem 

Sportovní klub Všechovice, o.s. ke dni 18. 5. 2010 Ministerstvem vnitra České republiky 

v rejstříku občanských sdružení pod č.j. VS/1-1/80022/10-R.  
 

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, došlo s účinností od 1. 1. 2014 ke změně 

registrace, kdy Sportovní klub Všechovice, z.s. je zapsán jako spolek ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, v oddílu L, vložce 9123. 

 

II. 

Název, sídlo, identifikační číslo 
 

Název:  Sportovní klub Všechovice, z.s. 

Sídlo:  Všechovice 

IČ:  228 68 241 
 

III. 

Hlavní a vedlejší činnost spolku 
 

1. Hlavní činností a základním posláním spolku je: 

a. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 

turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 

b. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže, 

c. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, 

d. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,  

e. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve sportovním klubu 

k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim 

širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, 

f. hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, 

s ostatními spolky, sportovními svazy a obdobnými subjekty, i fyzickými osobami, 

g. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod., v obci Všechovice, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a 

osvětovou činností.   
 

2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší činnost spočívající v podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 

spolkového majetku; o provozování vedlejší činnosti rozhoduje valná hromada. Zisk 

z činnosti lze využít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

 

IV. 

Členství ve spolku 
 

1. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito 

stanovami.  
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2. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky 

zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Uchazeč o 

členství, u něhož výbor spolku rozhodl o nepřijetí za člena, může podat do patnácti (15) dnů 

ode dne doručení rozhodnutí výboru o nepřijetí za člena odvolání k valné hromadě. Výbor 

předloží odvolání valné hromadě na jejím nejbližším zasedání. Valná hromada o odvolání 

rozhodne s konečnou platností. 
 

3. Členství zaniká:  

a. úmrtím člena, 

b. vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného výboru spolku, 

c. vyloučením člena pro závažné porušení stanov spolku, 

d. při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem 

posledním dnem marného plynutí této doby. 
 

4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.  

 

V. 

Seznam členů 
                                                                              

1. Spolek vede seznam členů.  
 

2. Údaje, které budou zapisovány v seznamu členů, musí být schváleny rozhodnutím valné 

hromady. Zápisy v seznamu členů provádí pověřený člen výboru spolku. 
 

3. Seznam členů slouží pro vnitřní potřeby spolku a je neveřejný.                                                           

 

VI. 

Práva a povinnosti členů 
 

1. Člen vykonává svá práva a povinnosti osobně. 
 

2. Člen má tato základní práva: 

a. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností tělovýchovného, kulturního a 

společenské-sportovního života spolku,  

b. účastnit se soutěží českých sportovních svazů za podmínek jejich soutěžních řádů, 

pokud byly spolkem závazně přijaty, 

c. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 

umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které 

z členství vyplývají, 

d. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,  

e. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena 

spolku, 

f. volit a být volen do orgánů spolku za podmínek uvedených v těchto stanovách; 

fyzickým osobám přísluší toto právo až po dovršení 18 let věku, 

g. být informován o činnosti spolku, 

h. ukončit kdykoli své členství ve spolku, 
 

3. Člen má tyto základní povinnosti: 

a. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování hlavní a vedlejší činnosti 

spolku, účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem, 

b. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen, 

c. hradit řádně a včas stanovené členské příspěvky, 

d. dodržovat ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku a základní normy 

sportovního chování, 

e. plnit rozhodnutí valné hromady,  
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f. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, 

jakož i usilovat o dobré jméno spolku. 
  

VII. 

Porušení členských povinností a jeho následky 
 

1. Člena, který hrubě nebo opětovně porušil své povinnosti a v přiměřené lhůtě nápravu 

nezjednal ani po výzvě výboru spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li 

porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.   
 

