
STANOVY SPOLKU  
KLUB NETRADIČNÍCH SPORTŮ KAMZÍK z.s. 

 
I. Preambule 

 
(1) KLUB NETRADIČNÍCH SPORTŮ KAMZÍK z.s., IČO 22815333 (dále „spolek“) je 
právnickou osobou, samosprávným a dobrovolným svazkem svých členů, založeným a 
sloužícím k naplňování a ochraně společných zájmů (§ 20, § 214/1 OZ).  
(2) Spolek je zapsán ve veřejném seznamu, spolkovém rejstříku (§ 26 ZVR). 
 
 

II. Název spolku 
 
(1) Název spolku zní: KLUB NETRADIČNÍCH SPORTŮ KAMZÍK z.s. 
 
 

III. Sídlo spolku 
 
(1) Sídlo spolku je na adrese: Štiková 1008/14, Bolevec, 323 00 Plzeň. 
 
 

IV. Účel spolku 
 
(1) Účelem spolku je: výchova, vzdělávání a organizování sportovních a jiných 
volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež. 
  
 

V. Činnost a charakter spolku 
 
(1) Hlavní činností spolku je:  
● provozování a organizování tělovýchovných a sportovních aktivit,  
● provozování a organizování vzdělávacích, kulturních a jiných společenských aktivit,  
● pořádání a organizování soutěží a jiných volnočasových společných akcí,   
● pořádání a organizování pobytových volnočasových akcí. 
(2) Hlavní činnost spolku je převážně veřejně prospěšná, primárně nekomerční, sloužící k 
uspokojování zájmů členů a hostujících členů spolku a spočívající převážně ve výkonu obecně 
přínosných aktivit (§ 146 a § 217 OZ; § 17a zák. č. 586/1992 Sb. „o daních z příjmů“).       
(3) Vedlejší hospodářskou činnost spolek nevyvíjí. 
 
 

VI. Práva a povinnosti členů 
 
(1) Členství ve spolku je individuální, nedělitelné, váže se na osobu člena a nepřechází na 
jeho právního nástupce. Na členství ve spolku není právní nárok.  
(2) U nezletilých osob je podmínkou vzniku členství souhlas zákonného zástupce.  
(3) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z 
něho. 
(4) Členové spolku neručí za jeho dluhy. 
(5) Členství je pouze jednoho druhu. Každý člen spolku má stejná práva a povinnosti. 
(6) Člen spolku je oprávněn, nikoli povinen, účastnit se činnosti spolku.  



(7) Člen spolku je povinen platit spolku roční členský příspěvek. Výši příspěvku stanoví 
výbor, který může rozhodnout i o prominutí příspěvku. V případě vzniku nebo zániku členství 
v průběhu kalendářního roku hradí člen plnou výši ročního příspěvku. Splatnost příspěvku je 
vždy 31. ledna, u nových členů do deseti dnů od vzniku členství. Příspěvky jsou příjmem 
spolku. 
(8) Člen spolku je povinen zdržet se všeho, co by bylo k újmě spolku, jeho účelu nebo 
činnosti. Člen spolku je povinen řídit se těmito stanovami, zákony a rozhodnutími orgánů 
spolku.  
 
 

VII. Vznik a zánik členství 
 
Seznam členů 
(1) Členové spolku se zapisují do seznamu členů, vedeném v písemné nebo elektronické 
podobě. Do seznamu členů se zapisuje alespoň: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a 
datum vzniku a zániku členství. Při zániku členství se člen ze seznamu členů vymaže. Zápisy 
a výmazy v seznamu členů provádí předseda nebo jím pověřený místopředseda spolku. 
Seznam členů se nezpřístupňuje a neuveřejňuje. Každý současný i bývalý člen obdrží na svou 
žádost od spolku potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, 
popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 
 
Vznik členství 
(2) Členství ve spolku vzniká podáním písemné přihlášky podepsané uchazečem; v 
případě nezletilého uchazeče i jeho zákonným zástupcem. Závaznou podobu a obsah 
písemné přihlášky stanoví výbor. O přijetí za člena rozhoduje předseda nebo místopředseda 
spolku, jemuž byla přihláška doručena a deklarací přijetí za člena je jeho zápis do seznamů 
členů spolku. Členovi spolku může být vydána členská průkazka, pokud o vydávání průkazek 
rozhodne výbor.   
 
