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STANOVY SPOLKU 
SK Třeboradice z. s. IČO: 62934252 

 
       (dále jen Spolek) ve znění schváleném členskou schůzí 

  konané dne 30.10.2021. 
 

Část I. Základní ustanovení 
Článek 1. Název a sídlo 

 
    Ve smyslu ustanovení §§ 214 až 302 zákona č.89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), se ode dne jeho účinnosti ( od 
01.01.2014), sdružení považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve 
spojení s § 214 a násl., s úpravou podle ust.§§  
[1] Název Sdružení se s ohledem na ust. § 216 z.č. 89/2012 Sb. ( NOZ), 
mění na  

SK Třeboradice z.s. – dále jen „spolek“. 
 

   [2] Spolek je dobrovolným společenstvím občanů za účelem provozování 
sportovní a tělovýchovné činnosti a zajištění financování tohoto 
základního účelu - poslání. 

[3] Spolek má postavení právnické osoby dle zákona č. 89/2012 Sb. 
(NOZ), s působností na území České republiky. 

    [4] Spolek je nezávislou právnickou osobou, která se řídí Stanovami a 
právním řádem České republiky. 

[5]  Sídlo Spolku je na adrese: Schoellerova 231, 196 00 Praha 9 -     
      Třeboradice. 

Článek 2. 
                     Trvání  spolku 

[1] Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 
 

  Článek 3. 
   Poslání a cíle spolku 

  [1] Hlavním posláním spolku je rozvoj a provozování sportovní a 
tělovýchovné činnosti v okruhu své působnosti pro členy a další 
občany, přitom úzce spolupracuje se státními orgány a dalšími 
právnickými a fyzickými osobami. 

[2]   K dosažení svého poslání a cílů spolek zejména: 

a) získává občany, především mládež, pro aktivní pěstování tělesné 
výchovy a sportu, organizuje pro své členy a další občany 
tělovýchovnou a sportovní činnost 

b) ve své činnosti spolupracuje s dalšími sportovními a 
tělovýchovnými orgány, především na území hl. m. Prahy 

c) zapojuje své členy do sportovních soutěží organizovaných   
sportovními  a tělovýchovnými orgány 

d) propaguje sport a tělovýchovu jako jeden z rozhodujících faktorů 
péče o zdraví, především dětí a mládeže a v rámci boje proti 
drogám 

e) k zajištění finančních prostředků pro svoji činnost vyvíjí 
podnikatelskou činnost v souladu s právním řádem, získává 
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podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakož i 
příspěvky, dotace a granty od státních a dalších orgánů a 
institucí 

f) spolupracuje s dalšími spolky se stejným posláním, zapojuje se 
do činnosti vyšších sportovních a tělovýchovných orgánů. 

[3]   Spolek nemá vazbu na žádnou politickou stranu ani hnutí. 
 

Část II. Vznik a zánik členství 
                    Článek 4.  

                     Základní podmínky členství 
[1]   Spolek sdružuje na základě dobrovolnosti fyzické i právnické osoby, 
       které souhlasí s posláním spolku a které se stanou jeho členem. 
[2]   Členem spolku může být každý občan České republiky nebo i cizí  
       státní příslušník. 

 [3]  Do Spolku může vstoupit každá fyzická nebo právnická osoba (dále 
jen žadatel), která splňuje podmínky dle odst. [1] a [2] tohoto článku. 
Žadatel je povinen vyplnit přihlášku do spolku a písemně v ní 
prohlásit, že přistupuje k jeho stanovám a ostatním vnitřním 
předpisům a zavazuje se k jejich dodržování. 