2. Návrh na vyloučení člena může doručit výboru v písemné formě kterýkoliv člen spolku; 

v návrhu uvede navrhovatel okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení člena. Člen, proti 

kterému návrh na vyloučení směřuje, má právo se vyjádřit k návrhu na jeho vyloučení ve 

lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu výbor doručil oznámení o návrhu na jeho vyloučení a 

v tomto vyjádření uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. 
 

3. O vyloučení člena rozhoduje výbor.  
 

4. Člen, který byl rozhodnutím výboru vyloučen, má právo se proti rozhodnutí výboru o 

vyloučení odvolat k valné hromadě do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno 

rozhodnutí výboru o vyloučení. Člen předá písemné odvolání výboru. Výbor předloží 

odvolání valné hromadě na jejím nejbližším zasedání. Valná hromada rozhodne o odvolání 

člena proti rozhodnutí o vyloučení tak, že buď vyloučení člena potvrdí, nebo zruší. 
 

5. Vyloučený člen může do tří (3) měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém 

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. 

Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří (3) měsíců ode dne, kdy se o 

něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho (1) roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik 

jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak jeho právo zaniká. 
 

6. Vyloučením člena ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu 

škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních 

předpisů. 

  

VIII. 

Organizace spolku 
 

1. Orgány spolku jsou: 

A. Valná hromada 

B. Výbor  
 

2. Funkce v kolektivním orgánu spolku vzniká zvolením člena do kolektivního orgánu spolku a 

zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při 

odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou (2) měsíců od učinění oznámení o 

odstoupení na zasedání kolektivního orgánu spolku nebo od oznámení o rezignaci 

doručenému do sídla spolku.   
  

3. Členové kolektivního orgánu spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu (1/2), mohou 

kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání valné hromady, která provede 

volbu chybějícího člena kolektivního orgánu spolku.  
 

4. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení 

o valné hromadě spolku. 
 

5. Kolektivní orgán spolku rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru a rozhoduje většinou 

zúčastněných členů.  
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6. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán spolku rozhodovat hlasováním „per 

rollam“ (= korespondenčním hlasováním). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle 

předseda kolektivního orgánu spolku ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je 

odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů kolektivního orgánu spolku. Rozhodnutí přijaté “per 

rollam” podepisuje předseda kolektivního orgánu spolku. Na nejbližším zasedání 

kolektivního orgánu spolku jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ 

od posledního zasedání kolektivního orgánu spolku.  
 

7. Jednání kolektivních orgánů spolku se mohou členové zúčastnit i s využitím technických 

prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.  
 

8. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu spolku přijato, zaznamená se na žádost člena, který 

návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů 

orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno 

zpřístupněním zápisu z jednání kolektivního orgánu spolku. 
 

9. Člen kolektivního orgánu spolku vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na 

jednání kolektivního orgánu spolku může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby 

za něj na uvedeném jednání hlasoval. 
 

10. Členové kolektivních orgánů spolku jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného 

hospodáře.  
 

11. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, 

aby soud rozhodl neplatnosti rozhodnutí kteréhokoli orgánu spolku pro jeho rozpor se 

zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 
 

A. Valná hromada 
 

A.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
 

A.2. Valná hromada je složena ze všech členů spolku. 
 

A.3. Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát (1 x) do roka. Pozvánku na 

valnou hromadu doručuje výbor členu pozvánkou písemně, elektronickou poštou nebo 

osobně. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program 

jednání valné hromady.  
 

A.4. Výbor je povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně jedné třetiny (1/3) členů 

spolku; podnět ke svolání mimořádné valné hromady podává navrhovatel písemně k výboru. 

Nesvolá-li výbor valnou hromadu do třiceti (30) dnů od doručení řádného podnětu, je ten, 

kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 
 

A.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 
 

A.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 

rozdělení a o majetkovém vypořádání,  

b. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o 

změně sídla náleží do působnosti výboru, 

c. volba a odvolání členů výboru, 

d. schvalování zprávy o činnosti, výsledku hospodaření a účetní závěrky, 

e. schvalování plánu činnosti a rozpočtu, 

f. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku, 

g. určení hlavních směrů činnosti spolku, 
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h. rozhodnutí o odvolání uchazeče o členství proti rozhodnutí výboru o nepřijetí za 

člena spolku, 

i. rozhodnutí odvolání člena proti rozhodnutí výboru o jeho vyloučení, 

j. rozhodování o dalších záležitostech, které si valná hromada k rozhodování vyhradí. 
 

