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S T A N O V Y 

 
sportovního klubu 

„MAESTRO CLUB Kolovraty“ 
 
 
 

I. 
Název, sídlo a právní forma 

 
I.1.    Název sportovního klubu je MAESTRO CLUB Kolovraty, (dále jen „sportovní 

klub“). 
 
I.2.    Sídlo sportovního klubu je v Praze, na adrese Mírová 260/3, 103 00 Praha 10-

Kolovraty. 
 
I.3.     Sídlo m�že být zm�n�no jen zm�nou Stanov sportovního klubu.  
 
I.4.  Sportovní klub je právnickou osobou založenou v souladu s ustanoveními zákona 

�. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, který je formou 
dobrovolného a nezávislého ob�anského sdružení rekrea�ních sportovc�. Právní 
zp�sobilost sportovní klub nabývá registrací Ministerstvem vnitra �eské republiky.  

 
I.5.   Pro oficiální styk používá sportovní klub výlu�n� oficiální název sportovního klubu, 

který m�že být dopln�n logem, jehož vyobrazení tvo�í p�ílohu �. 1 t�chto stanov. Pro 
webovou prezentaci používá sportovní klub doménu maestroclub.cz, na které z�izuje 
své internetové stránky, dále jen „internetové stránky sportovního klubu“. 

 
II. 

Cíle a �innost sportovního klubu 
 

II.1.  Sportovní klub je sdružením na principu individuálního �lenství fyzických osob na 
základ� jejich dobrovolnosti se sdružovat v organizaci, jejíž �innost je zam��ena na 
uspokojování jejich pot�eb v oblasti sportovní a turistické. 

 
II.2.  Cílem sportovního klubu je vyvíjet �innosti spojující jeho �leny ve spole�ném zájmu o 

vlastní sportovní a spole�enské vyžití a vytvá�ení ekonomických podmínek pro jeho 
zajišt�ní. 

 
II.3.  Sportovní klub je �lenem �eského svazu t�lesné výchovy, (dále jen „�STV“), veden u 

tohoto svazu pod organiza�ním �íslem 3110090, respektuje jeho stanovy a prohlašuje, 
že �innost sportovního klubu bude nadále provozována v rámci této organizace. 

 
II.4.  Sportovní klub je dále �lenem �eského svazu rekrea�ního sportu, (dále jen „�SRS“), 

veden u tohoto svazu pod registra�ním �íslem 911. 
 
II.5.  Prost�edky získané �inností sportovního klubu mohou být použity pouze pro ú�ely 
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�innosti sportovního klubu. �lenové sportovního klubu nemají právní nárok na podíl 
z výsledk� hospoda�ení nebo z jiných p�íjm� sportovního klubu. Za provád�nou 
�innost pro sportovní klub náleží jeho �len�m jen náhrada ú�eln� vynaložených 
náklad�, a to po p�edchozím odsouhlasení výkonným výborem sportovního klubu 
nebo jednorázová odm�na schválená �lenskou sch�zí na návrh výkonného výboru 
sportovního klubu. P�ípadným zam�stnanc�m sportovního klubu náleží mzda a další 
požitky podle zvláštních právních p�edpis�. 

 
II.6.  Pro uplat�ování spole�ných cíl�, pop�ípad� k uplatn�ní jiného spole�ného zájmu m�že 

sportovní klub uzavírat s jiným sdružením smlouvu o sou�innosti. Smlouva o 
sou�innosti musí být provedena písemnou formou, jinak je neplatná. 

 
II.7.   Hlavní �inností vykonávanou sportovním klubem je 
 

a) individuální nebo hromadná sportovní �innost v jednotlivých sportovních 
disciplínách v�etn� ú�astí na sportovních sout�žích a utkáních po�ádaných jinou 
organizací, 

b) po�ádání nebo spolupo�ádání vlastních klubových sportovních akcí nebo 
sportovních akcí jiných organizací, 

c) po�ádání vlastních spole�enských a kulturních akcí nebo spolupo�ádání 
spole�enských a kulturních akcí jiných organizací, 

d) individuální a organizovaná turistika. 
 

II.8.  Dopl�kovou �inností vykonávanou sportovním klubem je 
 

a) ekonomická �innost provád�ná na základ� živnostenského oprávn�ní, ud�leného 
sportovnímu klubu podle zvláštních právních p�edpis�, 

b) publika�ní a osv�tová �innost nebo jiné aktivity zam��ené k podpo�e sportovní 
�innosti sportovního klubu a sportovního hnutí v rámci �STV, �SRS nebo obce. 

 
III. 

