STANOVY
SPORTOVNÍHO KLUBU HUMPAREK SOPOTNICE, Z. S.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1.

Sportovní klub Humparek Sopotnice, z. s. (dále jen spolek) je samosprávným,
dobrovolným, nepolitickým a neziskovým sdružením občanů, provozující tělovýchovu,
sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost.

2.

Sídlem sportovního klubu je SOPOTNICE č. ev. 535, PSČ 561 15.

3. Sportovní klub Humparek Sopotnice, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání.

4. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami.

Čl. II
Činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojování společných zájmů a naplňování
poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
a) organizování sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
a turistických aktivit, vytváření pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytváření širokých možností užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže,
c) vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní vedlejší
hospodářskou činností,
d) budování, provozování a údržby tělovýchovných a jiných zařízení, které vlastní nebo
užívá,
e) vedení svých členů a ostatních účastníků tělovýchovného procesu ve spolku
k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňovat jim
širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
f) hájení zájmů členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními
organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
g) dalších forem své činnosti - napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
V obci zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.
2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí dále činnosti vedlejší. A to zejména:
a) využívání sportovního zařízení pro veřejnost,
b) zabezpečovat při sportovních, kulturních a jiných akcích hostinskou a ubytovací
činnost.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. III
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, bez
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti, která souhlasí s posláním spolku. Členství se váže na osobu člena, je
nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
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2. Členem spolku se může stát právnická osoba. Právnickou osobu ve sdružení zastupuje její
statutární orgán, nebo pověřený člen.
3. Členství vzniká dnem, kdy výkonný výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě
jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu
trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum
podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele, nebo zákonného zástupce. Přihláška
obsahuje souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
4. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to
podle zásad členství schválených valnou hromadou.
5. Výkonný výbor o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi, po dni podání přihlášky.
6. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.
7. Seznam členů je neveřejný. Seznam členů vede tajemník, který provádí zápisy a výmazy
členů.
8. Základní práva řádných členů spolku jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,
kulturního a společenského života spolku,
b) reprezentovat spolek v soutěžích,
c) být pravidelně informován o dění ve spolku,
d) 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 (slevy na účastnických poplatcích atp.),
e) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku,
f) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
g) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na
své podání,
h) volit a být volen od nabytí svéprávnosti do všech volených orgánů spolku.
9.

Základní povinnosti řádného člena jsou:
a) dodržovat Stanovy spolku a základní etické a mravní normy sportovce,
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,
d) šetřit, chránit a udržovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti,
jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
e) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov
rozhodl,
f) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

10. Ukončení členství:
a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství výkonnému výboru,
b) vyškrtnutím – nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výkonným
výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím – členství končí dnem
doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výkonný výbor má právo
vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává
členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání sdružení,
d) úmrtím člena,
e) zánikem spolku (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo
pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění) nebo rozhodnutím valné
hromady o jeho přeměně na jinou právní formu.
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11. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. IV
Orgány spolku
1.

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) valná hromada
b) výkonný výbor
c)

předseda

d) kontrolní komise
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh
jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4.

Funkční období volených orgánů je pětileté. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet
neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího
zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrtí člena
voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu
valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.

Čl. V
Valná hromada
1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem
spolku.
2. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro
období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá
další rozhodnutí zásadní pro existenci a činnost spolku.
Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o založení a zániku spolku,
b) stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období,
c) schvaluje výsledek hospodaření spolku,
d) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice spolku,
e) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku,
f) volí na pětileté funkční období výkonný výbor a kontrolní komisi, případně výkonný
výbor a kontrolní komisi odvolává,

g) schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období,
h) určuje koncepci činnosti spolku na další období,
i) stanoví výši členských příspěvků,
j) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
k) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
l) vylučuje členy pro hrubé porušování stanov.
3.

Valná hromada je svolávána výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však
jednou za rok.

4.

Výkonný výbor (statutární orgán) spolku svolá valnou hromadu z podnětu alespoň
1/3 členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku.

5.

Každý člen má právo zúčastnit se valné hromady,

6.

Právo volit má každý člen, který dovršil v den konání valné hromady 15 let.
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7.

Právo být volen má každý člen, který nabyl plné svéprávnosti nejdéle v den konání valné
hromady.

8.

Každý člen starší 15 let je oprávněn požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí
spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady.
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo
jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

9.

Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně
třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit.

