Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s.
Úplné znění ke dni 13. května 2015

§1
Základní ustanovení
(1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů se tímto přizpůsobuje ve smyslu ust. §
3045 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) ve spojení s ust. § 214 a
násl. NOZ a považuje se za zapsaný spolek. Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s. je právnickou
osobou.

§2
Název a sídlo spolku
(1) Spolek se nazývá plným názvem Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s. (dále jen spolek). V
běžném písemném styku se užívá zkrácený název Ski klub.
(2) Spolek je dobrovolný, samosprávný a nepolitický svazek členů, založený za účelem
naplňování společného zájmu členů o lyžařský sport v rámci Českého svazu lyžování.
(3) Sídlem spolku je Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, PSČ: 562 06.
§3
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
(1) Základním a hlavním účelem činnosti spolku je vytváření podmínek pro uspokojování
zájmů jeho členů o lyžařský sport, organizování a výkon zájmové činnosti členů spolku
v oblasti lyžařského sportu včetně budování a udržování sportovního lyžařského areálu
v Říčkách v Orlických horách, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana
jejich oprávněných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám.
(2) K dosažení tohoto účelu zejména:
a) organizuje a zajišťuje sportovní výcvik členů na lyžích a další s tím související
sportovní činnost, se zaměřením především na mládež,
b) provozuje aktivní sportovní a závodní činnost na lyžařských závodech v České
republice nebo v zahraničí,
c) pořádá lyžařské závody na všech úrovních včetně mezinárodních,
d) pořádá společenské akce pro své členy,
e) dobrovolně se sdružuje a spolupracuje se sportovními organizacemi,
f) buduje, provozuje a udržuje sportovní zařízení, které vlastní a užívá,
g) vede své členy a ostatní zájemce o lyžařský sport k dodržování základních
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.
(3) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále vedlejší hospodářskou činnost dle platných
právních předpisů za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností
používá spolek především k podpoře hlavních činností dle § 3 odst. 1 a 2 těchto stanov,
dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
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Vedlejší hospodářská činnost spolku spočívá v těchto oblastech:
-

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti sportu
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
pro obory:
-

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
pronájem a půjčování věcí movitých
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
činnost informačních a zpravodajských kanceláří
ubytovací služby
potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové
dopravy)
velkoobchod a maloobchod
zprostředkování obchodu a služeb
výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských
kočárků
§4
Členství

(1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na
jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
(2) Členem spolku se může stát každý občan ČR, případně i cizí státní příslušník, který
souhlasí se zněním stanov spolku a který splňuje podmínky stanov a kritéria, daná
výborem spolku, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,
národnosti, rasy a státní příslušnosti. O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě
písemné přihlášky uchazeče o členství.

(3) Uchazeči o členství ve spolku mohou být přijati jako členové podmíneční s tím, že
o podmínkách podmínečného členství a o podmínkách přijetí za řádného člena
rozhodne výbor spolku. Veškeré podmínky sdělí výbor uchazečům písemně,
pokud výbor rozhodne o jejich přijetí za podmínečné členy.
(4) Členem spolku se může stát i právnická osoba se sídlem na území České republiky. Za
právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného
zástupce.
(5) Členové spolku jsou:
5.1. Řádní t.j.

a) čestní,
b) činní,
c) přispívající.