�lenství ve sportovním klubu 
 

III.1.  �ádným �lenem sportovního klubu se m�že stát jen fyzická osoba, která 
 

a) podá vypln�nou a vlastnoru�n� podepsanou p�ihlášku pro p�ijetí za �lena 
sportovního klubu a p�edloží 1 ks fotografie pasového formátu, 

b) v dob� podání p�ihlášky pro p�ijetí za �lena dovršila 15-ti let v�ku, 
c) uhradí náklady na vyhotovení pr�kazu �lena sportovního klubu, 
d) zaplatí ro�ní �lenský p�ísp�vek, není-li dále uvedeno jinak. 

 
III.2. �lenský p�ísp�vek se platí na období b�žného kalendá�ního roku. První �lenský 

p�ísp�vek nemusí zaplatit žadatel o p�ijetí za �ádného �lena sportovního klubu, který 
podal p�ihlášku po 1. 10.  

 
III.3.  O p�ijetí za �ádného �lena sportovního klubu rozhoduje výkonný výbor hlasováním 

nadpolovi�ní v�tšinou všech jeho �len�. 
 
III.4.  Na návrh výkonného výboru sportovního klubu, (dále jen „výkonný výbor“), m�že 

�lenská sch�ze sportovního klubu, (dále jen „�lenská sch�ze“), schválit fyzické osob� 
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starší 18-ti let �estné �lenství ve sportovním klubu. �estným �lenem se m�že stát 
osoba, která se výrazn� zasloužila o chod a rozvoj sportovního klubu. Výkonnému 
výboru m�že podat návrh na vznik �estného �lenství kterýkoli �len sportovního klubu 
starší 18-ti let. Prezident sportovního klubu, (dále jen „prezident“), vystaví �estnému 
�lenu dekret o �estném �lenství. �estný �len nemá žádná práva a povinnosti, není-li 
zárove� �ádným �lenem sportovního klubu. 

 
III.5.  �lenství ve sportovním klubu m�že být ukon�eno 
  

A)  sd�lením �lena o ukon�ení �lenství ve sportovním klubu, 
B)  zrušením �lenství ze strany sportovního klubu, 
C)  zánikem sportovním klubu, 
D)  úmrtím �lena sportovního klubu. 

 
Ad A) Sd�lení �lena o ukon�ení �lenství musí být doru�eno písemnou formou na adresu 

sportovního klubu nebo jeho výkonnému výboru. Sd�lení nemusí �len od�vodnit. 
Výkonný výbor musí p�ijetí sd�lení písemn� potvrdit a sou�asn� �lenovi sd�lit, že jeho 
�lenství ve sportovním klubu skon�ilo dnem doru�ení jeho sd�lení sportovnímu klubu 
nebo výkonnému výboru. 

 
Ad B) Zrušení �lenství ze strany sportovního klubu m�že být provedeno jen z d�vodu 
 

a) nezaplacení �lenského p�ísp�vku, 
b) spáchání trestného �inu, za který byl �len pravomocn� odsouzen nebo spáchání 

p�estupku, za který byl �len pravomocn� potrestán, pokud jimi bylo dosaženo jeho 
prosp�chu nebo prosp�chu t�etí osoby v neprosp�ch sportovního klubu, 

c) hrubé nebo opakované porušení povinností �lena sportovního klubu, 
d) nemorální nebo ne�estné jednání namí�ené proti �innosti nebo zájm�m 

sportovního klubu. 
 

O zrušení �lenství �lena rozhoduje, na návrh výkonného výboru, �lenská sch�ze. Pro 
zrušení �lenství �lena je zapot�ebí nejmén� 2/3 hlas� na �lenské sch�zi p�ítomných 
�len� sportovního klubu, starších 18-ti let. �lenství zaniká dnem p�ijetí usnesení 
�lenské sch�ze o zrušení �lenství. Výkonný výbor musí �lenovi sd�lit, že jeho �lenství 
ve sportovním klubu skon�ilo zrušením �lenství dnem schválení zrušení �lenství 
�lenskou sch�zí. Ve sd�lení musí být uvedeny d�vody, které vedly �lenskou sch�zi ke 
zrušení jeho �lenství. Sd�lení výkonného výboru musí mít vždy písemnou formu a 
musí být doloženo jeho doru�ení nebo osobní p�evzetí. 

 
Ad C)  �lenství �lena ve sportovním klubu taktéž zaniká zánikem sportovního klubu.  
 
Ad D)  �lenství �lena ve sportovním klubu zaniká dále úmrtím �lena. �lenství ve sportovním 

klubu není p�edm�tem d�dictví. 
 
