STANOVY

Sportovního klubu Černošice z.s.

(schválené usnesením valné hromady ze dne 2. 4. 2015)
Hlava I
Základní ustanovení
1.Sportovní klub Černošice z.s. /dále jen SK/ je samosprávný a dobrovolný
spolek fyzických osob, členů sportovních oddílů, kteří provozují amatérskou
sportovní a tělovýchovnou činnost.
2.SK je spolkem se samostatnou právní osobností.
3. Sídlem SK je Fügnerova 1244, 252 28 Černošice
4.Spolku bylo přiděleno IČ: 47005246.
5. Spolek se řídí § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a
těmito stanovami a směrnicemi, které jsou v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a stanovami SK.

Hlava II
Účel a hlavní činnost spolku, jeho poslání a cíle
1. Účelem spolku je všestranná péče o rozvoj sportu a tělesné výchovy s cílem
uspokojovat potřeby členů spolku a vytvářet podmínky pro výkonnostní růst a
zdravý vývoj jednotlivců. Účelem spolku je dále budovat, provozovat a udržovat
tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní a užívá.
2. Spolek hájí zájmy svých členů a dalšími formami své činnosti napomáhá
rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v obci.
3. Spolek pečuje o rozvoj rekreačního, veteránského i výkonnostního sportu a
turistiky se zřetelem na výchovu mládeže.
4. Spolek zabezpečuje odborný a materiální růst své základny včetně výchovy
pedagogických pracovníků. Vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného
procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.
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5. Spolek zabezpečuje svou činnost na základě vlastního rozpočtu. Ten je tvořen
vlastní hospodářskou činností, příjmy z dotací orgánů státní správy, podíly
v rámci členství ve sportovní federaci, sportovní činností, dotací
České unie sportu a jednotlivých sportovních svazů, dotací měst a krajů,
získanými granty, členskými příspěvky, licencemi a dary.
6. Spolek zabezpečuje v rozsahu své působnosti účinnou propagaci ve
sdělovacích prostředcích.
7. Spolek může výlučně k podpoře své činnosti nebo k hospodárnému využití
svého majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost.
8. V souladu se svými možnostmi napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a
zdraví v obci, zejména formou veřejně prospěšné činnosti.
9. Spolek zabezpečuje další vzdělávání svých členů, zejména školením trenérů,
rozhodčích a pořádáním seminářů pro funkcionáře v návaznosti na novou
legislativu a metodiku vydávanou orgány státní správy a sportovními svazy.

Hlava III
Členství ve spolku
1. Členství může být řádné anebo čestné.
2. Členství je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba, která vyvíjí
činnost na území České republiky, která je v souladu s účelem spolku, a má své
stanovy, které nejsou v rozporu s činností spolku.
3. Čestné členství je způsob ocenění práce pro spolek.
4. Členství vzniká na základě podané přihlášky rozhodnutím výkonného výboru
o přijetí za člena spolku.
5. Členství dětí mladších 15 let vzniká pouze se souhlasem obou rodičů, má-li je
dítě, anebo rodiče, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, případně zákonného
zástupce. Rodiče dětí nemohou zasahovat do záležitostí spolku, zejména do
tréninkového procesu a soutěží, kterých se spolek účastní, ani ovlivňovat
rozhodování trenérů pověřených vedením jednotlivých sportovních oddílů nebo
sportovců. Jsou oprávněni podávat náměty a připomínky písemnou formou
výkonnému výboru spolku. V případě zjištění jakýchkoliv zdravotních problémů
svého dítěte jsou povinni bezodkladně informovat vedoucího sportovního
oddílu.
6. Členství zaniká úmrtím člena, dobrovolným vystoupením člena na základě
písemného oznámení zaslaného výkonnému výboru spolku, nebo vyloučením na
základě závažného porušení povinnosti vyplývající z členství ve spolku.
7. Člen spolku může být vyloučen i v případě, že neuhradí členské příspěvky ve
lhůtě stanovené příslušným orgánem spolku.

2

8. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor a rozhodnutí o vyloučení se doručí
vyloučenému členu.