[4]   Děti a mládež do 15 let věku mohou získat za stejných podmínek 
       žákovské členství za předpokladu písemného souhlasu zákonného 
       zástupce na přihlášce. 
[5]   Právnická osoba se sídlem na území České republiky se může stát  
       členem spolku na základě uzavřené písemné smlouvy. 
[6]      Členové spolku jsou vedeni jako:  

a)  čestní, činní - aktivní, neaktivní 
a)  smluvní 
b)  žákovští 

[7]  Čestným členem může spolek jmenovat osobu starší 18 let, která se 
      zvlášť významně zasloužila o jeho rozvoj. 
[8]  Činným členem je osoba starší 15 let, která byla přijata za člena a  
      platí členské příspěvky stanovené usnesením valné hromady. 
[9]  Smluvním členem může být pouze právnická osoba, která se spolkem  
      uzavřela smlouvu. 
[10] Přihláška za člena musí být podána písemně. Její nedílnou součástí 
       je prohlášení, že člen bude dodržovat Stanovy spolku.  
       Přihláška fyzických osob obsahuje tyto údaje:  

• jméno a příjmení, data narození, rodné číslo,  
• bydliště  
• prohlášení o souhlasu se Stanovami spolku 
• datum a podpis (u dětí do 15 let podpis zákonného zástupce). 

     Přihláška právnických osob obsahuje tyto údaje: 
• název a právní forma  
• IČ a sídlo 
• jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce, nebo jím 

pověřené osoby 
• bankovní spojení 
• prohlášení o souhlasu se Stanovami spolku 

 
Článek 5. 

         Vznik členství 
[1]  Přihlášku žadatele přezkoumá výbor spolku a rozhodne o jeho přijetí za  
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      člena, nebo o jeho odmítnutí. 
   Jestliže bylo rozhodnuto o přijetí žadatele, vzniká členství ve spolku 
   dnem, kdy přijatý člen uhradí Členský příspěvek ve výši stanovené 
   členskou schůzí (dále jen „ČS“). Pokud výbor spolku rozhodne    
   odmítnutí přihlášky člena a  žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolá,  
   předloží výbor přihlášku odmítnutého žadatele příští ČS k posouzení. 
   Rozhodnutí ČS je konečné. V odmítnutí přihlášky musí být uvedeno  
   poučení o možnosti odvolání k ČS. 

[2] O přijetí nebo nepřijetí člena rozhoduje výbor spolku. Přijatý člen obdrží  
       Stanovy spolku. 
[3] Členství se obnovuje zaplacením členského ročního příspěvku, který je 

          splatný ve dvou splátkách – do 15. dubna a do 15. října kalendářního 
roku. Výši členského příspěvku stanoví ČS spolku pro každý 
kalendářní rok. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 

     [4]  V ojedinělých případech může výbor spolku odpustit nebo snížit platbu 
ročního členského příspěvku. 

 
Článek 6. 

Pozastavení a zánik členství 
[1] Každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to i bez udání důvodu. 

Členství v takovém případě zaniká dnem, kdy je vedení spolku 
doručeno písemné oznámení o vystoupení. Vystoupením ze spolku 
nevzniká nárok na vrácení jakékoliv části již zaplacených členských 
příspěvků. 

       [2] Výbor spolku může rozhodnout o vyloučení člena, který opakovaně nebo 
            zvlášť závažným způsobem poškozuje činnost, jeho zájmy a cíle zejména  
            tím, že: 

a)  porušuje zákony, stanovy, či jiné vnitřní předpisy a usnesení 
          orgánů spolku, 

         b)   zneužívá svá členská práva, 
c) neplní přijaté a dohodnuté povinnosti, 
d) porušuje pravidla profesionální etiky. 
Rozhodnutí o vyloučení musí být spolu s odůvodněním vyhotoveno 
písemně a doručeno členovi spolku, jehož se týká. Nesouhlasí-li 
člen se svým vyloučením, může se ve lhůtě do deseti dnů ode dne 
doručení proti rozhodnutí písemně odvolat ke ČS, a to 
prostřednictvím výboru spolku. Výbor je povinen předložit 
rozhodnutí o vyloučení člena k projednání nejbližší ČS. 
Členství člena, o jehož vyloučení rozhodl výbor spolku, je do 
rozhodnutí ČS pozastaveno. V případě, že ČS potvrdí rozhodnutí 
vedení o vyloučení člena, zaniká jeho členství dnem doručení tohoto 
rozhodnutí. V případě, že ČS rozhodnutí vedení o vyloučení člena 
nepotvrdí, obnovuje se jeho členství zpětně ke dni rozhodnutí 
výboru spolku. Výbor bude o rozhodnutí ČS dotčeného člena 
informovat. 