III.6.  �estnému �lenovi sportovního klubu m�že, na návrh výkonného výboru, �lenská 

sch�ze toto �lenství odejmout z d�vod�, které jsou stanoveny pro zrušení �lenství ze 
strany sportovního klubu. �estný �len m�že ukon�it �estné �lenství ve sportovním 
klubu sd�lením o ukon�ení �estného �lenství ve sportovním klubu. Pro tento p�ípad 
platí p�im��en� postupy ukon�ení �lenství na základ� sd�lením �lena o ukon�ení 
�lenství ve sportovním klubu. 
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III.7. Na vznik �lenství ve sportovním klubu není právní nárok. �lenství ve sportovním 

klubu nem�že být p�edm�tem postoupení. 
 

IV. 
Práva a povinnosti �lena sportovního klubu 

 
IV.1.  Každý �ádný �len sportovního klubu má právo 
 

a) na �lenské sch�zi p�edkládat iniciativní návrhy, podn�ty a doporu�ení,  
b) ú�astnit se všech sportovních a spole�enských akcí po�ádaných nebo 

spolupo�ádaných sportovním klubem, 
c) ú�astnit se všech trénink� a dopl�kových sportovních aktivit sportovního klubu, 
d) ú�astnit se nominace pro sportovní sout�že, utkání a turnaje, které sportovní klub 

po�ádá nebo spolupo�ádá, 
e) hlasovat s hlasem rozhodujícím na �lenské sch�zi, není-li dále uvedeno jinak. 

 
IV.2. Každý �ádný �len sportovního klubu starší 18-ti let má dále právo být navrhován na 

�lenství v orgánech sportovního klubu a být do nich volen nebo podávat návrhy na 
zvolení jiného �lena sportovního klubu do t�chto orgán�.  

 
IV.3.  �ádný �len sportovního klubu mladší 18-ti let nemá právo hlasovat na jednáních 

�lenské sch�ze. 
 
IV.4. Každý �ádný �len sportovního klubu je povinen zejména 
 

a) ú�astnit se �lenských sch�zí a pokud se jich nem�že ú�astnit, �ádn� a v�as se 
omluvit, 

b) respektovat a napl�ovat stanovy sportovního klubu a rozhodnutí jeho orgán�, 
c) hájit zájmy a tradice a dbát dobrého jména sportovního klubu, 
d) �ádn� hradit veškeré finan�ní závazky v��i sportovnímu klubu, zejména platit v�as 

a ve správné výši �lenské p�ísp�vky, p�íp. oddílové p�ísp�vky, 
e) dbát o sv��ený majetek, sportovní pom�cky atp. ve vlastnictví sportovního klubu 

a v p�ípad� ztráty nebo zavin�ném poškození nahradit sportovnímu klubu vzniklou 
škodu. O p�ípadné náhrad� škody za ztracený �i poškozený majetek a její výši 
rozhoduje výkonný výbor, 

f) podle svých možností pomáhat zajiš�ovat sponzorské p�íjmy sportovního klubu, 
pokud je zvolen do n�které volené funkce sportovního klubu, tuto vykonávat 
sv�domit� a s ní spojené povinnosti plnit. 

 
V. 

Orgány sportovního klubu 
 

V.1. Orgány sportovního klubu jsou 
 
a) �lenská sch�ze,  
b) výkonný výbor,  
c) kontrolní komise sportovního klubu, (dále jen „kontrolní komise“), 
d) prezident,  
e) viceprezident sportovního klubu, (dále jen „viceprezident“). 
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VI. 
�lenská sch�ze  

 
VI.1. Nejvyšším �ídícím orgánem sportovního klubu je �lenská sch�ze.  
 
VI.2.  Každý �len sportovního klubu musí být na �lenské sch�zi p�ítomen osobn�. 

Zastupování �lena sportovního klubu na �lenské sch�zi není dovoleno. 
 
VI.3.  �ádná �lenská sch�ze se musí konat nejmén� jednou ro�n�, a to zpravidla v dubnu 

b�žného kalendá�ního roku. �lenskou sch�zi svolává výkonný výbor a její jednání �ídí 
prezident. V p�ípad� jeho nep�ítomnosti �lenskou sch�zi �ídí viceprezident. Ve 
výjime�ných p�ípadech m�že �lenskou sch�zi, s pov��ení prezidenta, �ídit n�který �len 
výkonného výboru. 