Hlava IV
Práva a povinnosti členů
1. Obhajovat zájmy spolku a nepoškozovat jeho zájmy a dobré jméno.
2. Účast na valné hromadě s právem hlasovat má každý člen starší 15 let.
3. Účastnit se soutěží pořádaných sportovními svazy a spolkem.
4. Platit stanovené členské příspěvky.
5. Obracet se s připomínkami, návrhy a iniciativami na výkonný výbor.
6. Využívat možnosti dalšího vzdělávání pořádaného sportovními svazy a SK.
7. Využívat dalších výhod poskytovaných SK.
8. Získávat další případné prostředky na zabezpečení rozvoje SK.
9. Využívat možnosti být pravidelně informován o činnosti a hospodaření SK.
10. Právo býti volen do orgánů spolku má člen spolku, který dosáhl věku 21 let.
Hlava V
Příspěvky a licence
1. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
2. Členské příspěvky se stanovují zvlášť pro aktivní sportovce, kteří se účastní
soutěží organizovaných příslušnými sportovními svazy, a pro ostatní členy
spolku, kteří hradí příspěvky jako přispívající členové.
3. Výše příspěvků se stanovuje s přihlédnutím ke konkrétnímu sportovnímu
odvětví v návaznosti na náklady s tím spojené a dotace, které jsou spolku
přiděleny.
4. Výše členských příspěvků se určuje na příslušnou sportovní sezonu.
5. Udělování hráčských licencí se řídí příslušnými předpisy jednotlivých
národních sportovních svazů.
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Hlava VI
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
A. Valná hromada, která je nejvyšším orgánem spolku.
B. Výkonný výbor, který je statutárním orgánem spolku.
C. Kontrolní komise.
A.
VALNÁ HROMADA
1. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada, která je tvořena členy spolku
staršími 15 let.
2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor jedenkrát ročně. Na základě
rozhodnutí výkonného výboru nebo z podnětu alespoň třetiny členů spolku
starších 15 let nebo kontrolní komise svolá výkonný výbor mimořádnou valnou
hromadu. Valná hromada musí být svolána nejméně 10 dnů před jejím konáním.
Pozvánka s programem musí být ve lhůtě uvedené v předchozí větě zveřejněna
na webových stránkách spolku a vyvěšena na veřejně přístupném místě v sídle
spolku, které je obvyklé pro poskytování informací jeho členům.
3. Valné hromady je oprávněn účastnit se každý člen spolku starší 15 let, který
není v prodlení s úhradou členských příspěvků. Valná hromada je
usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku
starších 15 let. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se ani
po 30 minutách od okamžiku, kdy měla být zahájena, může výkonný výbor nebo
ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti 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 týdnů ode dne, na
který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Náhradní zasedání valné
hromady je usnášeníschopné za účasti jakéhokoliv počtu členů spolku starších
15 let.
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
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5. O zrušení spolku, změně stanov a zcizení nemovitostí v majetku spolku
rozhoduje valná hromada kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou přítomných
členů.
6. Valná hromada zejména:
a) schvaluje účetní závěrku za předchozí kalendářní rok,
b) schvaluje rozpočet na příslušný kalendářní rok,
c) schvaluje zprávu o činnosti,
d) schvaluje plán činnosti na další období,
e/ volí členy výkonného výboru a kontrolní komise,
f) schvaluje a vydává vnitřní předpisy a směrnice,
g) rozhoduje o dalších záležitostech, které si do své působnosti valná hromada
vyhradí.
7. Výkonný výbor zajistí pořízení zápisu z valné hromady, který ověřují dva
ověřovatelé, které určí valná hromada.
8. Kopie zápisu z valné hromady obdrží členové výkonného výboru a předseda
kontrolní komise. Usnesení valné hromady a zápis musí být uložen v sídle
spolku a každý člen spolku do něho má právo nahlížet.
9. Rozhodnutí členů spolku mohou být přijímána též mimo valnou hromadu.
V takovém případě zašle výkonný výbor členům spolku oprávněným hlasovat na
valné hromadě písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnácti
denní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se člen ve stanovené
lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím.
Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí výkonný výbor písemně všem
členům spolku. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu
počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem členům spolku oprávněným
hlasovat na valné hromadě.

