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BC Hradec Králové 

 
S T A N O V Y 

 
Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. 

 
(dále jen „stanovy sportovního klubu“) 

 
 

 
Preambule 

 
1.1 Zakládajícími členy spolku jsou: 
 

− Ing. Milan Muška st., r.č. 501008/100, bytem Drtinova 109, 503 11 Hradec Králové,  
− Ing. Milan Muška ml., r.č. 800125/3084, bytem Nový Svět 596, 512 46 Harrachov, 
− Mgr. Ivo Muška, r.č. 821009/3045, bytem Štefánikova 377, 500 11 Hradec Králové, 
− David Žalman, r.č. 870126/3329, bytem Severní 757, 500 03 Hradec Králové, 

 
(dále též jen „zakladatelé“). 

 
1.2 Zakladatelé tímto zakládají v souladu s ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NOZ“), spolek 
k uplatňování jejich společného zájmu. 
 

1.3 Zakladatelé se shodli na určení členů výkonného výboru následovně: 
 

− Mgr. Ivo Muška – předseda 
− David Žalman – místopředseda 
− Ing. Milan Muška ml. – hospodář 

 
Výkonný výbor v tomto složení je ustanoven do doby zvolení výkonného výboru valnou 
hromadou a má stejná práva a povinnosti jako výkonný výbor zvolený valnou hromadou. 

 
1.4 Zakladatelé dále určují, že Ing. Milan Muška st. bude vykonávat funkci revizora, a to do 

doby zvolení revizora valnou hromadou. 
 
1.5 Zakladatelé tímto zplnomocňují Mgr. Ivo Mušku ke všem právním jednáním souvisejícím 

se vznikem spolku (zejména k podání návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku).   
 
1.6 Zakladatelé tímto prohlašují, že se níže uvedeného dne měsíce a roku shodli na 

následujícím obsahu stanov.  
 

II. 
Právní forma, název a sídlo 

 
2.1 Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s ust. § 214 a násl. NOZ, který je  
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formou samosprávného a dobrovolného spolku amatérských sportovců (dále též jen 
„sportovní klub“). 
 

2.2 Název sportovního klubu je BC Hradec Králové, z. s. Pro oficiální styk používá sportovní 
klub svůj název, případně název bez dodatku z. s.  

 
2.3 Sídlo sportovního klubu je v Hradci Králové. 
 
2.4 Název a sídlo mohou být změněny jen změnou stanov sportovního klubu.  
 

III. 
Poslání, cíle a činnost sportovního klubu 

 
3.1 Sportovní klub je samosprávným spolkem osob na principu individuálního a 

dobrovolného členství fyzických osob, jehož činnost je zaměřena na uspokojování jejich 
potřeb v oblasti sportovní a společenské. 

 
3.2 Cílem sportovního klubu je vyvíjet činnosti spojující jeho členy ve společném zájmu o 

vlastní sportovní a společenské vyžití a vytváření ekonomických podmínek pro jeho 
zajištění. 

 
3.3 Prostředky získané činností sportovního klubu mohou být použity pouze pro účely 

činnosti sportovního klubu. Členové sportovního klubu nemají právní nárok na podíl 
z výsledků hospodaření nebo z jiných příjmů sportovního klubu. Za prováděnou činnost 
pro sportovní klub náleží jeho členům náhrada účelně vynaložených nákladů, a to po 
předchozím odsouhlasení výkonným výborem sportovního klubu nebo odměna schválená 
valnou hromadou na návrh výkonného výboru sportovního klubu. Případným 
zaměstnancům sportovního klubu náleží mzda a další požitky podle zvláštních právních 
předpisů. 

 
3.4 Pro uplatňování společných cílů, popřípadě k uplatnění jiného společného zájmu může 

sportovní klub uzavřít s jinou právnickou (zejména s jiným spolkem či sportovní 
organizací) či fyzickou osobou smlouvu o součinnosti (spolupráci). Taková smlouva musí 
být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná. 

 
3.5 Hlavní činností vykonávanou sportovním klubem je činnost spočívající v: 

 
a) organizování individuální a hromadné sportovní činnosti členů sportovního klubu 

v jednotlivých sportovních disciplínách včetně účastí na sportovních soutěžích a 
utkáních pořádaných jinou organizací a vytváření materiálních a tréninkových 
podmínek pro tuto činnost, 

b) pořádání nebo spolupořádání vlastních klubových sportovních, společenských a 
kulturních akcí nebo sportovních, společenských a kulturních akcí jiných 
organizací, 

c) jiné aktivity zaměřené k podpoře sportovní činnosti sportovního klubu a 
sportovního hnutí v rámci ČUS, ČMBS, kraje a obce, 
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d) hájení zájmů svých členů a za tímto účelem vytváření spolupráce s orgány kraje, 
obce, s ostatními právnickými osobami (např. Česká unie sportu – dále též jen 
„ČUS“, Českomoravský billiardový svaz – dále též jen „ČMBS“) a jednotlivci, 

e) vedení členů k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, 
f) napomáhání dalšími formami své činnosti k rozvoji veřejného života, kultury, 

zdraví a sportovního vyžití dětí a mládeže v obci. 
 