 
VI.4. Mimo�ádnou �lenskou sch�zi svolá výkonný výbor, vyžadují-li to provozní �i jiné 

záležitosti sportovního klubu nebo požádá-li o její svolání písemn� nejmén� polovina 
�len� sportovního klubu starších 18-ti let, a to nejpozd�ji do 60-ti dn� ode dne 
doru�ení žádosti na adresu sídla sportovního klubu nebo prezidentovi anebo 
výkonnému výboru. O ozna�ení �lenské sch�ze navenek za �ádnou �i mimo�ádnou 
rozhoduje výkonný výbor. Výkonný výbor je dále povinen svolat mimo�ádnou 
�lenskou sch�zi v p�ípad�, že po�et �len� výkonného výboru a kontrolní komise 
klesne, z d�vod� odstoupení jejího �lena nebo jeho úmrtí, pod 50 % p�vodního po�tu 
nebo se jejich po�et ze stejných d�vod� stane sudým. Mimo�ádnou �lenskou sch�zi 
není výkonný výbor povinen svolat v p�ípad�, že do konání �ádné �lenské sch�ze 
zbývá termín kratší než 60 dn�. V p�ípad�, že požádá o zprošt�ní funkce více než 50% 
�len� výkonného výboru nebo kontrolní komise sou�asn� nebo o ni požádá prezident, 
musí stávající výkonný výbor svolat mimo�ádnou �lenskou sch�zi neprodlen�, 
s termínem jejího konání v co nejkratším možném termínu. Na mimo�ádné �lenské 
sch�zi nemusí být projednávány všechny materiály, které musí �lenská sch�ze 
projednat na �ádné �lenské sch�zi.  

 
VI.5.  �lenská sch�ze na svém zasedání p�ijímá usnesení. Usnesení se p�ijímá zpravidla na 

konci �lenské sch�ze, a to ke všem bod�m, které �lenská sch�ze projednala. Zásadní 
body programu �lenská sch�ze schvaluje, pokud není v t�chto stanovách stanoveno 
jinak. Body jednání, které nevyžadují schválení, bere �lenská sch�ze na v�domí. 
V usnesení �lenské sch�ze mohou být orgán�m sportovního klubu, pop�ípad� 
jednotlivým �len�m sportovního klubu ukládány úkoly. K pln�ní uložených úkol� 
m�že �lenská sch�ze ur�it i lh�ty k jejich pln�ní. Pro p�ípravu a p�edložení usnesení 
�lenské sch�ze musí být na jejím po�átku zvolena návrhová komise, která musí být 
nejmén� t�í�lenná a jejichž �leny mohou být jen �lenové sportovního klubu starší 18-ti 
let p�ítomni na �lenské sch�zi. Návrhová komise si ze svého st�edu volí p�edsedu, 
který pak p�edkládá návrh usnesení k projednání a schválení �lenské sch�zi.  

 
VI.6. �ádná �lenská sch�ze na svých zasedáních musí alespo� jednou v každém 

kalendá�ním roce  
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a) p�i skon�ení volebního období pro funkci prezidenta nebo pokud to tyto stanovy 
vyžadují, projednat a schválit nového prezidenta, 

b) p�i skon�ení volebního období výkonného výboru nebo pokud to tyto stanovy 
vyžadují, projednat a schválit nové �leny výkonného výboru, 

c) p�i skon�ení volebního období kontrolní komise nebo pokud to tyto stanovy 
vyžadují, projednat a schválit nové �leny kontrolní komise, 

d) p�i skon�ení volebního období pro funkci p�edsedy kontrolní komise nebo pokud 
to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nového p�edsedu kontrolní komise, 

e) p�i skon�ení volebního období pro funkci viceprezidenta nebo pokud to tyto 
stanovy vyžadují, projednat a schválit nového viceprezidenta, 

f) vždy projednat a schválit zprávu o �innosti sportovního klubu. Sou�ástí této 
zprávy musí být i zpráva o �innosti výkonného výboru. Zprávu o �innosti 
sportovního klubu zpracovává výkonný výbor a p�edkládá ji na �lenské sch�zi 
prezident, 

g) vždy projednat a schválit zprávu o �innosti kontrolní komise, kterou p�edkládá její 
p�edseda. Zpráva o �innosti kontrolní komise musí být p�ed jednáním �lenské 
sch�ze projednána výkonným výborem. Sou�ástí zprávy o �innosti kontrolní 
komise musí být i zpráva o hospoda�ení sportovního klubu. P�ednesením této �ásti 
zprávy m�že výkonný výbor pov��it �lena sportovního klubu, který je odpov�dný 
za vedení agendy o hospoda�ení sportovního klubu, 

h) vždy projednat a schválit stanovení výše �lenských p�ísp�vk�, a to vždy na 
následující kalendá�ní rok,  

