STANOVY
SK Sokol Špičák
z.s. (zapsaného spolku)
dále jen „spolek“
Článek 1
NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU

Název spolku zní: SK Sokol Špičák, zapsaný spolek (dále jen z.s.)
Sídlem zapsaného spolku je: chata HOŘEC č.p.392, 340 04 Železná Ruda – Špičák
IČO: 00518654

Článek 2
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU

Spolek je dobrovolný nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu a přesvědčení. Spolek
je právnickou osobou vzniklou podle ust. § 214 - 302 občanského zákoníku.

Článek 3
CÍL ČINNOSTI

1. Hlavní činností spolku je:
• organizace vlastní tělovýchovné, sportovní, turistické a volnočasové činnosti, zejména lyžování
a odbíjené.
• péče o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti svých členů.
• organizování tréninků, soustředění a závodů.
• zabezpečování účasti členů spolku na všech příslušných sportovních akcích.
• podpora účasti svých členů na školeních, seminářích cvičitelů, trenérů a obsluh lyžařských
vleků.
2. Vedlejší činností spolku je:
• hospodářská činnost spočívající zejména v provozování nebo pronájmu lyžařských vleků a
ostatních nemovitostí
• hospodářská činnost spočívající v organizaci a zabezpečení školení, poradenství, trenérské a
technické pomoci
3. Touto vedlejší hospodářskou činností je hospodárně využíván spolkový majetek a zisk z této
vedlejší činnosti je používán za účelem podpory hlavní činnosti spolku.
4. Při plnění svých hlavních úkolů spolek spolupracuje s ostatními spolky stejného sportovního
zaměření a to i na mezinárodní úrovni.

Článek 4
ČLENSTVÍ
1. Členem spolku se může stát plně svéprávná fysická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli
spolku.
2. Přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor.
3. Přijetí za člena rozhodne výkonný výbor do 60 dnů od jejího doručení a o rozhodnutí písemně
vyrozumí žadatele.
4. Členství vzniká dnem, kdy výkonný výbor rozhodne o přijetí žadatele za člena spolku.
Dokladem o vzniku členství je vyrozumění o rozhodnutí výkonného výboru. Podrobnosti
týkající se členství, přijímání nových členů a členství ve spolku je upraveno vnitřní směrnicí pro
přijímání nových členů a členství ve spolku.
5. Členství zaniká:
a) dnem, kdy je spolku doručeno písemné oznámení člena o vystoupení ze spolku;
b) úmrtím člena;
c) vyloučením člena rozhodnutím výkonného výboru;
d) zánikem spolku;
e) neuhrazením členského příspěvku ve výši stanovené vnitřní směrnicí spolku;
f) uplynutím doby v případě, kdy člen, jehož členství je omezeno dobou určitou prokazatelně
nedoručí písemnou žádost sekretáři nebo výkonnému výboru spolku ve stanoveném jemu
příslušném termínu ve smyslu vnitřní směrnice spolku pro přijímání nových členů a
členství;
g) uplynutím doby v případě, kdy člen, jehož členství bylo přerušeno prokazatelně nedoručí
písemnou žádost sekretáři nebo výkonnému výboru spolku ve stanoveném jemu
příslušném termínu ve smyslu vnitřní směrnice spolku pro přijímání nových členů a
členství.
6. Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena je přípustné odvolání k členské schůzi,
jež musí být adresováno spolku a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o
vyloučení. Odvolání musí být písemné a napadené rozhodnutí je členskou schůzí
přezkoumáváno pouze v rozsahu důvodů výslovně v odvolání uvedených. Členská schůze
rozhodnutí výkonného výboru potvrdí nebo zruší. Odvolání je pokládáno za žádost podle
ustanovení § 241 občanského zákoníku. Do konečného rozhodnutí členské schůze se na
člena, který podal včasné odvolání, pohlíží tak, jako kdyby nebyl vyloučen.