3.6 Vedlejší činností sportovního klubu může být hospodářská činnost spočívající 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; vedlejší činnost slouží k podpoře hlavní 
činnosti spolku a hospodárnému využití jeho majetku. 

 
IV. 

Členství ve sportovním klubu 
 
4.1 Členem sportovního klubu se může stát jen fyzická osoba, která: 
 

a) podá vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku pro přijetí za člena 
sportovního klubu, 

b) uhradí náklady na vyhotovení průkazu člena sportovního klubu (dále též jen 
„členský průkaz“), 

c) uhradí vstupní členský poplatek, 
d) uhradí členský příspěvek. 

 
4.2 Členský příspěvek se platí na období běžného kalendářního roku. První členský příspěvek 

nemusí zaplatit žadatel o přijetí za člena sportovního klubu, který podal přihlášku po 1. 
10.  

 
4.3 Na vznik členství ve sportovním klubu není právní nárok. Členství ve sportovním klubu 

nemůže být předmětem postoupení a nepřechází na právního nástupce člena. 
 
4.4 O přijetí za člena sportovního klubu rozhoduje výkonný výbor hlasováním nadpoloviční 

většinou všech jeho členů. 
 
4.5 Spolek vede seznam členů sportovního klubu, do něhož provádí zápisy pověřený člen 

výkonného výboru. Zápis nového člena, změnu evidovaných údajů, či zánik členství 
provede výkonný výbor ve lhůtě 15 dnů ode dne, v němž nastala právní skutečnost, se 
kterou je zápis spojen, případně ode dne, kdy mu byla změna údajů členem písemně 
oznámena. Seznam členů je zpřístupněn na internetových stránkách klubu.  

 
4.6 Členství ve sportovním klubu zaniká:  
 

A) vystoupením, 
B) vyloučením, 
C) nezaplacením členského příspěvku, 
D) zánikem sportovního klubu, 
E) úmrtím člena sportovního klubu. 

 
Ad A)  Vystoupení ze sportovního klubu je člen povinen písemně oznámit výkonnému 
výboru, a to doručením oznámení na adresu sídla sportovního klubu. Člen není povinen 
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uvést v oznámení důvody, které jej vedly k vystoupení. Výkonný výbor musí přijetí 
oznámení písemně potvrdit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení a současně členovi sdělit, že 
jeho členství ve sportovním klubu skončilo dnem doručení jeho oznámení sportovnímu 
klubu. 

 
Ad B)  Vyloučení člena ze strany sportovního klubu může být provedeno jen z důvodu: 

 
a) závažného nebo opakovaného porušení povinnosti člena vyplývající z členství, 

přičemž v přiměřené lhůtě není zjednána náprava ani po výzvě spolku; výzva se 
nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť 
závažnou újmu, 

b) spáchání trestného činu, za který byl člen pravomocně odsouzen nebo spáchání 
přestupku, za který byl člen pravomocně potrestán, pokud jimi bylo dosaženo jeho 
prospěchu nebo prospěchu třetí osoby v neprospěch sportovního klubu, 

c) nemorální nebo nečestné jednání namířené proti činnosti nebo zájmům sportovního 
klubu. 

 
O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor na návrh kteréhokoliv člena klubu. Návrh na 
vyloučení musí být doručen písemně na adresu sídla klubu a musí obsahovat uvedení 
okolností osvědčujících důvod pro vyloučení; člen, proti kterému návrh směřuje, musí 
mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i 
doložit vše, co je mu ku prospěchu. Pro přijetí rozhodnutí o vyloučení člena je zapotřebí 
nejméně 2/3 hlasů členů výkonného výboru. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno 
vyloučenému členovi a obsahovat důvod vyloučení, jakož i poučení o možnosti podání 
návrhu na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení valnou hromadou. Člen může do 15 dnů 
od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho 
vyloučení přezkoumala valná hromada. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení 
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může 
zrušit i v jiných odůvodněných případech. 
 
Ad C)  Členství člena ve sportovním klubu zanikne, nezaplatí-li členský příspěvek ani 
v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento 
následek ve výzvě upozorněn. 
 