i) vždy projednat a schválit rozpo�et sportovního klubu, a to vždy na následující 
kalendá�ní rok,  

j) vždy projednat a schválit plán �innosti sportovního klubu, a to vždy na následující 
kalendá�ní rok a ostatní dokumenty, které p�edloží k projednání nebo schválení 
prezident, výkonný výbor nebo kontrolní komise, 

k) v p�ípad� pot�eby projednat a schválit stanovení výše funk�ních požitk� �len� 
výkonného výboru a kontrolní komise, a to na b�žný kalendá�ní rok, 

l) v p�ípad� pot�eby projednat a schválit zánik sportovního klubu a v tomto p�ípad� 
sou�asn� i jeho majetkové vypo�ádání. 

 
VI.7. Pro p�ípadné volby do orgán� sportovního klubu, které provádí podle t�chto stanov 

�lenská sch�ze, musí být na jejím po�átku zvolena z �ad p�ítomných �len� sportovního 
klubu starších 18-ti let volební komise. Komise musí mít nejmén� t�i �leny. �lenové 
volební komise si volí jejího p�edsedu, který pak p�edkládá výsledky práce komise 
�lenské sch�zi. 

 
VI.8.  �lenská sch�ze rozhoduje na svém zasedání hlasováním, p�i�emž používá tyto 

zp�soby  
 

a) ve�ejné hlasování, kdy se p�ítomní �lenové sportovního klubu s právem hlasovat 
vyjad�ují zvednutím paže, 

b) tajným hlasování, kdy se p�ítomní �lenové sportovního klubu s právem hlasovat 
vyjad�ují písemnou formou a sv�j hlasovací lístek vkládají do volební schránky. 

 
VI.9. Formou tajného hlasování �lenská sch�ze rozhoduje vždy o volb� prezidenta a 

viceprezidenta, �len� výkonného výboru a kontrolní komise, dále tehdy, pokud se o 
tom �lenská sch�ze usnese na po�átku jejího jednání.  
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VI.10. Formou ve�ejného hlasování �lenská sch�ze rozhoduje o všech ostatních bodech 
jednání �lenské sch�ze zásadního charakteru. O kterých bodech jednání �lenské 
sch�ze se bude hlasovat formou ve�ejného hlasování se �lenská sch�ze usnese na 
po�átku jejího jednání. 

 
VI.11. �lenská sch�ze je usnášeníschopná, je-li p�ítomno alespo� 15 % �len� sportovního 

klubu s hlasovacím právem. �lenská sch�ze rozhoduje nadpolovi�ní v�tšinou hlas� 
p�ítomných �len� sportovního klubu s právem hlasování. V p�ípad� rovnosti hlas� 
rozhoduje hlas prezidenta nebo v jeho nep�ítomnosti viceprezidenta. 

 
VI.12. Z každé �lenské sch�ze musí být po�izován zápis, který musí výkonný výbor zpracovat 

nejpozd�ji do 15-ti dn� po jejím konání a zajistit jeho doru�ení všem �len�m 
sportovního klubu. �lenská sch�ze volí v pr�b�hu �lenské sch�ze, z �ad p�ítomných 
�len� sportovního klubu starších 18-ti let, dva ov��ovatele zápisu z �lenské sch�ze. 
Ov��ovatelem zápisu nesmí být �len výkonného výboru ani kontrolní komise. 
Za doru�ení zápisu z �lenské sch�ze se považuje i umíst�ní tohoto zápisu na 
internetovou stránku sportovního klubu. 

VII. 
Výkonný výbor 

 
VII.1. Nejvyšším výkonným orgánem sportovního klubu je výkonný výbor.  
 
VII.2. Výkonný výbor je volen �lenskou sch�zí z �ad �len� sportovního klubu starších 

18-ti let, a to vždy na funk�ní období dvou let. Po�áte�ní po�et �len� výkonného 
výboru musí být vždy lichý, p�i�emž musí mít nejmén� 

 
a) t�i �leny, pokud má sportovní klub mén� než 60 všech �ádných �len�, 
b) p�t �len�, pokud má sportovní klub více jak 60 všech �ádných �len� a jejich po�et 

však nep�esáhne 100 t�chto �len�, 
c) sedm �len�, pokud má sportovní klub více jak 100 všech �ádných �len�. 

 
VII.3.  V �ele výkonného výboru stojí vždy prezident. Dalším povinným �lenem výkonného 

výboru je viceprezident a �len sportovního klubu, který je odpov�dný za vedení 
agendy o hospoda�ení sportovního klubu, dále jen „hospodá�“.  