5.2. Podmíneční
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(6) Čestným členem spolku může výbor spolku nebo valná hromada jmenovat občana, který
se zvlášť významným způsobem zasloužil o spolek nebo o lyžařský sport.
(7) Činným členem je občan, který byl přijat výborem za člena, platí roční příspěvek,
stanovený valnou hromadou a kterému vznikl nárok za nejbližší předcházející zimní
sezónu na získání volné jízdenky dle interního předpisu – „Podmínek pro získání nároku
na výhody činného a podmínečného člena Ski klubu Ústí nad Orlicí“.
(8) Přispívajícím členem je občan, který nekoná činnost dle § 4 odst. 6 a 7 těchto stanov a
který pouze plní příspěvkovou povinnost vůči spolku ve výši, stanovené valnou
hromadou. Přispívající člen má shodná práva a povinnosti, jako člen činný, nemá nárok
na získání volné jízdenky a výhod, které požívají členové činní, pokud výbor v tomto
směru neudělí výjimku. Přispívající člen se může účastnit jednání valné hromady, nemá
však právo na ní hlasovat.
(9) Členem přispívajícím se může stát i právnická osoba, pro niž platí omezení dle § 4 odst.
8 těchto stanov.
(10) Přihláška za člena spolku je písemná a o přijetí nebo nepřijetí člena rozhodne výbor
ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Výbor je oprávněn rozhodnout o přijetí či
nepřijetí člena rovněž kdykoliv v průběhu kalendářního roku.
(11) Uchazečům o členství výbor písemně oznámí, že jsou přijati nebo písemně zamítne
jejich přihlášku a to i bez udání důvodu.
(12) Přijatý člen obdrží písemné oznámení o přijetí. Povinností člena je seznámit se s
aktuálními stanovami spolku a s ostatními interními předpisy (předpisem), upravujícími
činnost spolku, tj. s „Podmínkami pro získání nároku na výhody činného a podmínečného
člena Ski klubu Ústí nad Orlicí“, schválenými valnou hromadou Ski klubu Ústí nad Orlicí
dne 10. 5. 2000. Interní předpisy (předpis), navazující a související s obsahem těchto
stanov, je výbor spolku povinen zveřejnit na webových stránkách.
(13) Členství ve spolku se u členů činných, přispívajících a podmínečných ročně obnovuje
zaplacením příspěvku za předpokladu splnění podmínek, stanovených těmito stanovami
a interními předpisy (předpisem) spolku.
(14)

Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku,
b) vyloučením člena ze spolku,
c) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
d) zrušením členské právnické osoby,
e) zánikem spolku.

(15) Člen může na základě svého dobrovolného rozhodnutí doporučeným dopisem
kdykoliv bez výpovědní lhůty ze spolku vystoupit.
(16)

Člen může být na základě rozhodnutí výboru vyloučen ze spolku pokud:
a)
b)
c)
d)

závažným způsobem porušil kázeň ve spolku,
opětovně porušil kázeň ve spolku, ač byl již předtím pro její porušení napomenut,
jednal proti zájmům spolku,
provinil se proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie,
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e) závažným způsobem nebo opakovaně porušil tyto stanovy,
f) ve stanovené lhůtě nezaplatil stanovené příspěvky, a to ani po předchozí
písemné upomínce. Za písemnou upomínku se považuje doporučený dopis, fax,
e-mail či jiné doručení v elektronické podobě.
(17)

Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno osobně nebo doporučeně.

(18) Vyloučený člen se může odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení k
výboru spolku s udáním důvodů. Odvolání však nemá odkladný účinek, odvolání bude
rozhodnuto do 1 měsíce ode dne doručení odvolání.
(19) Zánikem členství vystoupením, vyloučením nezaniká povinnost zaplatit příspěvek
nebo jiné částky dlužné spolku. Výbor spolku může rozhodnout o jejich vymáhání soudní
cestou.
§5
Práva členů
(1) Člen spolku má právo:
účastnit se sportovní a společenské činnosti spolku,
účastnit se valné hromady,
účastnit se schůze výboru, jedná-li se o něm,
uplatňovat své názory, kritiku a návrhy, včetně práva podávat své podněty ke
kontrolní a revizní komisi spolku,
e) vyžadovat zprávy o činnosti spolku a jeho hospodaření,
f) hlasovat, volit a být volen do výboru a dalších orgánů spolku, pokud splňuje
veškeré podmínky, dané těmito stanovami,
g) využívat výhod, vyplývajících z členství, stanovených valnou hromadou, stanovami
a interními předpisy spolku,
h) být pravidelně informován o dění ve spolku.
a)
b)
c)
d)

