
STANOVY  SPOLKU  „SKI  KLUB  BUBLAVA, z. s.“ 

 

Čl. 1 

1. SKI KLUB BUBLAVA, z. s. (dále jen „Klub") je nezávislý spolek občanů sdružující fyzické 
osoby s cílem uspokojování jejich potřeb formou sportovního vyžití zejména v oblasti 
sjezdového lyžování. 

2. Klub má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito 
stanovami a obecně závaznými právními předpisy. Vrcholným orgánem Klubu je Valná 
hromada, výkonným orgánem je Výbor, statutárním orgánem je předseda Klubu.  

3. Sídlem Klubu je: ul. 5. května 217/25; 35801 Kraslice 

4. IČO: 26648199 

Čl.  2 

Účel spolku 

1 Hlavní činností Klubu je vytváření podmínek a všestranná péče o uspokojování 
potřeb jeho členů formou celoročního sportovního vyžití zejména v oblasti 
závodního sjezdového lyžování a příprava a výchova sportovní mládeže se 
zaměřením na sjezdové lyžovaní. 

2 K naplnění tohoto poslání Klub zejména:  

a) organizuje a zařizuje pro své členy možnost všestranného sportovního vyžití zejména 
formou účelného využívání zařízení Klubu, 

b) spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi (např. SLČR), 
zejména v oblasti zapojování svých členů do jimi organizovaných a řízených soutěží,  

c) chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činností provozovaných Klubem,  

d) organizuje závody a účastní se závodů pořádaných ostatními sportovními 
organizacemi, 

e) k zajištění svého poslání provozuje vedlejší samostatnou obchodní a 
hospodářskou činnost na základě živnostenského zákona. 

 

Čl. 3 

Organizační uspořádání a orgány Klubu 

1.   Valná hromada (dále jen „VH“) je svolávána doporučeným dopisem, elektronickou 
formou nebo jiným prokazatelným způsobem, alespoň 10 dní před datem konání. Svolává ji 
předseda Klubu nebo předsedou pověřený člen Klubu nejméně jedenkrát ročně.  

1.1  Mimořádná VH může být svolána na písemnou žádost min. tří členů výboru Klubu  

nebo na písemnou žádost alespoň 1/3 členů s hlasovacím právem nebo na písemnou 
žádost revizní komise. Povinností výboru Klubu je svolat mimořádnou VH nejpozději do 30 
dnů po obdržení písemné žádosti. 

2.   VH je oprávněna přijímat rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů Klubu s 
hlasovacím právem. 
2.1 O bodu týkajícího se rozhodnutí dle čl. 3, odst. 3, písm. k) rozhoduje VH nadpoloviční 
většinou všech členů Klubu s hlasovacím právem. 
2.2 Pokud se VH s obsahem dle č1. 3, odst. 3, písm. k) nezúčastní minimální požadovaný 



počet členů Klubu, má výbor povinnost v rozmezí 10-21 dnů svolat náhradní VH, 
která je oprávněna přijímat rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů Klubu. 

3.  Valná hromada 

a) schvaluje stanovy Klubu a jejich změny a doplňky,  
b) volí a odvolává předsedu Klubu, členy výboru Klubu a členy kontrolní komise,  

c) schvaluje plán činnosti a rozpočet Klubu na období 1 roku  a zprávu revizní komise o 
činnosti, 

d) projednává zprávy o činnosti a hospodaření Klubu,  
e) schvaluje výši základního členského vkladu člena Klubu a výši ročních příspěvků členů 

Klubu, 
f) schvaluje strukturu aparátu Klubu,  
g) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru, 

h) plní funkci kontrolních orgánů ke kontrole činnosti a hospodaření výboru - k tomuto účelu musí zřídit 
kontrolní komisi, 

i) schvaluje předpisy Klubu, které svým významem přesahují obvyklou operativní činnost, 

j) rozhoduje o vyloučení členů z Klubu, 
k) rozhoduje o zániku Klubu a způsobu likvidace jeho majetku, popř. změně právní formy, 
l) kontroluje hospodaření Klubu, 
m) kontroluje činnost Klubu. 