10. Každý člen s právem volit má jeden hlas, hlasy členů mají stejnou váhu.
11. Usnášeníschopná je valná hromada, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů s právem
volit. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní valnou
hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná valná hromada je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
12. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů s právem volit.
O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
13. Jednání valné hromady řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání
tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na změně programu.
14. Výkonný výbor vyhotovuje zápis ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada.
Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu
předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku
může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

Čl. VI
Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor je statutární orgán.
2. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými valnými
hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné
hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
3. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jednat jménem spolku může vždy předseda
společně s dalším členem výkonného výboru.
4. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na
každé valné hromadě. Vždy má předsedu, místopředsedu, tajemníka, hospodáře
a pokladníka. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. V kompetenci výkonného
výboru je také předsedu, místopředsedu, tajemníka, hospodáře a pokladníka odvolat.
5. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby.
6. Výkonný výbor spolku je nejméně pětičlenný. Jeho funkční období je pětileté. Výkonný
výbor se schází dle potřeby. Výkonný výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je
přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno,
jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výkonného výboru je předseda spolku
povinen do 60 dnů svolat valnou hromadu, která zajistí doplnění Výkonného výboru.
8. Výkonný výbor zejména:
a) svolává valnou hromadu,
b) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
c) organizuje sportovní a tělovýchovnou činnost spolku,
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d) organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,
e) přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěry publikuje
v rámci spolku,
f) organizuje a řídí vedlejší činnost spolku,
g) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním
směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČUS, jiných organizací
a fyzických osob,
h) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
i) posuzuje návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládá tyto
návrhy valné hromadě,
j) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ,
jinými organizacemi a fyzickými osobami,
k) přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,
l) přijímá členy, rozhoduje o jejich vyloučení,
m) rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud
pro to existují závažné důvody,
n) schvaluje interní organizační normy spolku.
9. Tajemník řídí administrativní agendu, provádí ji, zastupuje s předsedou, místopředsedou
spolek navenek.
10. Výlohy spojené případně s odměnou členům výkonného výboru, instruktorům a podobně
hradí spolek ze svých prostředků.
11. Zaměstnanci spolku jednají v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů nebo na základě
pověření tajemníkem.

Čl. VII
Předseda
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná
společně s dalším členem výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku
připojí svůj podpis předseda. Je-li k platnosti právního jednání v pracovních, obchodních
a občanskoprávních vztazích, a při uplatnění práva, předepsána právním řádem písemná
forma, musí být toto právní jednání jménem spolku podepsáno předsedou a další
oprávněnou osobou výkonného výboru, viz. Čl. VI bod 4 stanov.
2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba.
3. Předseda je volen valnou hromadou ze zvolených členů výkonného výboru. Jeho funkční
období končí předáním funkce nastávajícímu předsedovi. Předání je nutné provést
nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
4. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího
jednání,
b) svolání a vedení schůzí výkonného výboru,
c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
5. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výkonného výboru a valné
hromady.
6.

Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výkonného výboru,
případně na další členy, či zaměstnance spolku.
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Čl. VIII
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada z řad
členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji
zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti
spolku. Kontrolní komise se zodpovídá valné hromadě.
2.

Člen Kontrolní komise nemůže být členem výkonného výboru (statutárního orgánu).

3.

Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku
probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku
a rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru.

4.

Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního
rozhodnutí, kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení
roční závěrky hospodaření.

5.

Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.
Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

6.

Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční
závěrku nezávislým auditorem.

7.

O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně valné
hromadě písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly,
výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou
odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8.

Všichni členové, výkonný výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí
v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další
požadovanou součinnost.

9.

Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní
zprávě své písemné vyjádření.

Čl. IX
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů spolku,
b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
c) příjmy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti,
d) příjmy z výnosu svého majetku,
e) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
f) příspěvky z dědictví a odkazů,
g) dary fyzických a právnických osob,
h) státní příspěvky, dotace ČUS a jiných organizací a osob,
i) majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku.
2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech práva hospodaření
k nemovitému majetku a k dlouhodobému hmotnému majetku, i o jeho nabývání
a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje vlaná hromada. O nabývání
a pozbývání ostatního majetku rozhoduje výkonný výbor.
3. Kromě majetku, ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo
jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým
majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit
k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek
pro realizaci těchto činností.
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5. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek vedlejší činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost
a správu spolku.
6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
7. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výkonným výborem.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která
má podobné poslání a cíle jako spolek Sportovní klub Humparek Sopotnice, z. s.
3. Tento Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 25. 6. 2003 pod
č. j. VS/1-1/54 369/03-R, IČO 266 35 241. Dne 1. ledna 2014 byl zapsán u Krajského
soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 5002.
4. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem.
5. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 20. června 2003.
6. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí valnou hromadou a s účinností dnem, kdy
budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
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