 
VII.4. Výkonný výbor zasedá podle pot�eby, minimáln� však 10 krát za kalendá�ní rok. 

Zasedání výkonného výboru svolává a �ídí prezident, p�i jeho nep�ítomnosti 
viceprezident. Na každé zasedání výkonného výboru je p�izván p�edseda kontrolní 
komise, který má pouze hlas poradní. Ze zasedání výkonného výboru se po�izuje 
zápis. Zápis musí být dán k nahlédnutí každému �ádnému �lenovi sportovního klubu, 
pokud o n�j projeví zájem. Výkonný výbor m�že tento zápis umístit na internetovou 
stránku sportovního klubu. V tomto p�ípad� odkáže �lena sportovního klubu, který 
projeví zájem o nahlédnutí do zápisu ze zasedání výkonného výboru na internetovou 
stránku sportovního klubu. 

 
VII.5.  Výkonný výbor svou �inností zajiš�uje zejména prezentaci sportovního klubu v rámci 

sportovního, spole�enského a ve�ejného hnutí, jeho další rozvoj, �ádné vedení 
ú�etnictví a komunikaci s orgány státní správy a samosprávy, se spole�enskými 
organizacemi, zejména pak s organizacemi p�sobícími v míst� p�sobení sportovního 
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klubu. Zabezpe�uje úzkou a ú�innou spolupráci a sou�innost s orgány �STV a orgány 
�SRS. 

  
VII.6.  Výkonný výbor  
       

a) zpracovává a p�ipravuje k p�edložení �lenské sch�zi zprávu o �innosti výkonného 
výboru za uplynulé období,  

b) projednává zprávu o �innosti kontrolní komise pro p�edložení �lenské sch�zi 
p�edsedou kontrolní komise,  

c) zpracovává a p�ipravuje k projednání �lenské sch�ze návrh rozpo�tu sportovního 
klubu na další období, 

d) zpracovává a p�ipravuje k projednání �lenské sch�ze návrh plánu �innosti 
sportovního klubu na další období �innosti,  

e) projednává a schvaluje p�ijetí nových �len� sportovního klubu,  
f) projednává a rozhoduje o termínu splatnosti finan�ních závazk� �len� sportovního 

klubu, vyplývajících z jejich �lenství ve sportovním klubu �i oddílu, který 
sportovní klub z�ídil, 

g) projednává a rozhoduje o z�ízení �i zániku sportovního oddílu v rámci sportovního 
klubu, 

h) projednává a rozhoduje o výši oddílových p�ísp�vk�, jsou-li oddíly z�ízeny, 
i) rozhoduje o ú�asti sportovního klubu na sportovních, spole�enských nebo 

kulturních akcích po�ádaných jiným subjektem, 
j) rozhoduje o ú�asti a �lenství sportovního klubu ve spolcích a sdružení, s výjimkou 
�lenství v �SRS a �STV; o t�chto �lenství rozhoduje �lenská sch�ze. 

 
VII.7. Výkonný výbor rozhoduje v rámci svého rozhodování hlasováním, a to nadpolovi�ní 

v�tšinou hlas� p�ítomných �len� výkonného výboru, pokud v t�chto stanovách není 
stanoveno jinak. V p�ípad� rovnosti hlas� rozhoduje hlas prezidenta, pop�ípad� v jeho 
nep�ítomnosti hlas viceprezidenta. Výsledky hlasování výkonného výboru se v zápisu 
ze zasedání výkonného výboru nezve�ej�ují. 

 
VII.8. Všechny materiály, které p�edkládá výkonný výbor podle t�chto stanov k projednání 

�lenské sch�ze, je povinen p�edložit ve lh�t� 30-ti dn� p�ed konáním �lenské sch�ze 
p�edsedovi kontrolní komise. Toto neplatí v p�ípad�, že je podle t�chto stanov 
svolávána mimo�ádná �lenská sch�ze ve lh�t� kratší než 30 dn�. 
 

VIII. 
Kontrolní komise  

 
VIII.1. Kontrolním orgánem sportovního klubu je kontrolní komise, která je ve své �innosti 

nezávislá a svoji práci dokladuje, pokud není v t�chto stanovách jinak, výlu�n� 
�lenské sch�zi.  

 
VIII.2. Kontrolní komise má lichý po�et �len�, je nejmén� t�í�lenná a její �lenové jsou voleni 

�lenskou sch�zí. Funk�ní období kontrolní komise jsou dva roky. První funk�ní 
období kontrolní komise, po vzniku sportovního klubu je jeden rok. V �ele kontrolní 
komise stojí p�edseda, kterého volí �lenská sch�ze. 

