
Stanovy SK BABICE, z. s. 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

Název: Sportovní Klub Babice, z. s. 

Zkrácený název: SK Babice 

(dále jen "spolek") 

Sídlo: Ke Hřišti 307, 251 01 Babice, Praha východ 

IČO: 22899073 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je organizace a propagace sportovních aktivit. 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho 
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

- rozvoje sportovních aktivit 

- integrace sportů do běžného života 

- organizace sportovní činnosti dětí a mládeže 

- budování, udržování a rozvoje sportovišť 

- propagace bezpečnosti, ohleduplnost a “fair play” při sportování 



- podpory zdravého životního stylu 

- vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů 

- trenérské a poradenské činnosti 

- nabídky sportovních kurzů 

- organizace závodů a sportovních akcí 

- jednání s úřady s cílem podpory sportu 

- získávání finančních prostředků na svoji činnost 

  

Čl. IV 

Členství ve spolku 

IV.1. Definice členství a druhy členství ve spolku 

Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a 
cíli spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a 
nepřechází na jeho právního nástupce. 

a.)  Kmenové členství - Kmenovým členem spolku je osoba starší 18 let, která splnila 
podmínky pro nabytí členství stanovené v odstavci IV.2.a.). Kmenové členství je 
charakterizováno osobním a nezastupitelným podílem práce člena na organizační činnosti 
související se zaměřením sdružení a údržbě majetku spolku. 

b.)  Mládežnické členství - Mládežnickým členem spolku je osoba do věku 18 let včetně, 
která splnila podmínky pro získání statutu mládežnického členství  stanovené  v odstavci 
IV.2.b.) Stanov spolku. 

IV.2. Nabytí a zánik členství ve spolku 

a.) Kmenové členství - vzniká na základě schválení přihlášky oddílovou radou. kmenovým 
členem může být jen osoba starší 18 let.  

b.) Kmenové členství zaniká písemným oznámením o vystoupení člena doručeným 
oddílové radě, úmrtím člena spolku nebo zánikem spolku a může rovněž zaniknout na 
základě rozhodnutí oddílové rady z důvodu činnosti člena, která je neslučitelná s činností 
spolku, např.  trestnou činností, nebo jednáním proti zájmům spolku.  Členství zaniká 
automaticky nezaplacením členského příspěvku do konce příslušného kalendářního roku. 

c.) Mládežnické členství - vzniká u osoby mladší 18 let vyplněním přihlášky budoucím 
členem nebo jeho zákonným zástupcem a splněním povinnosti úhrady členského 
příspěvku podle článku V. Stanov spolku.  



d.) Mládežnické členství zaniká automaticky dovršením 18 let věku člena.  Mládežnický 
člen, který byl členem spolku nepřetržitě po dobu nejméně 3 roky, stává se automaticky 
kmenovým členem. Mládežnické členství zaniká automaticky nezaplacením členského 
příspěvku do konce příslušného kalendářního roku. 

IV.3. Práva členů spolku 

a.) Kmenový člen má právo: 

· volit a být volen do libovolné funkce v orgánech spolku, 

· využívat zařízení spolku nebo pronajímaných spolkem ke sportovním účelům s ohledem 
na zájmy spolku, na zájmy ostatních členů a s respektováním podmínek pronájmu, 

· získat na základě členství ve spolku závodní licenci národních sportovních unií, 

· účastnit se a hlasovat na jednáních členské schůze spolku 

 · kdykoliv ukončit své členství ve spolku informováním oddílové rady písemnou formou. 

b.) Mládežnický člen má právo: 

· využívat zařízení spolku nebo pronajímaných spolkem ke sportovním účelům s ohledem 
na zájmy spolku, na zájmy ostatních členů a s respektováním podmínek pronájmu, 

· získat na základě členství ve spolku závodní licenci národních sportovních unií, 

· zúčastnit se jednání orgánů spolku včetně Členské schůze spolku 

 · kdykoliv ukončit své členství ve spolku informováním oddílové rady písemnou formou. 

IV.4. Povinnosti členů spolku     

Povinností všech členů je řídit se Stanovami spolku, aktivně hájit zájmy spolku a dbát jeho 
dobré pověsti, plnit usnesení orgánů spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné 
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, šetřit a chránit majetek spolku i majetek 
pronajatý spolkem. 

Čl. V  

Členské příspěvky 

Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke spolku, pro který 
představují významnou součást finančních příjmů. Povinnost platit členské příspěvky se 
vztahuje na všechny členy spolku. 

Výše členských příspěvků, termíny splatnosti i odpovědnost za jejich výběr je zcela v 
kompetenci oddílových rad. 



Úhrada příspěvků a poplatků se provádí pouze převodem na účet spolku. 

Čl. VI 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze, 

b) správní rada, 

c) oddílové rady. 

2. Spolek se skládá z jedotlivých oddílů. Každý oddíl je oprávněn nominovat maximálně 
dva své členy do správní rady. Nechává se na rozhodnutí jednotlivých oddílů, jakým 
způsobem nominují svoje člleny do správní rady. 

Čl. VII 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Členskou schúzi tvoří všichni členové spolku. 

3. Členskou schúzi svolává správní rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Správní rada svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně deset kmenových 
členů spolku. Termín konání členské schúze musí být členům spolku oznámen alespoň 
dva týdny před jejím konáním. 

4. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov spolku, 

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční 
závěrku hospodaření,

c) rozhoduje o vzniku nového oddílu 

d) rozhoduje o zrušení spolku. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná vždy, za předpokladu, že byla řádně svolána. 

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 



7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže 
pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku 

. 

Čl. 8 

Správní rada 

1. Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 

2. Členství ve správní radě vzniká nominací oddílové rady. Každá oddílová rada může 
nominovat nanejvýš 2 členy správní rady. 

3. Správní rada má nejméně 3 členy. 

4. Správní rada se schází nejméně 2x ročně. 

5. Správní rada zejména: 

a) volí ze svých členů předsedu, 

b) koordinuje činnost spolku, 

c) svolává členskou schůzi, 

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské  schůze. 

e) odpovídá za hospodaření spolku 

f) vede evidenci členů a jejich e-mailových adres 

6. Členové správní rady zastupují spolek navenek, a to tak, že o záležitostech a 
smlouvách, jejiž hodnota nepřesahuje částku 50.000,- Kč rozhoduje každý člen správní 
rady sám. O záležitostech a smlouvách, jejichž hodnota přesahuje částku 50.000,- Kč 
rozhodují alespoň 2 členové správní rady společně. 

7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů. 

8. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.



Čl. 9 

Oddílová rada 

1. Oddílová rada je výkonným orgánem jednotlivých oddílů.  

2. Je v plné kompeteneci oddílů, jakým způsobem si zvolí svoji oddílovou radu a kolik 
bude mít oddílová rada členů. 

3. Pravomoci oddílové rady upravují tyto stanovy, a dále je ponecháno na samotých 
oddílech, jaké pravomoci předají svým oddílovým radám. 

Čl. 10 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky 

b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

c) dotace a granty 

d) výnosy z majetku 

e) výnosy z vedlejší podnikatelské činnosti spolku 

3. Za hospodaření spolku odpovídá správní rada, která každoročně předkládá členské 
schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

Čl. 11 

Zánik sdružení 

1. Sdružení zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí 
valné hromady, 

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, proběhne likvidace v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. V případě, že po proběhnuté likvidaci 



zbyde likvidační zůstatek, bude tento zůstatek na základě rozhodnutí členské schůze 
převeden na organizaci s podobným účelem.

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád 
sdružení. 

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

V Babicích, dne … 