(2) Právo hlasovat, volit a být volen mají pouze činní členové od dovršení 18 let věku. Právo
hlasovat, volit a být volen má i člen čestný, pokud splňuje podmínky činného člena.
§6
Povinnosti členů
(1) Člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy a rozhodnutí výboru,
b) šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku,
c) plnit úkoly, uložené rozhodnutím valné hromady a výboru nebo při nich poskytovat
potřebnou součinnost,
d) řádně a včas platit příspěvek a jiné uložené platby,
e) dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby
nepoškodil dobré jméno a čest spolku,

f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl od orgánů
spolku, pokud by tyto skutečnosti mohly ekonomicky, sportovně či morálně
poškodit spolek.
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(3) Od povinnosti platit příspěvky jsou osvobozeni čestní členové.
(4) Členové spolku osobně neručí za případné dluhy spolku.
§7
Orgány spolku
(1) Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) kontrolní a revizní komise
§8
Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji nejméně jedenkrát ročně výbor.
Mimořádná valná hromada může být svolána výborem na žádost poloviny členů spolku s
hlasem rozhodujícím a se sdělením předmětu jednání. Výbor je oprávněn svolat
mimořádnou valnou hromadu ze závažných důvodů na základě vlastního rozhodnutí.
(2) Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové s tím, že právo hlasovat na valné
hromadě mají pouze členové činní a čestní, starší 18ti let věku. Každý člen, který je
oprávněn hlasovat na valné hromadě má jeden hlas, každý takový hlas má stejnou váhu.
Za čestné členství nepřísluší čestnému členovi hlas navíc.
(3) Valná hromada zejména:
a) schvaluje změny a doplňky stanov,
b) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí rok a
plán činnosti,
c) projednává zprávu kontrolní a revizní komise a její činnost,
d) volí členy výboru v nejvyšším počtu 11 a v nejnižším počtu 7. O počtu členů výboru
v tomto rozmezí rozhoduje valná hromada,
e) volí a odvolává kontrolní a revizní komisi spolku,
f) stanoví výši členského příspěvku pro příslušný rok a způsob jeho placení,
g) rozhoduje o vstupu nebo členství spolku do jiných obchodních společností, o zřízení
dceřiných obchodních společností, o sloučení nebo splynutí a o změně právní formy,
h) rozhoduje o zrušení spolku a o způsobu likvidace jeho majetku včetně jmenování
likvidátora,
i) rozhoduje o nabývání a prodeji nemovitého majetku.
(4) Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, hlasuje-li nadpoloviční většina
přítomných členů s hlasem rozhodujícím. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční
většiny hlasujících členů. Při rozhodování o bodech, uvedených v § 8 odst. 3 písm. a), g),
h) a i), je valná hromada oprávněna přijímat usnesení, hlasuje-li pro změnu dvoutřetinová
většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

(5) Výbor je povinen písemně pozvat všechny členy starší 18ti let nejméně 15 dní
před začátkem valné hromady a oznámit jim program jednání. Za písemnou
formu se považuje způsob, uvedený v § 4 odst. 16, písm. f) těchto stanov.
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(6) Písemné a odůvodněné návrhy členů spolku, které požadují zařadit na program jednání,
musí být výboru předloženy nejméně 10 dní před valnou hromadou.
(7) Jednání valné hromady řídí předseda, kterého valná hromada zvolí na začátku zasedání.
Zasedání se řídí programem, jednacím a volebním řádem, tak, jak bylo obsaženo
v pozvánce.
(8) Z jednání valné hromady zajistí předsedající valné hromady zápis a to nejpozději do 30
dnů od jejího konání. Ze zápisu musí být patrné, jaká usnesení byla valnou hromadou
přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven.

§9
Výbor
(1) V době mezi jednáními valné hromady činnost spolku řídí a odpovídá za ni výbor,
zvolený valnou hromadou. Funkční období výboru je čtyřleté. Předsedu a dva
místopředsedy volí výbor na prvním zasedání po volební valné hromadě tajnou volbou.
(2) Do působnosti výboru náleží:
-

