
STANOVY SPOLKU 
 

 

Název spolku: Spolek amatérských sportovců, z.s. (dále jen SAS Mydlovary nebo jen „spolek“). 

 

 

Článek I 

Základní ustanovení 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a 

vzdělávací činnost. 

Sídlo: Mydlovary 61, 373 49 Mydlovary 

IČO: 

Vznik spolku: 10.listopadu 2019 

Článek II 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

Účelem spolku je  

a) obecně veřejná prospěšnost spočívající v provozování sportu a všeho, co se sportem souvisí, 

v zapojování občanů a dětí do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, 

v reprezentování obce při případných soutěžích a tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 

materiální a tréninkové podmínky.   

b) provozování, udržování a případné budování sportovišť a sportovních zařízení obce 

c) vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních sportovních, etických 

a mravních pravidel 

d) případné vzdělávání svých členů v oblasti sportu, jejich školení, organizace zájezdů za účelem 

jak aktivního, tak pasivního sportu 

Spolek může výlučně k podpoře své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

Článek III 

Orgány spolku 

a) Valná hromada – je nejvyšším orgánem spolku. Členy jsou všichni členové starší 18 let. 

Svolává ji Výkonný výbor minimálně 1x za rok a to písemnou pozvánkou (elektronicky či 

poštou), která musí být zároveň vyvěšena v sídle spolku minimálně 14 dní předem. 



Kromě běžného režimu může být Valná hromada svolána kdykoli rozhodnutím Výkonného 

výboru  nebo z podnětu min. 2/3 členů spolku starších 18 let. Písemně vyjádřený podnět 

musí být doručen do sídla spolku. V těchto případech musí být svolána nejpozději do 2 

měsíců od podnětu členů s jejich podpisy a identifikací.  

Z každého jednání Valné hromady musí být pořízen zápis obsahující:  

- Kdo Valnou hromadu svolal 

- Datum konání 

- Kdo ji zahájil a kdo jí předsedal 

- Přijatá Usnesení 

- Jméno zapisovatele 

 

b) Výkonný výbor – je statutárním orgánem spolku. Zabezpečuje realizaci hlavní i vedlejší 

činnosti spolku. Funkční období je čtyřleté. 

Má 5 členů: předseda, místopředseda, pokladník, hospodář, supervizor. 

Schází se minimálně 1x za měsíc. Schůze Výkonného výboru svolává předseda nebo jím 

určený člen v případě předsedovy nepřítomnosti. Jestliže se Výkonný výbor nebude schopný 

sejít ani jedenkrát za 3 měsíce, může se z písemného podnětu nadpoloviční většiny všech 

členů adresovaného Výkonnému výboru sejít Valná hromada, která rozhodne o novém 

složení Výkonného výboru. 

Usnášeníschopný je při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Jím přijatá Usnesení jsou 

platná při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 

Hlasování členů Výkonného výboru je veřejné, jmenovité. 

Zabezpečuje plnění Usnesení a rozhodnutí Valné hromady, schvaluje a vydává vnitřní 

předpisy a další skutečnosti vyplývající z rozhodnutí Valné hromady. 

V případě odstoupení některého ze členů Výkonného výboru (kromě předsedy), jeho úmrtí, 

dlouhodobé nemoci a jiných skutečností, které by omezily či ohrozily fungování Výkonného 

výboru, může kdokoliv ze zbývajících členů oslovit kteréhokoliv člena spolku staršího 18 let a 

navrhnout ho na jednání Výkonného výboru jako náhradu. Výkonný výbor z navrhovaných 

náhradníků vybere vhodného kandidáta hlasováním. 

 

c) Předseda – je volen členy Výkonného výboru. Jedná v souladu s rozhodnutím Valné hromady, 

Výkonného výboru a jménem spolku. Funkční období je čtyřleté. Zastupuje spolek navenek. 

Vede jednání Valné hromady a Výkonného výboru, určuje zapisovatele zápisů všech jednání 

spolku.  

Veškeré doklady musí podepisovat 2 členové Výkonného výboru, a to předseda a 

místopředseda spolku. K napsanému či natištěnému názvu spolku připojí své vlastnoruční 

podpisy.  

Jménem spolku je oprávněn jednat též místopředseda, který v případě potřeby či určení 

předsedou přebírá jeho veškerá práva a povinnosti. 