 

4. Výkonný výbor 

je výkonným orgánem Klubu. Počet členů výboru stanoví členská schůze, přičemž minimální počet 
členů výboru je 3 a vždy musí být lichý. Jeho funkční období je dvouleté. Svolává ho předseda Klubu 
nejméně jedenkrát za 4 měsíce. Mimořádné zasedání výboru může být svoláno na žádost některého 
jeho člena. Předseda Klubu je volen přímou volbou Valnou hromadou, zastoupení ostatních funkcí ve 
výboru si volí členové výboru a jsou povinni členskou základnu do 30 dnů od konání valné hromady 
o obsazení funkcí informovat. Výbor je složen z předsedy Klubu, zástupce trenérů a ostatních členů 
Klubu. 

4.1. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se ve funkčním období výbor doplnit kooptací až do jedné 
třetiny svých členů. 

4.2. Jednání výboru řídí předseda Klubu. Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj  nadpoloviční většina 
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Klubu. 

4.3. Výbor zejména: 
a) řídí činnost Klubu mezi VH, 
b) vydává předpisy operativního charakteru a předkládá VH návrhy na vydání předpisu v její 

působnosti, 
c) navrhuje VH strukturu aparátu Klubu, 
d) navrhuje VH přijetí nových členů do Klubu a vyloučení členů, kteří se vážným způsobem provinili proti 

stanovám Klubu, a informuje o změnách v členské základně, řeší závažné problémy členů vůči Klubu, 
e) plní další úkoly uložené VH v rámci stanov a obecně platných závazných předpisů, 
f) rozhoduje o přijetí členů Klubu mladších 18-ti let. 

4.4. Členství ve výboru zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 



b) odvoláním z funkce Valnou hromadou,  
c)  vzdáním se funkce, 
d)  zánikem členství v Klubu. 

5. Předseda Klubu: 
a) je statutárním orgánem Klubu a je oprávněn za Klub jednat a činit samostatné právní úkony, 
b) jeho funkční období je dvouleté, 
c) řídí činnost Klubu a odpovídá za jeho chod, 
d) předsedu může zastupovat na základě jeho plné moci pověřený člen výboru. Při dlouhodobé 

nepřítomnosti předsedu zastupuje pověřený člen výboru, kterého výbor zvolí ze svého středu. Pokud 
zastupování předsedy trvá déle než 3 měsíce, je výbor povinen svolat mimořádnou VH. 

5.1. Funkce předsedy Klubu končí: 
a)  uplynutím funkčního období, 
b)  odvoláním z funkce Valnou hromadou, 
c)  vzdáním se funkce,  
d)  zánikem členství v Klubu. 
 

6. Kontrolní komise: 
a) je kontrolní orgán volený a odpovědný VH, řídí se obecně platnými zákony a předpisy ČR a stanovami Klubu, 
b) je tříčlenná, ihned po svém zvolení volí ze svého středu předsedu, 
c) kontroly provádějí členové kontrolní komise na příkaz předsedy kontrolní komise, nebo z vlastního 

podnětu podle plánované činnosti nebo na základě písemných žádostí členů Klubu, 
d) provádí kontrolu hospodaření, 
e) provádí kontrolu činnosti Klubu, 
f) předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen má právo se zúčastňovat jednání výboru,  

g) funkční období je tříleté, Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát za 6 měsíců a zápis ze svého 
jednání dává na vědomí výboru Klubu, 

h) o svých zjištěních informuje výbor spolu s návrhy příslušných opatření., zprávu o své činnosti za uplynulé 
období a návrhy na opatření předkládá ke schválení VH 

 

Čl. 4 

Členství v Klubu 

1.   Členství v Klubu je dobrovolné. 

