STANOVY
spolku SK Viktorie, z.s.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen „ zapsaný spolek“) je spolkem, který je založen jako volný
spolek fyzických osob, sdružující fyzické osoby se zájmem převážně o sportovní aerobikovou
činnost, dále pak organizační činnost.
2) Sídlem spolku je obec: Jiříkov, ulice: Březinova 951/12, 407 53
3) Spolek může působit na celém území České republiky.
5) Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích
svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na
orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách.
S nimi však spolupracuje při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných
zájmů.
6) Oficiálními symboly SK VIKTORIE, z.s. jsou znak klubu (logo), který je popsán a
zobrazen v příloze č. 1 těchto Stanov.

čl. II
Cíle činnosti

1. Sportovní klub se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v obci Jiříkov.
2. Cíle spolku jsou:
a. vytváření podmínek pro organizování své sportovní činnosti členů či veřejnosti
v rámci samostatného sportovního klubu a dle oficiálních mezinárodních předpisů v
oblasti aerobiku.

b. v rámci činnosti sportovního klubu vytvářet ekonomické podmínky pro plnění svého
cíle, tzn. účast na soutěžích regionálního, ale i celorepublikového charakteru,
organizovaných převážně občanskými sdruženími, činnými v oblasti sportovního
aerobiku, ale i jiných organizací, působící v této oblasti. K tomu vyvíjet vlastní
hospodářskou činnost.
c. vést své členy a ostatní účastníky sportovního klubu k dodržování základních etických
a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a
sportu vůbec.
d. hájit zájmy sportovního klubu navenek, spolupracovat s orgány obce, orgánů státní
správy, ale i s ostatními spolky a organizacemi.
e. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví,
v regionu, zejména formou pořádání veřejně prospěšných akcí, osvětovou a jinou
činností.
3) Shora definované cíle činnosti spolku dosahuje daný spolek v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
4) Spolek je založen za jiným účelem než podnikání.

čl. III
Společné zásady členství

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba,
která souhlasí s cíli spolku:
 fyzická osoba starší 15 let
 fyzická osoba mladší 15 let, (spíše se souhlasem zákonného zástupce)
 právnická osoba
2) Členství ve spolku vzniká rozhodnutím statutárního orgánu spolku, a to na základě
písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky). U osob
mladších 15-ti let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Na přijetí za člena spolku
není právní nárok.

3) Člen má právo:
 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů
 účastnit se členské schůze
 volit orgány spolku od 18-ti let věku (u členů mladších zákonný zástupce)
 být volen do orgánů spolku od 18-ti let věku
 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
 pozastavit své členství ve spolku na 1 rok
4) Člen má povinnost:
 respektovat rozhodnutí orgánů spolku
 respektovat a dodržovat tyto stanovy, jiná pravidla, pokyny a obyčeje spolku
 řádně vykonávat funkce v orgánech sportovního klubu a podílet se na plnění cílů
klubu
 chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných
etických norem s úctou a jako rovný k rovnému, bez ohledu na rozdíly věku, pohlaví,
vzdělání atd.
 hradit členské příspěvky v termínu a ve výši schválené členskou schůzí, příp. i jiné
poplatky stanovené statutárním orgánem spolku, které souvisí s jeho členstvím nebo
činností ve spolku
5)

Členství ve spolku zaniká:
 doručením písemného oznámení člena o ukončení členství vystoupením ze spolku
jednomu ze členů statutárního orgánu spolku na základě jeho svobodné vůle.
 Vyloučením člena ze spolku na základě rozhodnutí členské schůze pro porušování
ustanovení těchto stanov.
 nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřeně stanovené lhůtě
 úmrtím člena (u člověka - fyzické osoby) či zánikem člena bez právního nástupce (u
právnické osoby)
 zánikem spolku

6)

Registraci a seznam členů vede statutární orgán spolku a tento seznam nebude nijak

zveřejňován.

čl. IV
Orgány spolku

1)

Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů

podle těchto stanov.
2)

Orgány spolku jsou:
 nejvyšší orgán – Členská schůze, jedná se o kolektivní orgán
 statutární orgán - výbor spolku, který tvoří předseda spolku s dalšími 4 členy, jedná se
o kolektivní orgán
 kontrolní komise – jedná se kolektivní orgán

3)

Za spolek navenek jedná a zastupuje jej statutární orgán spolku.