Mandát předsedy zaniká: 

- Uplynutím období zvolení 

- Vzdáním se mandátu 

- Odvoláním Valnou hromadou 

- Úmrtím 

Výkonný výbor pak volí předsedu nového a to max. do 1 měsíce od nastalé skutečnosti. 

 



Článek IV 

Členství 

Členy spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby, občané ČR a cizinci. 

Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na Ustavující schůzi spolku. Členové se 

musejí ztotožňovat s účelem spolku, jeho hlavní činností a chtějí se podílet na naplňování společných 

zájmů. O přijetí rozhoduje Výkonný výbor na základě písemné přihlášky (vzor Přihlášky přiložen). 

Spolek povede Seznam členů a to v elektronické podobě a v nezbytném rozsahu. V tomto rozsahu 

může být také předkládán orgánům státní správy a samosprávy, např. vzhledem k žádostem o 

dotace. Člen musí na Přihlášce výslovně souhlasit s tím, že jeho údaje mohou být tímto způsobem a 

těmto orgánům zpřístupněny. Na písemnou žádost člena se mohou jeho údaje z evidence vymazat a 

Výkonný výbor o tomto vystaví písemné potvrzení. 

Členská práva: 

- Účastnit se činnosti spolku 

- Být informován o činnosti spolku 

- Účastnit se případných akcí, školení, seminářů pořádaných spolkem 

- Účastnit se jednání Valné hromady 

- Hlasovat na Valné hromadě v případě, že je mu v době konání Valné hromady více jak 18 

let 

- Navrhovat své zástupce do Výkonného výboru 

- Být volen do Výkonného výboru 

- Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku 

- Ukončit kdykoliv své členství 

Členské povinnosti: 

- Podílet se na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku 

- Dodržovat Stanovy, řídit se rozhodnutím Valné hromady a Výkonného výboru 

- Plnit Usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku 

- Šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku a to jak vlastní, tak zapůjčený 

- Platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky, o nichž Valná hromada případně   

rozhodne 

- Řádně plnit úkoly, jimiž je pověřen 

Zánik členství: 

- Vyloučením pro dlouhodobou nečinnost, pro hrubé poškozování dobré pověsti a jména 
spolku, pro opakované neplnění členských povinností, pro ohrožování či maření plnění 
cílů spolku 

- Písemným projevem vůle o vystoupení ze spolku 
- Nezaplacením členského příspěvku  
- Úmrtím člena 
- Zánikem spolku 

Zánik členství vyloučením nastává dnem odeslání písemného oznámení o vyloučení na adresu 
bydliště či mailovou adresu člena spolku. 



Zánik členství ze strany člena spolku o vystoupení nastává dnem doručení písemného oznámení o 
ukončení jeho členství na adresu spolku. 

Zánik členství nezaplacením členského příspěvku nastává uplynutím posledního dne lhůty, kdy měl 
být zaplacen. Členské příspěvky se platí 1x ročně. Jejich výše bude navržena a schvalována na Valné 
hromadě vždy ke konci předchozího roku. Běžná lhůta k zaplacení je do 31.ledna následujícího roku. 
Poslední den lhůty k zaplacení je do 28.února. 

Při zániku členství z jakéhokoli důvodu není nárok na vrácení členského příspěvku a to ani částečně.  

O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor. 

 

Článek V 

Hospodaření spolku 

Zdroji financí pro činnost spolku jsou: 

- Dary od obce zřizující obce 
- Případné dary a příspěvky sponzorů, granty, dotace 
- Příležitostné příjmy z vedlejší a nárazové činnosti 
- Členské příspěvky 

Výběr, administraci a evidenci finančních prostředků a jejich toků provádí pokladník spolku. Případné 
nevyužité finanční prostředky do konce kalendářního roku se převádějí do roku následujícího. Za 
hospodaření spolku odpovídá Výkonný výbor, který minimálně 1x ročně předkládá zprávu o 
hospodaření spolku Valné hromadě. 

 

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 

Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne  10.listopadu 2019 a nabyly účinnosti okamžikem 
jejich schválení. 

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude 
tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov. 

 

 

 

V Mydlovarech dne 10.listopadu 2019 

 

SAS Mydlovary, z.s. 

 

Předseda ……………………………………………………………………………………… 

 

Místopředseda ……………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