Článek 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
1. Člen spolku má tato práva:
a) podílet se na činnosti spolku a spolkových žup, jsou-li zřízeny;
b) účastnit se členské schůze;
c) hlasovat a volit do orgánů spolku, být volen do orgánů spolku za předpokladu, že je starší
18-ti let;
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
e) zúčastňovat se podle svých zájmů a možností veškerého dění ve spolku;
f) účastnit se závodů, výcviku, školení a dalších akcí pořádaných spolkem, vedoucích ke
zvyšování praktických dovedností a teoretických znalosti a k uspokojování potřeby
vykonávat lyžařský sport, a to v souladu s platnými zásadami a sportovně technickými
předpisy;
g) podílet se na výhodách, které z členství ve spolku vyplývají;
h) podílet se na využívání společných finančních zdrojů spolku podle zásad přijatých
orgány spolku;
i) být informován o činnosti spolku a o stavu jeho hospodaření;
j) po dovršení věku 18-ti let a při plné svéprávnosti volit a být volen do orgánů spolku pokud
tato volitelnost není v těchto stanovách omezena.

2. Člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku a usnesení volitelných orgánů spolku;
b) zachovávat při spolkové činnosti vůči ostatním členům i vůči orgánům spolku zdvořilost a
jednat s nimi s náležitou úctou. Stejně je člen povinen si počínat i v diskusích na debatních
fórech provozovaných spolkem nebo spolkovými župami;
c) v souladu s vnitřní směrnicí spolku, která upravuje výši členského příspěvku, hradit
členské příspěvky;
d) každý zletilý člen a zákonný zástupce člena spolku mladšího 18-ti let je povinen sekretáři
spolku či jinému zmocněnému zástupci spolku, bezprostředně po změně sdělit aktuální
adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, identifikaci datové
schránky, popř. telefonní spojení, za účelem zasílání korespondence mezi spolkem a jeho
členem.

Článek 6
SEZNAM ČLENŮ
1. Spolek vede seznam svých členů. Ten obsahuje jméno, příjmení, datum narození a kontaktní
údaje člena. Zápisy v seznamu členů a výmazy z ní provádí k tomu zmocněný člen výkonného
výboru.
2. Členský seznam je neveřejný a právo nahlížet do něj a žádat o kopii k danému dni mají pouze
členové výkonného výboru. Právo členů a dalších oprávněných osob žádat potvrzení ve
smyslu ustanovení § 236 odst. 2 občanského zákoníku tím není dotčeno.
3. Členský seznam bude předkládán všem členům ke kontrole správnosti uvedených údajů vždy
při konání členské schůze.
4. Výkonný výbor může rozhodnout, že minimálně jedenkrát za dva roky zveřejní údaj o počtu
členů spolku a základní statistické údaje o nich. Rozsah a podmínky zveřejnění stanoví
výkonný výbor, bez jehož usnesení nelze žádné údaje o počtu členů ani statistické údaje o
nich zveřejňovat.
5. Obdobným způsobem jako seznam členů je vedena i evidence čestných členů spolku.

Článek 7
ČESTNÉ ČLENSTVÍ
1. Výkonný výbor může podle svého uvážení rozhodnout o udělení čestného členství ve spolku
kterékoli fysické osobě, ať žijící nebo nežijící, která se zasloužila o naplňování poslání a úkolů
spolku.
2. S čestným členstvím nejsou spojeny žádné povinnosti a neplynou z něj žádná práva, vyjma
práv a povinností čestných, jako např. práva zúčastnit se zasedání členské schůze a práva
vystoupit na něm, pokud výkonný výbor o udělení takového práva čestnému členu rozhodne a
ten je přijme.
3. Jednou udělené čestné členství nelze odebrat ani zrušit a nezaniká ani smrtí čestného člena.

Článek 8
ORGÁNY SPOLKU
Orgány spolku jsou:
– členská schůze,
– výkonný výbor,
– zvláštní výbory a podvýbory, odbory a odborné sekce,
– kontrolní komise.