-

zajišťování plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímání příslušných
rozhodnutí, týkajících se činnosti spolku a zabezpečování opatření k jejich
realizaci,
řízení veškeré činnosti spolku v období mezi valnými hromadami,
řízení veškeré hospodářské činnosti spolku včetně dohledu na řádnou péči o
majetek spolku,
navrhování finančního plánu pro nadcházející rok, přezkoumávání závěrky
hospodaření a předkládání těchto záležitostí valné hromadě,
posuzování návrhů na nákup a prodej nemovitostí a na další investice a
předkládání těchto návrhů valné hromadě,
přijímání zaměstnanců a ukončování jejich pracovního poměru,
přijímání nových členů a rozhodování o jejich vyloučení,
schvalování interních směrnic spolku,
zajišťování hospodárného využívání a údržby majetku spolku,
zajišťování operativní spolupráce s orgány státní správy a samosprávy,
svolává valnou hromadu a navrhuje její program,
vedení řádného seznamu členů spolku v elektronické podobě

(3) Výbor svolává předseda nejméně jednou za měsíc. Mimořádné jednání výboru může
předseda svolat, požádá-li o to nadpoloviční většina členů výboru nebo na základě
vlastního rozhodnutí.
(4) Výbor řídí činnost spolku a přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny
valné hromadě.
(5) Výbor je oprávněn přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
Rozhodnutí výboru je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku usnesení hlas předsedy spolku.
(6) Výbor je ze všech rozhodnutí odpovědný valné hromadě.

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, o. s.

-

7-

(7) Uvolní-li se během funkčního období výboru místo některého z členů výboru, nastupuje
na jeho místo náhradník, zvolený na volební valné hromadě největším počtem hlasů.

(8) V čele spolku stojí předseda výboru, který zastupuje výbor v období mezi jeho
jednáními. Jako statutární zástupce výboru Ski klubu je oprávněn jednat jeho
předseda, dva místopředsedové a jednatel. Funkce jednatele není volená,
jednatel může vykonávat činnost v pracovněprávním vztahu a jednatel nemusí
být členem výboru, účastní se však jeho zasedání. Tito funkcionáři mají právo
jednat jménem spolku s třetími stranami ve všech věcech a připojovat svůj podpis
k natištěnému nebo nadepsanému názvu spolku.
(9) Členem výboru nesmí být člen spolku, který působí ve statutárním orgánu
obchodní společnosti se shodným nebo obdobným předmětem činnosti a dále
nesmí být členem výboru spolku člen, jehož pracovní náplň představuje střet
zájmů se zájmy a posláním spolku. Rozhodnutí o střetu zájmů přísluší výboru
spolku. Toto omezení neplatí v případech, pokud člen výboru vykonává funkci
statutárního zástupce v obchodní společnosti, jehož členem nebo společníkem je
spolek.
(10) K zajištění organizace sportovního výcviku členů spolku si výbor zřizuje trenérskou
radu a další organizační složky pro zajištění cílů a poslání spolku.
(11) Výbor vysílá pověřené členy spolku na školení, týkající se sportovní činnosti a
k jednáním sportovních svazů a sportovních organizací.
§ 10
Organizační složky spolku
(1) Výbor je oprávněn zřídit trenérskou radu a další organizační složky spolku (organizační
výbor SKIINTERKRITERIA, organizační výbor RKZ apod.). Tyto organizační složky
podléhají výboru spolku.
(2) Trenérskou radu tvoří trenéři spolku, dobrovolní i v pracovněprávním nebo obdobném
smluvním vztahu ke spolku, schválení výborem.
(3) V čele trenérské rady stojí předseda trenérské rady, který řídí její činnost a výboru za ni
odpovídá.
(4) Předseda trenérské rady je oprávněn účastnit se jednání výboru v záležitostech,
týkajících se závodní činnosti spolku. Předseda trenérské rady má v těchto případech na
jednání výboru spolku hlas poradní.
(5) V organizačních výborech jsou oprávněni zasedat i nečlenové spolku, předem schválení
výborem spolku. Členem organizačního výboru jsou vždy pověření zástupci výboru
spolku a pověření zaměstnanci spolku.
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§11
Kontrolní a revizní komise
(1) Kontrolní a revizní komise je volena valnou hromadou na shodné funkční období, jako
výbor spolku, tj. na dobu 4 let. Kontrolní a revizní komise má právo revidovat kdykoli
veškeré účetní knihy a doklady spolku a dále má právo kontrolovat veškerá rozhodnutí
výboru. Kontrolní a revizní komise zároveň vyřizuje podněty členů spolku k činnosti
spolku. Kontrolní a revizní komise je tvořena třemi volenými členy spolku, kteří ze svého
středu volí předsedu kontrolní a revizní komise.
(2) Kontrolní a revizní komise má povinnost provést revizi nejméně jedenkrát za rok a podat
o tom zprávu výboru a valné hromadě. K hlavní činnosti kontrolní a revizní komise náleží:
-

kontrola hospodaření spolku,
kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky, poskytnutými ze
státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.