[3]   Výbor spolku může rozhodnout o pozastavení členství, pokud člen 
neuhradí ve stanovené lhůtě členský příspěvek, a to na dobu do 
plného doplacení tohoto členského příspěvku. O pozastavení 
členství bude výbor spolku člena informovat. 

 
                           Část III. 

Článek 7. 
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Práva a povinnosti členů spolku 
[1]  Člen má právo se účastnit na řízení spolku zejména formou účasti a 
      hlasování na ČS, kde může požadovat vysvětlení a předkládat návrhy. 
      Člen spolku může své hlasovací právo na ČS vykonávat také 
      prostřednictvím zmocněnce. 

   [2]  Člen má právo obracet se na výbor spolku se svými náměty a 
žádostmi o pomoc nebo odbornou konzultaci. 

   [3]  Člen má právo požadovat organizování konkrétní pomoci při obhajobě 
      svých oprávněných zájmů souvisejících s činností spolku a podílet se  
      podle své odbornosti a zájmu na plnění jeho cílů. 
[4] Povinností člena spolku je zejména dodržovat jeho stanovy, rozhodnutí 
     jeho orgánů a pravidla profesionální etiky, jakož i řádně a včas 
     plnit přijaté a dohodnuté povinnosti. 
[5]  Člen spolku je povinen hradit členský příspěvek ve výši stanovené 
      sazebníkem schváleným výborem. 
(6]   Právo hlasovat a volit mají pouze členové starší 18 let. 
[7]   Členem orgánu spolku může být pouze jeho člen starší 18 let. 
[8]   Povinnosti smluvního člena jsou stanoveny smlouvou. 

 
Část IV. Vnitřní organizace spolku 

Článek 8. 
     Orgány spolku 

[1]   Orgány spolku jsou:   a) členská schůze (ČS) 
       b) výbor 
                c) předseda výboru spolku 
[2]     Na plnění úkolů spolku se podílejí také trenéři a vedoucí jeho 
        jednotlivých oddílů. 

 
A. Členská schůze 

Článek 9. Postavení a působnost 
(1]      ČS je nejvyšším orgánem spolku, který se skládá ze všech jeho 
          členů. 
[2]      Do působnosti ČS náleží: 

a) rozhodnutí o změně stanov, 
b) stanovuje hlavní směry činnosti, 
c) volba a odvolání výboru spolku, 
d) projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření, 
e) potvrzení nebo zrušení rozhodnutí vedení spolku o vyloučení  
 člena Klubu, 
f) přijímá čestné členy spolku, 
h) projednání zpráv o činnosti oddílů spolku, 
i) rozhodnutí o smlouvách o součinnosti, na základě kterých má 

být vytvořen klub 
zúčastněných spolků dle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, 

j)       rozhodnutí o sloučení spolku s jiným spolkem, nebo       
         právnickou osobou,  
k)      rozhodnutí o vstupu spolku do likvidace a o jmenování 
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         likvidátora,  
l)       rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku a o způsobu 
         rozdělení likvidačního zůstatku, 
m)     rozhodnutí o dalších otázkách, jejichž rozhodování si valná 

hromada vyhradí nebo které nebyly svěřeny k rozhodování 
jiným orgánům spolku. 

Článek 10. Účast na ČS 
[1]   ČS je oprávněn se účastnit každý člen spolku, a to buď osobně 

(fyzická osoba), prostřednictvím statutárního orgánu nebo jeho 
člena (právnická osoba), nebo prostřednictvím zmocněnce na 
základě písemné plné moci. Zmocnění k zastupování platí jen pro tu 
kterou ČS, včetně jejího opakovaného svolání. Zmocněnec může 
zastupovat pouze jednoho člena spolku. Zmocněncem nemůže být 
člen výboru spolku. 