Článek 9
ČLENSKÁ SCHŮZE
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Účastnit se zasedání členské schůze jsou oprávněni všichni členové spolku.
3. Hlasovat na zasedání členské schůze jsou oprávněni všichni členové spolku starší 18-ti let.
4. Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
Výkonný výbor svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina
členů spolku, nebo alespoň dva členové výkonného výboru, nebo kontrolní komise. První
členskou schůzi svolá výkonný výbor nejpozději do 1 roku od zápisu spolku do veřejného
rejstříku.
5. Členská schůze je považována za svolánu, pokud výkonný výbor zajistí zaslání písemných
pozvánek všem členům spolku prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy
uvedené v seznamu členů (není-li uvedena – tak písemně prostřednictvím poštovní přepravy
na trvalou nebo korespondenční adresu), nebo zveřejněním pozvánky na členskou schůzi na
webových stránkách spolku ve lhůtě minimálně 30-ti dnů před termínem konání.
6. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov;
b) volí a odvolává členy výkonného výboru a kontrolní komise, jakož i dalších orgánů spolku,
jsou-li zřízeny;
c) schvaluje zprávu výkonného výboru a kontrolní komise o činnosti a hospodaření spolku;
d) projednává odvolání člena spolku proti rozhodnutí výkonného výboru o jeho vyloučení;
e) schvaluje vnitřní směrnice spolku;
f) uděluje souhlas ke zcizení nemovitého majetku spolku
g) rozhoduje o zrušení spolku;
h) rozhoduje o dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výkonný výbor.
7. O odvolání proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena rozhoduje nejbližší členská
schůze svolaná po datu, kdy bylo odvolání člena doručeno spolku. Proti jiným rozhodnutím
orgánů spolku než proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena není odvolání ke
členské schůzi přípustné. Právo člena obracet se na členskou schůzi se stížnostmi a dalšími
podněty tím není dotčeno.
8. Zasedání členské schůze se koná na území České republiky, a to buď v sídle spolku, případně
na jiném místě, uzná-li to výkonný výbor za vhodné s ohledem na možnost co největšího počtu
členů zúčastnit se zasedání.
9. Zasedání členské schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina všech členů
spolku starších 18-ti let; pokud se tento počet členů nesejde ani 30 minut po ohlášeném
začátku jednání členské schůze, je zasedání členské schůze ukončeno a výkonný výbor může
postupem podle ustanovení § 257 občanského zákoníku svolat náhradní zasedání členské
schůze.
10. Hlasovací právo všech členů spolku starších 18-ti let je rovné. Hlasuje se veřejně aklamací,
nerozhodne-li členská schůze, že hlasování bude tajné.
11. O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou
přítomných členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
12. Výkonný výbor může rozhodnout, že zasedání členské schůze nebo jeho část bude přístupné
veřejnosti.
13. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis a výkonný výbor zajistí, aby tento zápis byl do
30 dnů ode dne konání členské schůze vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem
členům spolku i veřejnosti, a zůstal takto zpřístupněn po dobu nejméně 5 let od konání členské
schůze. Vystavení zápisu na pevně stanovené adrese na webových stránkách spolku se pro

účely tohoto odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění. Zápisy ze
zasedání členských schůzí musí být vedle toho po dobu nejméně 5 let k disposici členům k
nahlédnutí v sídle spolku.

Článek 10
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonný výbor je výkonným a kolektivním statutárním orgánem spolku. Ze své činnosti je
výkonný výbor odpovědný členské schůzi.
2. Výkonný výbor je tvořen sedmi členy spolku, jejichž práva jsou rovná. Výkonný výbor volí ze
svého středu předsedu a jednoho místopředsedu spolku; tato označení se používají pouze
navenek a pro jednání výkonného výboru nebo zastupování spolku nemají význam.
3. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.
4. Způsob a frekvenci zasedání výkonného výboru si výbor stanoví interně, avšak s tím, že
k přijetí usnesení výkonného výboru jsou zapotřebí hlasy nejméně nadpoloviční většiny
zvolených členů. Připouští se hlasování výkonného výboru per rollam.
Člen výkonného výboru je volen členskou schůzí na dobu 5 let.
5. Členská schůze může člena výkonného výboru odvolat a to na základě podnětu výkonného
výboru či kontrolní komise.
6. Výkonný výbor zejména:
a) koordinuje činnost spolku;
b) svolává zasedání a náhradní zasedání členské schůze;
c) zpracovává podklady pro rozhodování členské schůze;
d) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku;
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku;
f) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku.
7. K zajištění činnosti spolku může výkonný výbor zřídit sekretariát a zaměstnávat a propouštět
zaměstnance spolku a stanovit jejich plat.
8. Členové výkonného výboru jsou oprávněni jednat samostatně jménem spolku. Za spolek
podepisují tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda
spolku nebo místopředseda spolku společně se členem výkonného výboru spolku.