Ad D) Členství ve sportovním klubu zaniká též zánikem sportovního klubu.  
 
Ad E) Členství ve sportovním klubu zaniká též úmrtím člena.  

 
4.7 Člen, kterému zaniklo členství je povinen ve lhůtě 15 dnů vrátit členský průkaz, jestliže 

mu byl vystaven. 
 

V. 
Práva a povinnosti člena sportovního klubu 

 
5.1 Každý člen sportovního klubu má právo: 
 

a) na valné hromadě předkládat iniciativní návrhy, podněty a doporučení,  
b) účastnit se všech sportovních a společenských akcí pořádaných nebo 

spolupořádaných sportovním klubem, 
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c) účastnit se všech tréninků a doplňkových sportovních aktivit sportovního klubu, 
d) účastnit se nominace pro sportovní soutěže, utkání a turnaje, které sportovní klub 

pořádá nebo spolupořádá, 
e) hlasovat na valné hromadě, není-li dále uvedeno jinak. 

 
5.2 Každý člen sportovního klubu starší 18 let má dále právo být navrhován do orgánů 

sportovního klubu a být do nich volen nebo podávat návrhy na zvolení jiného člena 
sportovního klubu do těchto orgánů. 

 
5.3 Člen sportovního klubu mladší 18 let má pouze hlas poradní, k němuž se nepřihlíží pro 

účely hlasování. 
 
5.4 Každý člen sportovního klubu je povinen zejména: 
 

a) účastnit se zasedání valné hromady, a pokud se nemůže zasedání účastnit, řádně a 
včas se z něj omluvit, 

b) respektovat a naplňovat stanovy sportovního klubu a rozhodnutí jeho orgánů, 
c) hájit zájmy a tradice a dbát dobrého jména sportovního klubu, 
d) řádně hradit veškeré finanční závazky vůči sportovnímu klubu, zejména platit včas 

a ve správné výši členské příspěvky, 
e) dbát o svěřený majetek, sportovní pomůcky atp. ve vlastnictví sportovního klubu 

a v případě ztráty nebo při zaviněném poškození nahradit sportovnímu klubu 
vzniklou škodu; o případné náhradě škody za ztracený či poškozený majetek a její 
výši rozhoduje výkonný výbor, 

f) podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy sportovního klubu, 
pokud je zvolen do některé volené funkce sportovního klubu, tuto vykonávat 
svědomitě a s ní spojené povinnosti plnit. 

 
VI. 

Orgány sportovního klubu 
 
6.1 Orgány sportovního klubu jsou: 

 
a) valná hromada,  
b) výkonný výbor,  
c) předseda, 
d) místopředseda, 
e) hospodář, 
f) revizor (kontrolní komise). 

 
6.2 Výkon funkce člena jakéhokoliv orgánu sportovního klubu je vždy zásadně čestný, tedy 

nenáleží za něj žádná odměna. Členové jakéhokoliv orgánu sportovního klubu nebo jiní 
členové sportovního klubu vykonávající činnosti pro sportovní klub mohou mít za 
podmínek stanovených výkonným výborem nárok na náhradu účelně vynaložených 
nákladů vzniklých jim v souvislosti s výkonem jejich činnosti.  

 
VII. 

Valná hromada  
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7.1 Nejvyšším orgánem sportovního klubu je valná hromada složená ze všech členů 
sportovního klubu.   

 
7.2 Každý člen sportovního klubu musí být na valné hromadě přítomen osobně; zastupování 

člena sportovního klubu na valné hromadě není dovoleno. 
 

7.3 Řádná valná hromada se koná jedenkrát ročně, zpravidla na konci kalendářního roku. 
Valnou hromadu svolává výkonný výbor, není-li dále stanoveno jinak. 

 
7.4 Písemnou pozvánku na zasedání valné hromady je svolávající povinen:  

− zaslat všem členům sportovního klubu na jejich emailovou adresu uvedenou 
v přihlášce za člena sportovního klubu nebo sdělenou výkonnému výboru v době 
trvání členství, a  

− zveřejnit na internetových stránkách sportovního klubu. 
 

Písemná pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat: 
− místo, 
− datum a čas, 
− pořad zasedání. 