[2]  Zástupce na základě plné moci – zmocněnec, je povinen před 
zahájením zasedání ČS předložit výboru spolku plnou moc, ve které 
je uvedeno, kdo a komu tuto plnou moc udělil a rozsah uděleného 
oprávnění. 

[3]    ČS se mohou, bez hlasovacího práva, zúčastnit hosté nebo 
odborníci, ale i vyloučený člen spolku při pozastaveném členství. 

 
     Článek 11.  

        Svolání ČS 
[1]   ČS musí být svolána nejméně jednou za kalendářní rok. V případě 

potřeby lze mimořádnou ČS svolat kdykoli, zejména požádá-li o to 
alespoň jedna třetina všech členů spolku. 

  [2]    ČS svolává předseda spolku nebo pověřený člen výboru spolku, a to 
 písemnou pozvánkou vyvěšenou na informační tabuli v sídle spolku 
 a na webových stránkách spolku ve lhůtě nejméně 30 dní před 
 stanoveným dnem konání. 

[3]    Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou ČS, pokud: 
a) požádá o její svolání alespoň jedna třetina všech členů spolku, 

         b) je předložen návrh na dobrovolné rozpuštění spolku, 
         c) v jiných důležitých případech, vyžadují-li to potřeby spolku. 

Článek 12. 
Jednání ČS 

[1] Členové spolku přítomní na ČS, jakož i jejich zmocněnci na základě 
plné moci, zapisují své jméno (obchodní jméno) a bydliště (sídlo) do 
listiny přítomných. Pokud je člen na ČS zastoupen, uvádí zástupce i 
své jméno. 

   [2] ČS zvolí zapisovatele, mandátovou, návrhovou a volební komisi. 
Jednání ČS řídí předseda, nebo jiný člen výboru spolku, který byl k 
tomu výborem pověřen. 

               Výbor spolku zabezpečí nejpozději do 30 dnů ode dne skončení ČS 
               vyhotovení písemného zápisu o jejím průběhu. Zápis podepisuje  
               předseda spolku a zapisovatel. 

  [4]   Každý člen spolku právo obdržet na žádost kopii zápisu o konání ČS,        
nebo jeho části. 

[5]  Pozvánka, zápisy a seznam přítomných členů na ČS se uchovávají v 
      archivu spolku po celou dobu jeho trvání. 
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Článek 13. 
Rozhodování ČS 

[1] ČS je schopna se usnášet vždy, a to bez ohledu na počet osobně nebo 
v zastoupení zmocněncem přítomných členů, kteří jsou k hlasování na 
ČS oprávněni. 

[2] Není-li ČS způsobilá usnášení, svolá výbor spolku náhradní ČS  
stejným způsobem jako tu původní s tím, že písemná pozvánka na 
náhradní ČS musí být vyvěšena v sídle spolku alespoň 30 dní před  
navrhovaným datem jejího konání, a to během 30 dnů následujících 
po datu původní ČS. Náhradní ČS se musí konat do tří měsíců ode 
dne, kdy se měla konat ČS původně svolaná. Náhradní ČS musí mít 
nezměněný pořad jednání. 

   [3]  Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání 
ČS, lze zařadit do programu, jen pokud s tím souhlasí nadpoloviční 
většina přítomných členů spolku. 

[4]  Každý člen spolku má jeden hlas. Jde-li o rozhodování ČS dle čl. 9 
      odst. 2 písm. f) stanov, člen spolku, jehož se rozhodování týká, 
      nehlasuje. Na ČS se hlasuje aklamací. 

 
B. Předseda výboru spolku 

Článek 14. Postavení a 
působnost předsedy výboru 

spolku 
   [1] Předseda výboru spolku je jeho nejvyšším představitelem, který 

zastupuje spolek navenek (statutární orgán) a zodpovídá za jeho 
správu a řízení. 