A.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. Není-

li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor nebo ten, kdo původní 

zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti (15) dnů od předchozího zasedání 

valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní 

zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do 

šesti (6) týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na 

náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 

předchozího jednání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů spolku. 
 

A.8. K platnosti usnesení řádné valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů 

spolku. 
 

A.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov, o 

vyloučení člena spolku je potřeba alespoň třípětinová (3/5) většina přítomných členů spolku. 
 

A.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň třípětinová (3/5) většina přítomných 

členů spolku.   
 

A.11. Zasedání valné hromady řídí předseda nebo výborem pověřený člen výboru. 
 

A.12. Valná hromada rozhoduje veřejným hlasováním, nerozhodne-li valná hromada o 

rozhodování tajným hlasováním (zejména při volbě orgánů spolku). 
 

A.13. Ze zasedání valné hromady pořizuje výbor do třiceti (30) dnů od jejího konání zápis, ze 

kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaká byla 

přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu z valné hromady v sídle 

spolku, a to ve výborem určených dnech a hodinách. 
 

B. Výbor 
 

B.1. Výbor je statutárním orgánem spolku. 
 

B.2. Výbor má pět (5) členů volených valnou hromadou spolku na dobu pěti (5) let. 
 

B.3. Výbor volí ze svého středu předsedu, tajemníka a hospodáře. 
 

B.4. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními valné 

hromady v souladu se schváleným rozpočtem a plánem činnosti. 
 

B.5. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže 

činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, zpravidla však jednou (1) za měsíc. 
 

B.6. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. 
 

B.7. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny 

těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromadě.  
 

B.8. Výbor zejména:  

a. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná 

rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 

b. organizuje a řídí činnost spolku, 

c. zpracovává a schvaluje vnitřní předpisy spolku, 
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d. rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků, 
e. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 

f. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku, 

g. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními 

spolky v obci, jinými sportovními organizacemi, právnickými osobami i jednotlivci, 

h. rozhoduje o udělení opatření členu spolku při porušení jeho povinností či o vyloučení 

člena spolku a vede seznam členů spolku. 

  

IX. 

Zásady hospodaření 
 

1. Prostředky spolku tvoří především: 

a. členské příspěvky, 

b. dary, granty a dotace, 

c. hmotný a nehmotný majetek, 

d. výnosy z vedlejší činnosti spolku. 
 

2. Majetek, který je ve vlastnictví spolku, spolek drží, užívá, požívá jeho plody a užitky a 

nakládá s ním dle nejlepšího vědomí a svědomí. 
 

3. Zásady pro užívání majetku spolku, nakládání s ním, schvaluje valná hromada. 

 

X. 

Zastupování spolku 
 

1. Spolek zastupuje samostatně předseda, tajemník a hospodář, každý z nich v plném rozsahu.  
 

2. Předseda může zmocnit jiného člena výboru nebo třetí osobu, aby spolek zastupoval. 

 

XI. 

Zrušení a zánik spolku 
 

1. Spolek se zrušuje: 

a. usnesením valné hromady o dobrovolném zrušení spolku s likvidací nebo o fúzi 

(sloučení, splynutí) či rozdělení spolku, 

b. pravomocným rozhodnutím soudu. 
 

2. Při zrušení spolku bez právního nástupce převede likvidátor likvidační zůstatek do vlastnictví 

obce.  
 

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 
 

2. Tyto stanovy byly projednány a přijaty valnou hromadou konanou dne 21. 6. 2016. 

 

 