 
7.5 Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor, vyžadují-li to provozní či jiné 

záležitosti sportovního klubu, požádá-li o její svolání písemně revizor (kontrolní komise) 
nebo alespoň 1/3 členů sportovního klubu, kteří mají právo hlasovat, a to nejpozději do 60 
dnů ode dne doručení žádosti na adresu sídla sportovního klubu. Nesvolá-li výkonný 
výbor zasedání valné hromady do 60 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 
podal, svolat zasedání valné hromady na náklady sportovního klubu sám. O označení 
valné hromady navenek za řádnou či mimořádnou rozhoduje výkonný výbor. Výkonný 
výbor je dále povinen svolat mimořádnou valnou hromadu v případě, že počet členů 
výkonného výboru klesne, z důvodů odstoupení jejího člena nebo jeho úmrtí, pod 50 % 
původního počtu nebo se jejich počet ze stejných důvodů stane sudým. Mimořádnou 
valnou hromadu není výkonný výbor povinen svolat v případě, že do konání řádné valné 
hromady zbývá termín kratší než 60 dnů. V případě, že požádá o zproštění funkce více 
než 50 % členů výkonného výboru nebo předseda, musí stávající výkonný výbor svolat 
mimořádnou valnou hromadu neprodleně, v co nejkratším možném termínu. Na 
mimořádné valné hromadě nemusí být projednávány všechny materiály, které musí valná 
hromada projednat na řádné valné hromadě. Pořad zasedání mimořádné valné hromady 
může být změněn jen se souhlasem toho, kdo podal podnět k jejímu svolání. 

 
7.6 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 členové sportovního 

klubu, kteří mají právo hlasovat. Není-li ve stanovách uvedeno jinak, usnesení přijímá 
většinou hlasů členů sportovního klubu s právem hlasovat přítomných v době usnášení; 
každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje většina hlasů v rámci 
hlasování členů výkonného výboru. 

 
7.7 Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může výkonný výbor nebo 

ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od 
předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 
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60 dnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním 
zasedání může valné hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího 
zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.  

 
7.8 Zasedání valné hromady řídí její předseda nebo pověřený člen výkonného výboru, není-li 

v těchto stanovách uvedeno jinak. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je valná hromada 
schopna se usnášet. Poté zajistí případně volbu předsedy zasedání a dalších činovníků, 
vyžadují-li jejich volbu stanovy. V průběhu zasedání zvolí valná hromada z řad 
přítomných členů sportovního klubu s právem hlasovat ověřovatele zápisu z valné 
hromady; ověřovatelem zápisu nesmí být člen výkonného výboru. 

 
7.9 Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese 

na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při 
jeho ohlášení, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů 
sportovního klubu s právem hlasovat. 

 
7.10 Valná hromada na svém zasedání přijímá usnesení. Usnesení se přijímá zpravidla na 

konci, a to ke všem bodům, které byly projednány. Zásadní body programu valná 
hromada schvaluje, pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. Body jednání, které 
nevyžadují schválení, bere valná hromada na vědomí. V usnesení valné hromady mohou 
být orgánům sportovního klubu, popřípadě jednotlivým členům sportovního klubu 
ukládány úkoly. K plnění uložených úkolů může valná hromada určit i lhůty k jejich 
plnění.  

 
7.11 Valná hromada rozhoduje na svém zasedání hlasováním, přičemž používá tyto způsoby: 
 

a) veřejné hlasování, kdy se přítomní členové sportovního klubu s právem hlasovat 
vyjadřují zvednutím paže, 

b) tajné hlasování, kdy se přítomní členové sportovního klubu s právem hlasovat 
vyjadřují písemnou formou a svůj hlasovací lístek vkládají do volební schránky. 

 
7.12 Formou tajného hlasování valná hromada rozhoduje o volbě členů výkonného výboru a 

revizora (členů kontrolní komise), nerozhodne-li valná hromada na počátku zasedání 
jinak. 
 

7.13 Formou veřejného hlasování valná hromada rozhoduje o všech ostatních bodech jednání 
valné hromady zásadního charakteru, nerozhodne-li valná hromada na počátku zasedání 
jinak. 

 
7.14 Řádná valná hromada na svých zasedáních musí: 
 

a) projednat a schválit rozpočet sportovního klubu na další kalendářní rok; v případě, 
že valná hromada proběhne až v průběhu kalendářního roku, řídí se do té doby 
hospodaření klubu rozpočtovým provizoriem schváleným výkonným výborem 
sportovního klubu,  

b) projednat a schválit plán činnosti sportovního klubu na další kalendářní rok,  
c) projednat a schválit zprávu o činnosti sportovního klubu; součástí této zprávy musí 

být i zpráva o činnosti výkonného výboru,  
d) projednat a schválit zprávu o hospodaření sportovního klubu, 
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e) projednat další dokumenty, které předloží výkonný výbor, 
f) projednat a schválit nové členy výkonného výboru, jestliže skončilo volební 

období, na které byli zvoleni, 
g) projednat a schválit nového revizora (nové členy kontrolní komise), jestliže 

skončilo volební období, na které byl(i) zvolen(i). 
 