[2]  Do pravomoci předsedy spolku patří zejména: 

a) svolávat řádnou a mimořádnou ČS, 
b) svolávat jednání výboru spolku dle provozních potřeb, 
c) řídit zasedání ČS a výboru spolku, 

         d)      přijímat rozhodnutí v rozsahu stanoveném ČS, nebo výborem  
 spolku, 

         e)       uzavírat po schválení výborem spolku jeho  jménem  
         pracovněprávní vztahy, 

         f)       uzavírat po schválení výborem spolku jeho jménem smlouvy. 
 

    [3] Za nepřítomného předsedu jedná v rozsahu stanoveném předsedou v 
plné moci místopředseda spolku. 

[4]  Volební období předsedy je 5 leté. 
[5]  Předseda je volen členy zvoleného výboru. 

 
                                     C. Výbor spolku 

Článek 15. Postavení a 
působnost výboru spolku 

  [1] Výbor spolku je jeho výkonným orgánem, který řídí jeho činnost a 
zastupuje jej vůči třetím osobám. Počet členů výboru spolku je lichý. 
Výbor spolku rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud si jejich 
rozhodování nevyhradí ČS. 

   [2] Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí hlasovala jejich 
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minimálně nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. 

[3]   O zasedání výboru se pořizuje zápis. 
  [4]  Výbor a jeho předseda jsou povinni předložit ČS rozhodující materiály 
        týkající se činnosti spolku a jeho hospodaření 
[5]   Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena 
       spolku staršího 18 let. 
[6]  Výbor tvoří předseda, místopředseda a ostatní členové. 
[7]  Volební období výboru je 5 leté. 
[8]  Do pravomoci výboru spolku patří zejména: 

a) zabezpečovat řízení spolku, včetně zabezpečení vedení řádného 
účetnictví, 
b) předkládat ČS k projednání a schválení návrhy v záležitostech 

svěřených do její působnosti, 
c) předkládat ČS ke schválení výroční zprávu o vedení a 

hospodaření spolku, 
d) vést seznam členů spolku, 
e) schvalovat organizační a pracovní řád spolku a jejich změny, 
f) rozhodovat o vyloučení člena spolku nebo o pozastavení jeho 

           členství, 
g) disponovat finančními prostředky spolku 
h) rozhodovat o výši členských příspěvků. 
 

  Část V. Právní jednání 
Článek 16. Zastupování a podepisování za spolek 

    [1] Spolek zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jeho 
předseda, nebo kterákoli jiná osoba, která k tomu byla předsedou  
spolku písemně zmocněna. 

    [2] Podepisování za spolek se provádí tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému názvu připojí své jméno a podpis předseda spolku nebo 
osoba zmocněná dle odst. [1] tohoto článku. 

 
Část VI. Hospodaření spolku 
Článek 17. Finanční zdroje 

[1]     Zdrojem finančních prostředků spolku jsou zejména: 
a) členské příspěvky, poplatky, 
b) příjmy z vlastní činnosti v souladu s cíli a posláním spolku, 
c) příjmy získané za poskytnuté služby, 
d) příjmy z vkladů, účtů, 
e) dotace, subvence, granty z republikového rozpočtu nebo z 

rozpočtů obecních a sportovních a tělovýchovných orgánů. 
 

Článek 18. Použití finančních prostředků 
[1]      Finanční prostředky spolku lze použít pro úhradu zejména: 

a) správy majetku spolku, nájemného za nájem prostor 
nezbytných pro výkon činnosti a plnění cílů spolku, 

b) vybavení oddílů spolku sportovními potřebami, 
c) vybavení prostor v majetku spolku potřebným zařízením včetně 

technických prostředků; 
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d) nákladů spojených se zajištěním běžné činnosti spolku a jeho 
orgánů (např. telefonické a poštovní poplatky, kancelářské 
potřeby), 

e) nákladů spojených s pořádáním ČS spolku, soustředění a 
sportovních akcí, 

f) mezd a jiných plnění poskytovaných v souladu se Zásadami 
poskytování mezd a jiných plnění zaměstnancům spolku, 

g) smluvních závazků vyplývajících pro spolek z uzavřených 
       smluvních vztahů, 
h) odměn členů spolku. 