Zánik členství 
(3) Členství ve spolku zaniká: vystoupením, vyloučením, smrtí nebo zánikem člena. 
Členství ve spolku zaniká také nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě uvedené ve 
stanovách spolku, pokud nebyl členu spolku rozhodnutím výboru příspěvek prominut.   
(4) Při vystoupení ze spolku zaniká členství okamžikem doručení oznámení člena o 
vystoupení předsedovi nebo místopředsedovi spolku.  
(5) O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor. Důvodem pro vyloučení ze spolku je 
porušení povinnosti člena podle těchto stanov nebo rozhodnutí orgánů spolku, anebo porušení 
zákona v souvislosti s činností spolku nebo vůči spolku. Při vyloučení ze spolku zaniká členství 
okamžikem doručení rozhodnutí výboru o vyloučení členovi spolku; o doručování rozhodnutí 
o vyloučení platí ustanovení § 573 občanského zákoníku. Vyloučený člen může do patnácti 
dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 
přezkoumalo shromáždění delegátů.   
(6) Při zániku členství pro nezaplacení členského příspěvku zaniká členství zmeškáním 
lhůty k úhradě příspěvku bez dalšího.     
 
Majetková práva při zániku členství 
(7) Při zániku členství za trvání spolku nemá člen, ani jeho dědic či právní nástupce, právo 
na vrácení zaplaceného členského příspěvku, ani na vypořádací podíl či jiné plnění. 
(8) Při zániku spolku mají stávající členové právo na likvidační zůstatek z likvidační 
podstaty. Podíly všech členů na likvidačním zůstatku jsou stejné.  
 
 
 
 
 



VIII. Orgány a zastupování spolku 
 
(1) Orgány spolku jsou: 
● shromáždění delegátů plnící působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu a 
● výbor jako kolektivní statutární a výkonný orgán.  
 
Shromáždění delegátů plnící působnost členské schůze  
(2) Působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu spolku plní shromáždění delegátů 
volených z řad členů spolku.  
(3) Delegáti jsou voleni členy spolku, každý člen má jeden hlas a všechny hlasy jsou stejné. 
(4) Volbu delegátů organizuje předseda nebo jím pověřený místopředseda spolku. Volba 
delegáta může být provedena prezenčně na shromáždění všech nebo části členů spolku, 
individuálně každým členem spolku písemnou formou nebo korespondenčně. Funkce delegáta 
zaniká pouze vzdáním se funkce prohlášením do rukou předsedy nebo místopředsedy spolku, 
smrtí či omezením svéprávnosti delegáta, nebo zánikem členství delegáta ve spolku.  
(5) Shromáždění delegátů se schází nejméně jedenkrát do roka a svolává jej předseda 
nebo jím pověřený místopředseda spolku. Svolavatel může shromáždění delegátů odvolat 
nebo jeho konání odložit. 
(6) Shromáždění delegátů je neveřejné a přístupné pouze delegátům, pokud svolavatel 
shromáždění nerozhodne jinak. Hlasovací právo mají pouze delegáti.   
(7) Delegát se shromáždění účastní osobně, zastoupení není možné.  
(8) Shromáždění je usnášeníschopné za účasti většiny delegátů a rozhoduje hlasováním. 
Každý delegát má jeden hlas. Usnesení se přijímá prostou většinou hlasů přítomných 
delegátů. Hlasuje se veřejně, aklamací. 
(9) Shromáždění delegátů předsedá a vede jej svolavatel. Ten zajišťuje také sčítání hlasů, 
vyhotovuje a podepisuje zápis o shromáždění. Zápis o shromáždění obsahuje identifikaci 
spolku, osobu předsedajícího, místo a čas konání, průběh jednání a přijatá i zamítnutá 
usnesení s uvedením počtu hlasů pro a proti. Součástí nebo přílohou zápisu je presenční 
listina obsahující seznam přítomných delegátů.     
(10) Není-li shromáždění delegátů usnášeníschopné, může svolavatel stejným způsobem 
svolat náhradní shromáždění ve lhůtě patnácti dnů od předchozího. Náhradní shromáždění se 
musí konat nejpozději do čtyř týdnů ode dne, na který bylo svoláno předchozí. Na náhradním 
shromáždění se může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího 
shromáždění a usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu delegátů. 
(11) V pravomoci shromáždění delegátů je: 
● schvalovat hospodaření spolku,  
● rozhodovat o volbě a odvolání členů výboru (předsedy a místopředsedů) spolku,  
● rozhodovat o změně a doplnění stanov spolku a  
● rozhodovat o zrušení a přeměně spolku.  
 