7.15 Valná hromada dále:  
 

a) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sportovního klubu, 
b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov sportovního klubu, 
c) rozhoduje o počtu členů výkonného výboru, 
d) rozhoduje o počtu členů kontrolní komise, je-li ustavena, 
e) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, ve kterých upraví vnitřní fungování 

sportovního klubu, 
f) rozhoduje o odměně členů sportovního klubu, 
g) rozhoduje o zřízení či zániku pobočného spolku, 
h) rozhoduje o zániku sportovního klubu s likvidací anebo jeho přeměně. 

 
VIII. 

Výkonný výbor 
 
8.1 Výkonný výbor je statutárním orgánem sportovního klubu. Výkonný výbor je oprávněn 

rozhodovat ve všech věcech sportovního klubu, pokud nejsou stanovami svěřeny do 
rozhodování valné hromadě. 
 

8.2 Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů a cílů sportovního klubu v období mezi 
jednotlivými valnými hromadami; výkonný výbor svou činností zajišťuje zejména 
prezentaci sportovního klubu v rámci sportovního, společenského a veřejného hnutí, jeho 
další rozvoj, řádné vedení účetnictví a administrativní agendy, komunikaci s orgány státní 
správy, samosprávy a s jinými sportovními organizacemi.  

 
8.3 Výkonný výbor je volen valnou hromadou z řad členů s právem hlasovat. Funkční období 

výkonného výboru je 2 roky. Výkonný výbor musí mít nejméně 3 členy a počáteční počet 
členů výkonného výboru musí být vždy lichý. 

 
8.4 V čele výkonného výboru stojí předseda. Výkonný výbor zasedá ihned po svém zvolení 

valnou hromadou a volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře; volba 
probíhá hlasováním a rozhoduje většinový počet hlasů. O výsledku hlasování poté 
informuje valnou hromadu. 

 
8.5 Zasedání výkonného výboru svolává předseda nebo předsedou pověřený člen výkonného 

výboru, nejméně však dvakrát ročně.  
 

Písemnou pozvánku na zasedání výkonného výboru je svolávající povinen:  
 

− zaslat všem členům výkonného výboru a revizorovi na jejich emailovou adresu 
uvedenou v přihlášce za člena sportovního klubu nebo sdělenou výkonnému výboru 
v době trvání členství, a  

− zveřejnit na internetových stránkách sportovního klubu. 
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Písemná pozvánka na zasedání výkonného výboru musí obsahovat: 
− místo, 
− datum a čas, 
− pořad zasedání. 

 
8.6 Zasedání výkonného výboru řídí předseda; ve výjimečných případech může zasedání řídit 

jím pověřený člen výkonného výboru. Výkonný výbor je usnášeníschopný, jsou-li 
přítomni alespoň 3 členové výkonného výboru. Není-li ve stanovách uvedeno jinak, 
usnesení přijímá většinou hlasů členů výkonného výboru přítomných v době usnášení; 
každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výkonného 
výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výsledky hlasování 
výkonného výboru se v zápisu ze zasedání výkonného výboru nezveřejňují. 
 

8.7 Není-li výkonný výbor na svém zasedání schopen se usnášet, může předseda výkonného 
výboru nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 10 dnů 
od předchozího zasedání výkonný výbor na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 
30 dnů ode dne, na který bylo zasedání předtím svoláno. Na náhradním zasedání může 
výkonný výbor jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. 
Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 

 
8.8 Všechny dokumenty, které předkládá výkonný výbor k projednání valné hromadě, je 

povinen předložit ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady revizorovi (kontrolní 
komisi); to neplatí v případě, že je podle těchto stanov svolána mimořádná valná hromada 
ve lhůtě kratší než 30 dnů. 

 
8.9 Výkonný výbor: 
   

a) organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost sportovního klubu, 
b) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku sportovního klubu, 
c) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, krajem, jinými právnickými 

a fyzickými osobami, 
d) zpracovává a předkládá valné hromadě k projednání návrh rozpočtu sportovního 

klubu na další kalendářní rok; v případě konání valné hromady až v průběhu 
kalendářního roku sestavuje rozpočtové provizorium, kterým se řídí při hospodaření 
a nakládání s finančními prostředky do konání valné hromady; rozpočtové 
provizorium nesmí obsahovat investiční akce nebo jiné nákladové položky vyšší 
než 10.000,- Kč, 

e) zpracovává a předkládá valné hromadě k projednání návrh plánu činnosti 
sportovního klubu na další kalendářní rok, 