Článek 11
ZVLÁŠTNÍ VÝBORY A PODVÝBORY, ODBORY A ODBORNÉ SEKCE
1. Výkonný výbor může zřizovat jako své pomocné a poradní orgány stálé, dočasné a
příležitostné (ad hoc) zvláštní výbory a podvýbory, odbory a odborné sekce, jejichž členy
mohou být jak členové spolku, tak jiné fysické osoby. Výkonný výbor je oprávněn tyto orgány
rovněž kdykoli rušit.
2. Zvláštní výbory a podvýbory, odbory a odborné sekce jsou ze své činnosti odpovědné
výkonnému výboru.
3. Počet a druh zvláštních výborů a podvýborů, odborů a odborných sekcí, náplň jejich činnosti a
způsob komunikace s ostatním orgány spolku stanoví výkonný výbor, který rovněž určuje jejich
rozpočet a jmenuje a odvolává jejich členy.

Článek 12
KONTROLNÍ KOMISE
1. Členská schůze může rozhodnout o zřízení kontrolní komise spolku. Je-li kontrolní komise
zřízena, členská schůze volí a odvolává její členy. Členská schůze může rovněž kontrolní
komisi kdykoli zrušit.
2. Kontrolní komise je tvořena třemi členy spolku. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s
jakoukoli jinou funkcí ve spolku.
3. Pravomoci a oprávnění kontrolní komise určují ustanovení §§ 262–264 občanského zákoníku.
Kontrolní komise může pro svou činnost v rámci těchto pravidel vydat spolkový kontrolní řád.
4. Na požádání výkonného výboru je kontrolní komise povinna předložit nebo vyjádřit své
stanovisko ke konkrétní problematice, která je řešena výkonným výborem.
5. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědná členské schůzi, jíž předkládá ke schválení
výroční kontrolní zprávu.
6. Členská schůze rovněž schvaluje rozpočet kontrolní komise.

Článek 13
ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ SPOLKU
1. Výkonný výbor je oprávněn zřizovat a rušit účelová zařízení spolku, jako např. turistické
ubytovny, lyžařské vleky, a vydávat interní předpisy upravující jejich provoz.
2. Uzná-li to výkonný výbor za potřebné, může k provozování účelových zařízení jménem spolku
zakládat další právnické osoby.

Článek 14
JEDNACÍ JAZYKY
1. Jednacím jazykem spolku jsou čeština.
2. Člen spolku je oprávněn obracet se na orgány spolku v českém jazyce a v tomto jazyce obdrží
odpověď.

Článek 15
SPOLKOVÉ SYMBOLY
1. Symboly spolku jsou spolková vlajka a spolkový znak, jejichž podobu stanoví výkonný výbor,
který může interním předpisem upravit rovněž způsob jejich používání.
2. Barvami spolku jsou modrá a bílá.
3. Členové spolku jsou povinni prokazovat spolkovým symbolům náležitou úctu.

Článek 16
SPOLKOVÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
1. Spolek je oprávněn udělovat svým členům i dalším fysickým a právnickým osobám spolkové
řády a vyznamenání. O udělení řádu nebo vyznamenání rozhoduje podle vlastního uvážení
výkonný výbor. Podmínkou udělení řádu nebo vyznamenání osobě, která není členem spolku,
je, že vyznamenaný s přijetím tohoto ocenění souhlasí.

2. Další podrobnosti stanoví výkonný výbor interním předpisem, v němž určí rovněž druhy
spolkových řádů a vyznamenání a podmínky, za jakých mohou být udělovány.

Článek 17
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Spolek hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku spolku jsou:
a) dary a příspěvky fysických a právnických osob;
b) výnosy majetku;
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku;
d) členské příspěvky, rozhodne-li výkonný výbor o jejich vybírání;
e) další zdroje, pokud je schválí výkonný výbor.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který o něm předkládá zprávu členské schůzi.

Článek 18
ZÁNIK SPOLKU
1. Spolek zaniká některým ze způsobů stanovených zákonem.
2. Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

Článek 19
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Spolek může na základě rozhodnutí výkonného výboru vydat organisační a jednací řád spolku.
2. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí SK Špičák, o.s. dne 7.6.2014.

za SK Špičák o.s.
Ing. Petr Pohanka – předseda spolku