Výbor 
(12) Statutárním a výkonným orgánem spolku je tříčlenný kolektivní orgán - výbor. 
(13) Výboru spolku náleží veškeré pravomoci, které nejsou těmito stanovami svěřeny do 
působnosti jiného orgánu spolku.     
(14) Výbor se skládá z jednoho předsedy spolku a dvou místopředsedů spolku.  
(15) Předsedu a místopředsedy spolku volí shromáždění delegátů, které svým také určí, 
zda kandidáta volí do funkce předsedy nebo místopředsedy. Předsedu a místopředsedy 
spolku odvolává shromáždění delegátů; odvolání nemusí být odůvodněno. Předseda i 
místopředseda spolku může ze své funkce odstoupit; výkon jeho funkce končí doručením 
písemného oznámení shromáždění delegátů, a to bez ohledu na jeho usnášeníschopnost i 
počet přítomných členů.   
(16) Předsedou nebo místopředsedou spolku může být pouze člen spolku. 
(17) Funkční období předsedy a místopředsedů spolku je neomezené. 



(18) Výbor se schází na schůzi, kterou svolává předseda nebo kterýkoli z místopředsedů 
spolku. Schůzi výboru předsedá a vede ji svolavatel. Výbor je usnášeníschopný za účasti 
většiny svých členů.  
(19) Usnesení se přijímá většinou hlasů členů výboru přítomných v době usnášení. Každý 
člen výboru má jeden hlas; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku. Hlasuje se 
veřejně, aklamací. Usnesení výboru mají pro jeho členy závazný charakter.  
(20) O schůzi výboru a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který obsahuje identifikaci 
spolku, osobu svolávajícího, místo a čas konání, seznam přítomných členů výboru, průběh 
jednání a přijatá i zamítnutá usnesení se jmenovitým uvedením členů výboru hlasujících pro a 
proti. Zápis podepisují všichni na schůzi přítomní členové výboru. 
(21) Místopředsedové spolku jsou si při výkonu své působnosti rovni. Předseda spolku 
může místopředsedovi spolku ukládat závazné pokyny a omezení. Předseda spolku může 
zrušit nebo změnit rozhodnutí místopředsedy spolku, vyjma svolání schůze výboru. Ze své 
činnosti jsou předseda i místopředsedové spolku odpovědni shromáždění delegátů. 
(22) Předsedovi i každému z místopředsedů spolku přísluší organizační, obchodní a 
administrativní vedení spolku. K těmto činnostem jsou oprávněni samostatně. 
(23) Předseda a místopředsedové spolku odpovídají spolku za škodu způsobenou právním 
jednáním porušujícím tyto stanovy nebo zákon. Nárok na náhradu škody vůči předsedovi nebo 
místopředsedovi uplatní spolek na základě rozhodnutí shromáždění delegátů prostřednictvím 
jiného člena výboru.   
(24) Předseda a místopředsedové spolku mají nárok na odměnu za svou činnost ve výši 
určené usnesením shromáždění delegátů a na úhradu svých nákladů účelně vynaložených 
pro spolek.  
 
Způsob jednání jménem spolku 
(25) Předseda i každý z místopředsedů zastupují spolek a jednají jeho jménem samostatně. 
(26) Při podepisování za spolek připojí předseda nebo místopředseda k názvu spolku svůj 
podpis.  
 
 

IX. Zásady hospodaření 
 
(1) Spolek samostatně hospodaří se svými prostředky a svým majetkem. Za své dluhy 
odpovídá spolek celým svým jměním.  
(2) Spolek vede účetní evidenci podle obecně závazných právních předpisů; za plnění 
těchto úkolů odpovídají vůči státním orgánům předseda a místopředsedové spolku. 
(3) Příjmem spolku jsou zejména: členské příspěvky, příspěvky za hostování a za účast 
na akcích spolku, dary, dotace, subvence či jiné formy finanční podpory a výnosy z vlastního 
majetku a činnosti spolku.  
(4) Výdaje spolku jsou zejména: odměny a náklady předsedy a místopředsedů spolku, 
provozní a materiálové náklady na činnost spolku a platby za služby pro činnost spolku. Spolek 
může ze svých prostředků poskytovat dary, zápůjčky a úvěry v oblasti své činnosti třetím 
osobám i svým členům. 
(5) Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek. 
 
 

X. Zrušení a zánik spolku, závěrečná ustanovení 
 
Zrušení a zánik spolku 
(1) Spolek se zrušuje rozhodnutím shromáždění delegátů nebo orgánu veřejné moci.  
(2) Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku. 
 
Právo 
(3) Právní poměry spolku se řídí právním řádem České republiky. Právní úprava spolku 
podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“.  



 
 
 
Tyto stanovy byly přijaty rozhodnutím členské schůze konané dne ………………………….. 
 
 
V Plzni dne ……………………………. 
 
 
Václava Šmídlová 
 předsedající členské schůze spolku  
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 