  
VIII.3. Kontrolní komise zasedá podle pot�eby, nejmén� však dvakrát ro�n�. Sch�zi kontrolní 

komise svolává a �ídí její p�edseda. Ze zasedání sch�ze kontrolní komise vypracovává 
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kontrolní komise zprávu, ve které se kontrolní komise vyjad�uje ke všem aktivitám 
sportovního klubu a k hospoda�ení sportovního klubu. Zápis musí být dán 
k nahlédnutí každému �ádnému �lenovi sportovního klubu, pokud o n�j projeví zájem. 
Kontrolní komise m�že tento zápis umístit na internetovou stránku sportovního klubu. 
V tomto p�ípad� odkáže �lena sportovního klubu, který projeví zájem o nahlédnutí do 
zápisu ze zasedání kontrolní komise na internetovou stránku sportovního klubu.  

 
VIII.4. Kontrolní komise navrhuje výkonnému výboru opat�ení k náprav� �i zlepšení stavu 

sportovního klubu. Zprávu o �innosti kontrolní komise musí komise vypracovat 
nejpozd�ji 30 dn� p�ed konáním �ádné �lenské sch�ze, pop�ípad� i mimo�ádné �lenské 
sch�ze, pokud bude tato zpráva o �innosti kontrolní komise na mimo�ádnou �lenskou 
sch�zi za�azena do programu. Takto p�ipravenou zprávu o �innosti kontrolní komise je 
povinen její p�edseda p�edložit na v�domí výkonnému výboru.  

 
VIII.5. �lenové kontrolní komise mají právo nahlížet do všech dokument�, které sportovní 

klub, prezident nebo výkonný výbor zpracovává. Sou�asn� má právo nahlížet do všech 
dokument� spojených s hospoda�ením sportovního klubu a do všech evidencí 
sportovního klubu. P�íslušný orgán sportovního klubu nebo pov��ený �len sportovního 
klubu, který agendu zpracovává, je povinen kontrolní komisi umožnit nahlédnutí do 
všech dokument� bez jakéhokoliv omezení. Porušení této povinnosti je posuzováno, 
jako hrubé porušení stanov sportovního klubu a u p�íslušného �lena sportovního klubu 
pak též hrubé porušení povinnosti �lena sportovního klubu. 

 
VIII.6. Kontrolní komise p�ijímá své dokumenty hlasováním. Dokumenty jsou p�ijaty, jestliže 

o jejich p�ijetí hlasuje nadpolovi�ní v�tšina p�ítomných �len� kontrolní komise. 
V p�ípad� rovnosti hlas� p�ítomných �len� kontrolní komise, rozhoduje o p�ijetí 
dokumentu hlas p�edsedy kontrolní komise.  

 
IX. 

Prezident 
 

IX.1. Sportovní klub navenek zastupuje a jeho jménem jedná prezident. 
 
IX.2. Prezidenta volí na návrh výkonného výboru �lenská sch�ze. Funk�ní období 

prezidenta je dva roky. 
 
IX.3. Prezident m�že, v rozsahu své pravomoci, pov��it výkonem úkol� souvisejících 

s výkonem své funkce viceprezidenta, a to v�etn� ud�lení generální plné moci. 
   
IX.4.  Prezident má právo pov��it zastupováním nebo jednáním za sportovní klub navenek 

�lena výkonného výboru.  
 
IX.5.  Prezident má právo pov��it zastupováním nebo jednáním za sportovní klub navenek 

�ádného �lena sportovního klubu. Pov��ení m�že být provedeno jen na jeden úkon a 
musí být provedeno písemnou formou s �asovým a v�cným omezením rozsahu 
pov��ení. P�ípadné pov��ení musí prezident p�edem projednat ve výkonném výboru, 
jinak je neplatné.  
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IX.6. Podepisování za sportovní klub se provádí tak, že k vytišt�nému �i napsanému názvu 
sportovního klubu, jménu a p�íjmení prezidenta p�ipojí prezident sv�j podpis. 
Prezident plní úkoly statutárního orgánu sportovního klubu. 

 
IX.7. Odvolat prezidenta z funkce m�že �lenská sch�ze tehdy, pokud o jeho odvolání hlasují 

nejmén� 2/3 �len� starších 18-ti let, p�ítomných na �lenské sch�zi.  
 

X. 
Viceprezident 

 

X.1.    Viceprezident zastupuje v plném rozsahu prezidenta, pokud je tento nep�ítomen a v�c 
nesnese odkladu. 