f) zpracovává a předkládá valné hromadě k projednání zprávu o činnosti výkonného 
výboru za uplynulé období; součásti této zprávy musí být i zpráva o činnosti 
výkonného výboru, 

g) zpracovává a předkládá valné hromadě k projednání další dokumenty, vyžaduje-li 
to jejich povaha, a návrhy jednotlivých usnesení, 

h) projednává zprávu o činnosti revizora (kontrolní komise), 
i) projednává a schvaluje přijetí nových členů do sportovního klubu, 
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j) projednává a schvaluje výši a podmínky úhrady vstupních poplatků a členských 
příspěvků, případně dalších plateb spojených se členstvím v klubu, a to vždy na 
následující období mezi valnými hromadami, 

k) rozhoduje o účasti sportovního klubu na sportovních, společenských nebo 
kulturních akcích pořádaných jiným subjektem, 

l) rozhoduje o účasti a členství sportovního klubu ve sportovních organizacích, s 
výjimkou členství v ČUS; o tomto rozhoduje valná hromada. 

 
8.10 Výkonný výbor je povinen zajistit vyhotovení zápisu ze zasedání jakéhokoliv orgánu 

sportovního klubu (dále jen „zápis“) do 30 dnů od jejího ukončení, není-li ve stanovách 
uvedeno jinak. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho 
tím pověřil výkonný výbor. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se 
konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl v rámci zasedání zvolen, jaká usnesení 
byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. V zápisu musí být dále uvedeno, kdo jej vyhotovil 
a musí obsahovat podpis zhotovitele a v případě zápisu z valné hromady též podpis 
ověřovatele zápisu. Do zápisu může nahlédnout každý člen sportovního klubu. Výkonný 
výbor může zápis umístit na internetovou stránku sportovního klubu; v tomto případě 
odkáže člena sportovního klubu, který projeví zájem o nahlédnutí do zápisu, na 
internetovou stránku sportovního klubu. 

 
IX. 

Revizor (Kontrolní komise)  
 
9.1 Kontrolním orgánem sportovního klubu je revizor, v případě vyššího počtu členů než 20 

pak kontrolní komise. Revizor (kontrolní komise) je své činnosti nezávislý(á) a svoji 
práci dokladuje, pokud není v těchto stanovách jinak, výlučně valné hromadě.  

 
9.2 V případě zřízení má kontrolní komise lichý počet členů, je nejméně tříčlenná a její 

členové jsou voleni valnou hromadou. Funkční období revizora (kontrolní komise) je 2 
roky. V čele kontrolní komise stojí předseda, kterého volí ze svého středu členové 
kontrolní komise. 

 
9.3 Kontrolní komise (revizor) zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Schůzi 

kontrolní komise svolává a řídí její předseda; ve výjimečných případech může zasedání 
řídit jím pověřený člen kontrolní komise. Ze zasedání je předseda kontrolní komise anebo 
jím pověřený člen kontrolní komise povinen vyhotovit zápis do 30 dnů od jejího 
ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdy se zasedání konalo, co bylo jeho předmětem, 
jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis musí obsahovat též podpis 
zhotovitele. Do zápisu může nahlédnout každý člen sportovního klubu. Kontrolní komise 
může zápis umístit na internetovou stránku sportovního klubu; v tomto případě odkáže 
člena sportovního klubu, který projeví zájem o nahlédnutí do zápisu, na internetovou 
stránku sportovního klubu.  

 
9.4 Revizor (kontrolní komise) musí zpracovat a předložit valné hromadě k projednání 

zprávu o činnosti, v níž se vyjadřuje ke všem aktivitám sportovního klubu a hospodaření 
sportovního klubu.  

 
9.5 Zprávu o činnosti revizora (kontrolní komise) musí revizor (kontrolní komise) vypracovat 

nejpozději 30 dnů před konáním řádné valné hromady, popřípadě i mimořádné valné 
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hromady, pokud bude tato zpráva o činnosti mimořádnou valnou hromadou zařazena do 
programu. Takto připravenou zprávu o činnosti revizora (kontrolní komise) je povinen 
revizor (kontrolní komise) předložit na vědomí výkonnému výboru. Zpráva o činnosti 
musí být dána k nahlédnutí každému členovi sportovního klubu, pokud o to projeví 
zájem. Revizor (kontrolní komise) může zprávu o činnosti umístit na internetovou 
stránku sportovního klubu; v tomto případě odkáže člena sportovního klubu, který projeví 
zájem do ní nahlédnout, na internetovou stránku sportovního klubu. 

 
9.6 Revizor (kontrolní komise) navrhuje výkonnému výboru opatření k nápravě či zlepšení 

stavu sportovního klubu.  
 