(3) Kontrolní a revizní komise vykonává svou činnost nezávisle na valné hromadě, výboru a
všech zaměstnancích spolku.
(4) Kontrolní a revizní komise provádí kontrolu všech účetních knih a dokladů i v případných
dceřiných společnostech spolku. Při provádění kontrol je kontrolní a revizní komise
povinna postupovat objektivně a nestranně. Je oprávněna nahlížet do všech dokladů
spolku a má oprávnění nechat přezkoumat roční závěrku spolku nezávislým auditorem.
(5) Členství v kontrolní a revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem
kontrolní a revizní komise nesmí být osoba blízká členům výboru. Členství v kontrolní a
revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce likvidátora.
§ 12
Majetek a hospodaření
(1) Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný majetek, nehmotný majetek, pohledávky a
jiná majetková práva.
(2) Zdroje majetku tvoří zejména:
a) Vlastní movitý a nemovitý majetek,
b) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, od střešních organizací či sportovních
svazů, případně od jiných organizací,
c) členské příspěvky a jiné platby, dary členů a sponzorů,
d) příjmy z vlastní, vedlejší hospodářské činnosti, provozované k podpoře činnosti
hlavní,
e) příjmy ze sportovní a společenské činnosti.
(3) Hospodaření spolku se řídí ročním finančním plánem a plánem činnosti.
(4) Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda a
jednatel spolku, popřípadě další předsedou pověřený člen výboru nebo zaměstnanec
spolku.
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(5) O nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku a nemovitého majetku spolku
mimo obvyklého hospodaření a výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený
plán a rozpočet rozhoduje výbor. Při nabývání, prodeji a směně nemovitého majetku je
nutný souhlas valné hromady.
(6) K plnění svých úkolů a dosahování finančních zdrojů může výbor zřídit organizační
složku nebo dceřinou obchodní společnost a to po předchozím schválení valné hromady.
(7) Prostředky spolku smějí být používány pouze pro spolkovou činnost, nikoliv
k obohacování fyzických a právnických osob. To platí v plné míře i pro členy a
zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním
účelům. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou mzdy či odměny, sjednané na základě
platných pracovněprávních smluv.
§ 13
Symbolika
(1) Jako symbol (logo) spolku slouží:

§ 14
Zánik a likvidace spolku
(1) Spolek může zaniknou dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí kvalifikované, tj.
dvoutřetinové většiny valné hromady nebo z jiného důvodu, stanoveného zákonem.
(2) Při zániku spolku jmenuje valná hromada likvidátora. Likvidátor sestaví nejpozději do
dvou měsíců od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej
vhodným způsobem v sídle spolku všem jeho členům.
(3) Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví likvidátor
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Dle schváleného
návrhu na vypořádání provede likvidátor konečné vypořádání likvidačního zůstatku.
§ 15
Závěrečná ustanovení
(1) Spolek Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Tyto
stanovy nabývají platnosti okamžikem schválení valnou hromadou dne 13. května 2015 a
účinnosti dnem zapsání do spolkového rejstříku.
(2) Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou spolku a
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do Sbírky listin spolkového
rejstříku.
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Příloha č. 1
Seznam osob oprávněných jednat jménem Ski klubu Ústí nad Orlicí, z. s.
1. Předseda výboru: Jiří Krejsa, nar. 15. 4. 1965, bytem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
2. Místopředseda výboru: Vojtěch Novotný, nar. 4. 5. 1960, bytem Ústí nad Orlicí, Dukelská
492
3. Místopředseda výboru: Martin Štěpán, nar. 8. 2. 1970, bytem Ústí nad Orlicí, Žižkov 537