 

 Část VII. Zánik spolku 
Článek 19. Zánik spolku 

[1]      Spolek může zaniknout: 

a) rozhodnutím ČS o dobrovolném rozpuštění spolku, 
b) rozhodnutím ČS o sloučení spolku s jiným sdružením, 
c) pravomocným rozhodnutím státního orgánu o jeho rozpuštění. 

 
Článek 20. Dobrovolné 

rozpuštění a likvidace spolku 
 

   [1] Návrh na dobrovolné zrušení spolku může vedení předložit jeho 
předseda, nebo alespoň jedna polovina všech členů spolku s 
hlasovacím právem. Předseda je povinen návrh předložit tehdy, 
odůvodňuje-li to hospodářská situace spolku, zejména jestliže nelze 
očekávat, že v následujícím účetním období dojde k obnovení 
vyrovnané finanční situace spolku. 

 [2]  Je-li předložen návrh dle odst. [1] tohoto článku, předseda spolku k  
        jeho projednání svolá mimořádnou ČS. Zasedání mimořádné ČS  
        musí proběhnout nejpozději do třiceti dnů od předložení návrhu na 
        dobrovolné zrušení spolku. 

   [3]  Shledá-li mimořádná ČS návrh na dobrovolné rozpuštění spolku jako 
důvodný, rozhodne o rozpuštění spolku a jeho vstupu do likvidace. 
Likvidátorem spolku je jeho předseda, není-li v dané době zvolen, 
místopředseda spolku. Pokud v době rozhodování ČS není zvolen 
předseda ani místopředseda, jmenuje ČS na základě vlastního 
uvážení, likvidátora spolku. 

 [4]  Osoba pověřená likvidací spolku je oprávněna činit jménem spolku 
       pouze úkony směřující k jeho likvidaci. Za tím účelem je oprávněn  
       zejména: 

a) plnit závazky spolku vůči třetím osobám i vůči svým členům  
         b) uplatňovat pohledávky a přijímat plnění od třetích osob i svých 
            členů, 
         c) zastupovat spolek před soudy a jinými orgány, 
         d) uzavírat smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. 

   [5]  Po likvidaci spolku, osoba pověřená likvidací bez zbytečného odkladu 
vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace a za účelem jejího 
projednání svolá ČS. 

     [6]  ČS projedná konečnou zprávu likvidátora, stanoví způsob rozdělení 
          majetkového zůstatku, jenž vyplynul z likvidace (likvidační zůstatek)  
          a rozhodne o zániku spolku k určitému dni. 
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     [7] Předseda ČS, která rozhodla o dobrovolném zrušení spolku, je 
povinen do patnácti dnů od tohoto rozhodnutí oznámit příslušnému 
rejstříkovému soudu zánik spolku. 

 

Část VIII. Ustanovení společná 
Článek 21. Vztah k zákonu 

   [1] V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k 
        platnému českému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, 

     stane neplatným, neúčinným nebo sporným a nebo některé   
     ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto  
     skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení pak nastupuje  
     především ustanovení příslušného českého obecně závazného  
     předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému  
     účelu těchto stanov. 

  [2]  V záležitostech které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí  
        ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., (nový občanský zákoník) v platném 
        znění. 

 
Článek 22. Projednání a schválení stanov 

[1] Stanovy byly projednány a schváleny ČS spolku dne 10.12.2015 a 
tímto dnem také nabývají účinnosti.  
 

Znění těchto Stanov bylo projednáno a schváleno členskou schůzí, jejíž 
konání je potvrzeno zápisem ze dne 30.10.2021 s účinností k tomuto dni. 
 
         
V Praze dne 30.10.2021 
 
 
 
      ----------------------------------- 

   Jakub Čáp 
        předseda výboru spolku 
 
        