9.7 Revizor (členové kontrolní komise) má(ají) právo nahlížet do všech dokumentů, které 

sportovní klub, předseda nebo výkonný výbor zpracovává. Současně má(ají) právo 
nahlížet do všech dokumentů spojených s hospodařením sportovního klubu a do všech 
evidencí sportovního klubu. Příslušný orgán sportovního klubu nebo pověřený člen 
sportovního klubu, který agendu zpracovává, je povinen revizorovi (členovi kontrolní 
komise) umožnit nahlédnutí do všech dokumentů bez jakéhokoliv omezení. Porušení této 
povinnosti je posuzováno jako hrubé porušení stanov sportovního klubu a u příslušného 
člena sportovního klubu pak též jako hrubé porušení povinnosti člena sportovního klubu. 

 
9.8 Zasedání kontrolní komise řídí její předseda; ve výjimečných případech může zasedání 

řídit jím pověřený člen kontrolní komise. Kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li 
přítomni alespoň 3 členové kontrolní komise. Není-li ve stanovách uvedeno jinak, 
usnesení přijímá většinou hlasů členů kontrolní komise přítomných v době usnášení; 
každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní 
komise. Výsledky hlasování kontrolní komise se v zápisu ze zasedání kontrolní komise 
nezveřejňují. 

 
9.9 Není-li kontrolní komise na svém zasedání schopna se usnášet, může předseda kontrolní 

komise nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 10 dnů 
od předchozího zasedání kontrolní komise na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 
30 dnů ode dne, na který bylo zasedání předtím svoláno. Na náhradním zasedání může 
kontrolní jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení 
může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 

 
X. 

Předseda 
 
10.1 Předseda je povinným členem výkonného výboru. Předsedu volí ze svého středu členové 

výkonného výboru. Funkční období předsedy je 2 roky, případně období mezi řádnou a 
mimořádnou valnou hromadou.  

 
10.2 Předseda zastupuje klub navenek, jedná a právně jedná za něj. O všech ústních a 

písemných jednáních provedených za klub informuje výkonný výbor. 
 
10.3 Předseda je ve své činnosti podřízen výkonnému výboru a valné hromadě. 
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10.4 Podepisování za sportovní klub provádí předseda tak, že k vytištěnému či napsanému 
názvu sportovního klubu, jménu a příjmení předsedy a uvedení své funkce připojí podpis. 

 
10.5 Odvolat předsedu z funkce může mimořádná valná hromada tehdy, pokud o jeho 

odvolání hlasují nejméně 2/3 členů s právem hlasovat přítomných na valné hromadě.  
 

XI. 
Místopředseda 

 
11.1 Místopředseda je povinným členem výkonného výboru. Místopředsedu volí ze svého 

středu členové výkonného výboru. Funkční období místopředsedy je 2 roky, případně 
období mezi řádnou a mimořádnou valnou hromadou. 

 
11.2 Místopředseda zastupuje klub navenek, jedná a právně jedná za klub jen na základě 

zvláštního pověření předsedy, výkonného výboru nebo valné hromady. O všech ústních a 
písemných jednáních provedených jménem klubu informuje výkonný výbor. 

 
11.3 Místopředseda je ve své činnosti podřízen výkonnému výboru a valné hromadě. 

 
11.4 Podepisování za sportovní klub provádí místopředseda tak, že k vytištěnému či 

napsanému názvu sportovního klubu, jménu a příjmení místopředsedy a uvedení své 
funkce připojí podpis. 

 
11.5 Odvolat místopředsedu z funkce může mimořádná valná hromada tehdy, pokud o jeho 

odvolání hlasují nejméně 2/3 členů s právem hlasovat přítomných na valné hromadě. 
 

XII. 
Hospodář 

 
12.1 Hospodář je povinným členem výkonného výboru. Hospodáře volí ze svého středu 

členové výkonného výboru. Funkční období hospodáře je 2 roky, případně období mezi 
řádnou a mimořádnou valnou hromadou. 

 
12.2 Hospodář jedná a právně jedná za klub jen na základě zvláštního pověření výkonným 

výborem. Vede veškerou hospodářskou agendu klubu a zodpovídá za řádné vedení 
účetnictví. Sestavuje interní předpisy k nakládání s majetkem klubu, je zodpovědný za 
hospodaření s finančními prostředky a pokladnu. 

 
12.3 Hospodář má právo se souhlasem výkonného výboru k nakládání s finančními prostředky 

sportovního klubu. 
 

12.4 Hospodář je ve své činnosti podřízen výlučně výkonnému výboru. Hospodáře v jeho 
funkci může na základě jím podepsané generální plné moci zastupovat místopředseda. 