X.2.    Viceprezidenta volí �lenská sch�ze. Funk�ní období viceprezidenta je dva roky. 

X.3.    Viceprezident je ve své �innosti pod�ízen výlu�n� prezidentovi. 

X.4.   Viceprezident je povinným �lenem výkonného výboru, kde plní úkoly uložené mu 
z titulu �lena výkonného výboru.  

X.5. Odvolat viceprezidenta z funkce m�že �lenská sch�ze tehdy, pokud o jeho odvolání 
hlasují nejmén� 2/3 �len� starších 18-ti let, p�ítomných na �lenské sch�zi.  

 
XI. 

Majetek a hospoda�ení sportovního klubu 
 

XI.1. Zdrojem finan�ních p�íjm� sportovního klubu jsou 
  

a) �lenské p�ísp�vky, 
b) p�íjmy ze sportovní a turistické �innosti, 
c) p�íjmy ze spole�enské a kulturní �innosti, 
d) dotace, 
e) sponzorské a ostatní dary, 
f) p�íjmy z dopl�kové ekonomické �innosti sportovního klubu. 
 

XI.2.  Z finan�ních zdroj� sportovního klubu m�že sportovní klub po�izovat sv�j movitý nebo 
nemovitý majetek. Movitý �i nemovitý majetek m�že sportovní klub nabýt 
i darováním.  

 
XI.3.  Právo k nakládání s finan�ními prost�edky sportovního klubu má hospodá� a 

prezident, kte�í jsou rovn�ž odpov�dní za vedení ú�etnictví sportovního klubu.  
 
XI.4.  O hospoda�ení sportovního klubu jsou vedeny ú�etní záznamy v souladu s platným 

právním �ádem.  
XII. 

Zm�ny stanov 

XII.1. Stanovy sportovního klubu m�že m�nit pouze �lenská sch�ze, a to pouze tehdy, 
souhlasí-li se zm�nou více než 2/3 p�ítomných �ádných �len� sportovního klubu 
starších 18-ti let. 

XII.2.  Podn�t ke zm�n� stanov m�že podat výkonnému výboru každý �ádný �len sportovního 
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klubu starší 18-ti let. Pokud tento �len p�ednese návrh na zm�nu stanov na �lenské 
sch�zi, �lenská sch�ze usnesením uloží další zpracování a p�edložení p�edm�tného 
návrhu k projednání �lenské sch�zi výkonnému výboru. Do doby, než výkonný výbor 
takovýto návrh zpracuje, jej neprojednává.  

XIII. 
Ujednání o �ešení spor� 

 
XIII.1. Spory mezi �leny sportovního klubu �eší výkonný výbor. 
 
XIII.2. Nedosáhne-li se dohody nebo uznání rozhodnutí výkonného výboru o sporu, 

rozhoduje o n�m obecný soud podle zvláštních právních p�edpis�. 
 

XIV. 
Zánik sportovního klubu 

 
XIV.1. Ukon�ení �innosti sportovního klubu a tím jeho zánik m�že být proveden 
 

a) rozhodnutím �lenské sch�ze, p�i které musí být p�ítomno nejmén� 50 % všech 
�len� starších 18-ti let. Hlasovat pro zánik sportovního klubu musí 2/3 p�ítomných 
�len� s právem hlasovat. V p�ípad�, že na �lenské sch�zi není p�ítomno více jak 
50% �len� starších 18-ti let, musí být �lenská sch�ze k projednání tohoto bodu 
op�tovn� svolána výkonným výborem nejpozd�ji do 90-ti dn�, 

b) stanoví-li tak zákon. 
 
XIV.2. P�i zániku sportovního klubu musí být jeho zbývající majetek a finan�ní prost�edky, 

po vyrovnání všech pohledávek a závazk� použity výhradn� pro ú�ely obecn� 
prosp�šné nebo humanitní. 

 
XV. 

Záv�re�ná a p�echodná ustanovení  
 

XV.1. Tyto stanovy sportovního klubu byly schváleny v souladu se stávajícími stanovami 
sportovního klubu �lenskou sch�zí dne 30.dubna 2005 pod �. usnesení 30/4/05-12 a 
nabývají ú�inností dnem registrace u Ministerstva vnitra �eské republiky. 

 
XV.2. Všechny osobní údaje �len� sportovního klubu sd�lené sportovnímu klubu, jsou 

chrán�ny podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�nách 
n�kterých zákon�.  
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P�ÍLOHA �.1 STANOV SPORTOVNÍHO KLUBU MAESTRO CLUB KOLOVRATY 
 

Otisk loga sportovního klubu 
 
 
 

 
 