B.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který je volen na období 4 let
veřejnou volbou. Je tvořen třemi až sedmi členy, přičemž valná hromada svým
rozhodnutím určí počet členů výkonného výboru. Vždy však musí mít lichý
počet členů, kteří jsou voleni společně. Volba členů se uskutečňuje aklamací.
Pokud je navrženo více kandidátů, probíhá volba o jednotlivých kandidátech
samostatně, ledaže valná hromada vysloví souhlas se společnou volbou všech
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kandidátů. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Obdobně valná
hromada zvolí dva náhradní členy výkonného výboru.
2. Návrh kandidátů na členy výkonného výboru, stejně jako na náhradní členy
podává výkonný výbor a přítomní členové na valné hromadě. Mezi navrženými
kandidáty musí být nejméně jeden zástupce za každý sport, který se v rámci
spolku provozuje. Podrobnější úpravu způsobu voleb může upravit volební řád,
pokud jej valná hromada vydá. Ke zvolení člena výkonného výboru je potřebná
nadpoloviční většina přítomných členů výboru.
2. Výkonný výbor je kompetentní rozhodovat ve všech věcech, které nejsou
výslovně svěřeny do kompetence valné hromady spolku. Bezprostředně po
skončení volební valné hromady členové výkonného výboru zvolí ze svého
středu předsedu výkonného výboru na následující funkční období.
3. Výkonný výbor svolává předseda výkonného výboru nebo jím pověřený
místopředseda minimálně 4x za rok nebo kdykoliv na písemnou žádost předsedy
kontrolní komise. Výkonný výbor může na svá jednání přizvat další členy
spolku, případně odborníky k projednávání zásadních rozhodnutí.
4. Jednání řídí předseda nebo pověřený místopředseda. Z jednání se pořizuje
zápis, který obdrží každý člen výkonného výboru. Zápis ověřuje předseda
výkonného výboru a další člen výkonného výboru určený výborem. Výkonný
výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Výkonný výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
5. Člen výkonného výboru může kdykoliv i bez udání důvodu ze své funkce
odstoupit písemným prohlášením došlým spolku a jeho funkce zaniká uplynutím
dvou měsíců od dojití prohlášení. V případě, že člen výkonného výboru
odstoupí z funkce, nahradí ho valnou hromadou zvolený náhradní člen, a to
v pořadí, v jakém byl zvolen.
C.
KONTROLNÍ KOMISE
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Je tříčlenná a je volena
valnou hromadou na období 4 let. Kontrolní komise volí ze svého středu
předsedu.
2. Členy kontrolní komise navrhuje výkonný výbor a členové spolku přítomní na
valné hromadě. Volba členů se uskutečňuje aklamací. Pokud je navrženo více
kandidátů, probíhá volba o jednotlivých kandidátech samostatně, ledaže valná
hromada vysloví souhlas se společnou volbou všech kandidátů.. Zvoleni jsou
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Obdobně valná hromada zvolí jednoho
náhradního člena kontrolní komise, neurčí-li valná hromada vyšší počet
náhradních členů.
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3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu
spolku.
4. Člen kontrolní komise může kdykoliv i bez udání důvodu ze své funkce
odstoupit písemným prohlášením došlým spolku a jeho funkce zaniká uplynutím
dvou měsíců od dojití prohlášení. V případě, že člen kontrolní komise odstoupí
ze své funkce, nahradí ho valnou hromadou zvolený náhradní člen, a to v pořadí,
v jakém byl zvolen.

Hlava VII
Způsob jednání za sportovní klub
Za spolek jedná ve všech záležitostech předseda výkonného výboru samostatně.
Spolek může zmocnit k jednání jiného člena výkonného výboru.

Hlava VIII
Majetek a hospodaření
1. Majetek SK tvoří finanční fondy, nemovitý a movitý majetek, pohledávky,
cenné papíry a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku SK jsou:
a/ členské příspěvky
b/ příjmy z dotací a darů
c/ příjmy z reklamy
f/ ostatní příjmy
g) majetek převedený do vlastnictví SK.
3. O nabývání a pozbývání vlastnického práva k nemovitostem, jakož i o
zřizování zástavních práv k nim rozhoduje valná hromada.
4.Směrnice o hospodaření s majetkem spolku, které schvaluje valná hromada
SK, upřesňují podmínky o dispozicích a kompetencích při rozhodování o
majetkových záležitostech spolku.
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Hlava IX
Závěrečné ustanovení
1. Stanovy spolku nabývají platnosti a účinnosti rozhodnutím valné hromady
spolku o jejich přijetí.
V Černošicích dne 2.4.2015
Podpisy členů statutárního orgánu :

Podpisy členů kontrolní komise:
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