 
12.5 Podepisování za sportovní klub provádí hospodář tak, že k vytištěnému či napsanému 

názvu sportovního klubu, jménu a příjmení hospodáře a uvedení své funkce připojí 
podpis.  
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12.6 Odvolat hospodáře z funkce může mimořádná valná hromada tehdy, pokud o jeho 
odvolání hlasují nejméně 2/3 členů s právem hlasovat přítomných na valné hromadě.  

 
XIII. 

Majetek a hospodaření sportovního klubu 
 
13.1 Zdrojem finančních příjmů sportovního klubu jsou zejména: 
 

a) vstupní poplatky a členské příspěvky, 
b) příjmy ze sportovní činnosti, společenské a kulturní činnosti, 
c) příspěvky a dotace od státu, krajů, obcí, ČUS a dalších sportovních svazů, 
d) sponzorské a ostatní dary, 
e) příjmy z vedlejší činnosti sportovního klubu, 
f) majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu členem sportovního klubu. 

 
13.2 Z finančních zdrojů může sportovní klub pořizovat svůj movitý nebo nemovitý majetek. 

Movitý či nemovitý majetek může sportovní klub nabýt i darováním. 
 
13.3 O hospodaření sportovního klubu musí být vedeny účetní záznamy v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jakož i dalšími právními předpisy upravujícími účetnictví.  
 

XIV. 
Změna stanov 

 
14.1 Stanovy sportovního klubu může měnit pouze valná hromada, a to pouze tehdy, souhlasí-

li se změnou více než 2/3 přítomných členů sportovního klubu s právem hlasovat. 
 
14.2 Podnět ke změně stanov může podat výkonnému výboru každý člen sportovního klubu 

s právem hlasovat. Pokud tento člen přednese návrh na změnu stanov na valné hromadě, 
valná hromada usnesením uloží výkonnému výboru zpracování předmětného návrhu 
k projednání valnou hromadou. Do doby, než výkonný výbor takovýto návrh zpracuje, jej 
neprojednává.  

XIV. 
Ujednání o řešení sporů 

 
15.1 Sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy (dále též jen „rozhodčí činnost“) 

řeší výkonný výbor; jde zejména o spory mezi sportovním klubem a jeho členem (např. 
spory o placení členských příspěvků) a spory mezi členy navzájem.  
 

15.2 Z činnosti výkonného výboru v těchto záležitostech je vyloučen jeho člen, jemuž 
okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě. 

 
15.3 Rozhodčí řízení před výkonným výborem je upraveno vnitřním předpisem sportovního 

klubu. 
 

15.4 Nedosáhne-li se dohody nebo uznání rozhodnutí výkonného výboru o sporu, rozhoduje 
o něm valná hromada, případně obecný soud podle zvláštních právních předpisů. 
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XVI. 
Pobočný spolek sportovního klubu 

 
16.1 Sportovní klub se může vnitřně členit na pobočné spolky, zastřešující zejména činnost 

členů sportovního klubu v rámci jednoho sportovního odvětví. 
 

16.2 Valná hromada při rozhodování o zřízení pobočného spolku dále stanoví, zda a v jakém 
rozsahu bude mít pobočný spolek práva a povinnosti, jakož i to, zda je může 
samostatným jednáním nabývat, resp. samostatně se zavazovat k povinnostem.  

 
XVII. 

Zánik sportovního klubu 
 

17.1 Ukončení činnosti sportovního klubu a tím jeho zánik může být proveden: 
 

a) rozhodnutím valné hromady, při které musí být přítomno nejméně 50 % všech 
členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj 2/3 přítomných členů 
s právem hlasovat. V případě, že na valné hromadě není přítomno více jak 50 % 
členů s právem hlasovat, musí být valná hromada k projednání tohoto bodu 
opětovně svolána výkonným výborem nejpozději do 90 dnů, 

b) stanoví-li tak zákon. 
 
17.2 Při zániku sportovního klubu musí být jeho zbývající majetek a finanční prostředky, po 

vyrovnání všech pohledávek a dluhů, použity výhradně pro účely veřejně prospěšné. 
 

XVIII. 
Závěrečná a přechodná ustanovení  

 
18.1 Stanovy nabývají platnosti a účinnosti podpisem všech zakladatelů spolku. 

 
18.2 Všechny osobní údaje členů sportovního klubu sdělené sportovnímu klubu, jsou chráněny 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 

V Hradci Králové dne 3. 2. 2014 
 
 
 
 
 
 

________________________    ________________________ 
       Ing. Milan Muška st.            Ing. Milan Muška ml. 
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________________________    ________________________ 
     Mgr. Ivo Muška      David Žalman 
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