2.   Členství vzniká na základě písemné přihlášky zájemce o členství mladšího 18-ti let odsouhlasením 

 výborem. Členství osob od 18-ti let je podmíněno roční zkušební dobou ode dne podání žádosti o přijetí 

 do klubu. Ve zkušební době je žadatel řádným členem SKI KLUBU BUBLAVA,  z. s. Na nejbližší podzimní VH je 

 členství valnou hromadou potvrzeno nebo ukončeno. 

3.  Člen Klubu je povinný 

     a)  platit Klubu stanovené roční příspěvky, 
     b)  chránit majetek Klubu a pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování, 
     c)  seznámit se se stanovami Klubu, dodržovat je a plnit rozhodnutí přijatá orgány Klubu, 
     d) účastnit se VH klubu. 
 
4.   Člen Klubu má právo:      

     a)  podílet se na činnosti Klubu, 



     b)  od 18 let věku volit a být volen do orgánů Klubu, 
      c)   prostřednictvím orgánů Klubu rozhodovat o činnosti Klubu, 

       d)  předkládat podněty ke zlepšení činnosti Klubu. 
5.   Člen Klubu, který splní další roční podmínky odsouhlasené valnou hromadou, má právo 

       na další výhody vyplývající ze členství v Klubu /např. příspěvky na závodní činnost, 
       využívání Klubových zařízení apod. 

6. Výše a způsob platby členských příspěvků: 

Výši členských příspěvků a působ platby a další pravidla k hrazení členských příspěvků určuje 
Směrnice či Zvláštní předpis, který vydává Výbor klubu a schvaluje Valná hromada klubu.  

7. Členské příspěvky se nevracejí. 

 8. Členství v Klubu zaniká: 

a) vystoupením člena z Klubu na základě jeho písemné žádosti, členství zaniká uplynutím posledního 
dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno výboru Klubu, 

b) členství v klubu zaniká, nezaplatí – li člen stanovené roční členské příspěvky na následující 
kalendářní rok nejpozději do konce předcházejícího roku. Členství zaniká ke dni 1. 1. 
následujícího roku, 

c) vyloučením Valnou hromadou při porušení stanov Klubu po předchozím upozornění výborem 
elektronickou, písemnou formou nebo jinou prokazatelnou formou, 

d) úmrtím člena, 

e) zánikem Klubu. 

Čl. 5 

Majetek a hospodaření Klubu 

1. Majetek Klubu tvoří veškerý hmotný majetek, finanční fondy, pohledávky a jiná práva a penězi 
ocenitelné jiné hodnoty, které paří Klubu. 

2. Zdrojem vedlejší hospodářské činnosti jsou zejména:  
a) příspěvky členů,  

b) základní  vklady členů,  

c)  dobrovolné příspěvky, dary a dotace, 
d)  příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní a společenské činnosti, 
e) úroky z termínovaných účtů,  
f)  příjmy z pronájmu veškerého  zařízení Klubu, 
g)  příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací a osob.  

3. Hospodaření Klubu se řídí výkazem o majetku a závazcích schválených valnou 
hromadou na jeden rok. 

4. O majetku Klubu se vede evidence a podléhá inventarizaci. Zvláštní předpis může stanovit 
podmínky vedení evidence a inventarizace. 

5. Za hospodaření Klubu odpovídá jeho předseda a výbor. 

6. Finančními prostředky Klubu v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda, 
hospodář a pokladník a další písemně pověření členové výboru. 



7. Disponovat s finančními prostředky se stanovuje takto:  

Předseda do 5 000Kč 

Výkonný výbor do 50 000 Kč 

Valná hromada nad 50 000 Kč 

8. O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku Klubu a výdajích v rámci 
disponibilních zdrojů, v rámci schváleného rozpočtu rozhoduje výbor. O výdajích nad rámec 
schváleného rozpočtu rozhoduje VH. 

 

Čl. 6 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 30. 9. 2021 

2. Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech. 
 

 

 

                                                                       …………………….....…………………………………... 

                                                                          Mgr. Hana Kružíková  (předseda SKI KLUBU BUBLAVA, z. s.)                             