4)

Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je 5 let, nestanoví-li

členská schůze svým rozhodnutím na svém zasedání jinak. Funkční období předsedy spolku
končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

čl. V
Členská schůze

1) Členská schůze, kterou tvoří všichni na ní přítomní členové spolku, je nejvyšším
orgánem spolku. Do její výlučné působnosti náleží:
 změny stanov
 rozhodování o rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jinými spolky
 volba a odvolávání členů statutárního orgánu a jeho předsedy a kontrolní komise
 rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti
 rozhodování o vyloučení člena spolku
 schvalování rozpočtu a roční uzávěrky spolku

 schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů spolku
 změny rozhodnutí jiných orgánů spolku
 rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe členská schůze vyhradí

2) Členskou schůzi svolává předseda spolku, nejméně však jednou ročně – na základě
písemné

pozvánky,

zveřejněním

na

internetových

stránkách

spolku

(www.skviktorie.cz). Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň
polovina všech členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá
předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní
členskou schůzi. Tato členská schůze je již usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů.
3) Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
4) Členskou schůzi svolá předseda spolku také, požádá-li o to písemně 1/5 členů spolku,
a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
5) Termín a místo konání Členské schůze musí být zveřejněno předsedou spolku, a to
prostřednictvím webových stránek sportovního klubu nebo jakoukoliv písemnou
formou pozvánky, nejpozději čtrnáct (14) dní před termínem jejího konání.
6) Členská schůze schvaluje stanovy spolku nebo jejich změny a rozhoduje o zániku
spolku. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku.
7) Členskou schůzi řídí předseda spolku a z jednání se pořizuje zápis, který musí
obsahovat:
a. datum a místo konání schůze
b. přijatá usnesení
c. výsledky hlasování
d. námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování

čl. VI
Statutární orgán, předseda spolku

1) Statutární orgán spolku je tvořen výborem, v jehož čele stojí předseda spolku. Jedná se
o kolektivní orgán v celkovém počtu pěti členů. Do její výlučné působnosti náleží:
 jednání ve všech věcech jménem spolku vůči třetím osobám. Za spolek jednají
vždy kolektivně nejméně dva členové výboru, s výjimkou předsedy spolku.
 vedení spolku
 povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 vést seznam členů a informovat členy o záležitostech spolku
 řídí se zásadami a pokyny schválenými Členskou schůzí
 je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře
2) Předseda spolku jedná za spolek navenek a je odpovědný Členské schůzi. Předseda
spolku zejména:
 jedná jménem spolku navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro
spolek
 rozhoduje o věcech spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného
provozu spolku
 odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku
 svolává a připravuje zasedání Členské schůze spolku

čl. VII
Kontrolní komise
1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí Členské
schůze.
2) Připravuje revizní správy a posudek návrhu výroční zprávy. Tyto předkládá Členské
schůzi.
3) Má právo účastnit se jednání výboru, a to bez možnosti hlasování.

4) Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí, ve složení předseda
kontrolní komise a zbývající dva členové.
5) Kontrolní komise se schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za 6 měsíců.
6) Jednání kontrolní komise svolává předseda po vzájemné dohodě se zbývajícími členy
komise. Termín jednání oznámí předsedovi výboru.

čl. IX
Majetek a hospodaření spolku

1) Majetek spolku je určen k plnění jeho účelu či cíle a k zajišťování těch činností, které
k tomuto účelu a cíli spolku směřují.
2) Majetek spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména:
a. příspěvky členů
b. příjmy z tělovýchovné a kulturní činnosti
c. příjmy z vlastní hospodářské činnosti
d. příspěvky a dotace od sportovních svazů, orgánů státní správy
e. jiné příspěvky a dotace od jiných fyzických a právnických osob
f. dary, dědictví, granty apod.
3) Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Hospodaření se řídí rozpočtem, schvalovaným Členskou schůzí vždy na kalendářní rok.
4) Majetek je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. O převodech vlastnictví, o jeho
nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Členská schůze.
5) Zásady hospodaření stanoví svým rozhodnutím Členská schůze.

čl. X
Zánik spolku

1)

Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
a. rozhodnutím Členské schůze o rozpuštění spolku nebo sloučením s jiným spolkem
b. z jiných důvodů stanovených zákonem
čl. XI
Závěrečná ustanovení

1) Jakékoliv změny Stanov jsou možné pouze z rozhodnutí Členské schůze spolku a nabývají
účinnosti dnem schválení změny Členskou schůzí ve smyslu zákona.
2) Toto znění Stanov bylo schváleno řádnou Členskou schůzí spolku dne 4. 2. 2014

V Jiříkově dne,

Příloha č. 1 – Vzor loga sportovního klubu

SK Viktorie, z.s.

