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STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU „MAPLE POOL CLUB, z.s.“  
(dále také jen „stanovy“)  

  
I.  

Základní ustanovení  

  
1. Sportovní klub „Maple Pool Club, z.s.“ (dále jen „SK“) je dobrovolným s p o l k e m fyzických osob založeným 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění účinném do 31.12.2013, existujícím podle 

zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, provozujícím sportovní a 

outdoorové aktivity rekreačního i výkonnostního charakteru bez ohledu na druh sportovního odvětví.  

2. Sídlo SK: Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice.  

  
II. Poslání, cíle a účel  

  
1. Základním posláním a účelem SK je:  

a) organizovat sportovní činnost členů SK a jejich rodinných příslušníků zapojením do sportovních a outdoorových 

aktivit rekreačního i výkonnostního charakteru bez ohledu na druh sportovního odvětví, vytvářet pro tuto 

sportovní činnost materiální a tréninkové podmínky,  

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého poslání, a to zejména vlastní činností,   

c) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,  

d) hájit zájmy svých členů a za tím účelem spolupracovat zejména:  

- se sportovními kluby nebo jinými právnickými či fyzickými osobami se sportovním zaměřením z České 

republiky i ze zahraničí sdružujícími lidi se zájmem o sport a aktivní způsob života,  

- s orgány státní správy a samosprávy při získávání jejich materiální i nemateriální podpory sportu a 

aktivního způsobu života.  

  
III. Orgány SK  

  
1. Orgány SK jsou:  

a) valná hromada,   

b) výkonný výbor.  

2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK s řádným členstvím. Zasedání valné 

hromady se konají nejméně jedenkrát za dva kalendářní roky. Pokud o její svolání požádá předsedu SK 

nejméně 1/2 členů SK s řádným členstvím nebo výkonný výbor, je předseda SK povinen svolat zasedání 

valné hromady nejdéle do 1 měsíce od doručení takového podnětu předsedovi SK.  

3. Valná hromada:  

a) rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání majetku SK,   

b) rozhoduje o přijetí a změnách těchto stanov,  

c) volí a odvolává členy výkonného výboru volené valnou hromadou,  

d) projednává a schvaluje každoroční zprávu o hospodaření SK a majetku SK, kterou je jí povinen za každý 

jednotlivý kalendářní rok předložit výkonný výbor.  

4. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti více než tří členů SK s řádným členstvím. K platnosti 

usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných.  

5. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení zasedání valné hromady nejsou přítomni alespoň tři 

členi SK s řádným členstvím, je předseda SK povinen svolat nejdéle do 15 dnů náhradní zasedání valné hromady, 

které má shodný program jednání a valná hromada je při něm usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.  

6. Zasedání valné hromady svolává předseda SK. Písemnou pozvánku na zasedání valné hromady je 

předseda SK povinen:  

- zaslat všem členům SK s řádným členstvím na jejich e-mailovou adresu uvedenou jimi v přihlášce za člena SK 

nebo sdělenou výkonnému výboru v době trvání členství a  

- zveřejnit na webových stránkách SK nejméně 15 dnů před zasedáním valné hromady.  

Písemná pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat nejméně informaci o:  

- místu zasedání valné hromady, - datu a času zasedání valné hromady, - programu jednání.  

7. Zasedání valné hromady se jako hosté bez hlasovacího práva mohou účastnit členové SK s přidruženým 

nebo studentským členstvím.  
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8. Statutárním orgánem SK je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů a cílů SK. Výkonný 

výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech SK, pokud nejsou těmito stanovami svěřeny do rozhodování valné 

hromadě.  

9. Výkonný výbor má nejméně 3, maximálně 5 členů volených valnou hromadou na dobu 5 let. Členové 

výkonného výboru zvolí z členů výkonného výboru předsedu SK a místopředsedu SK.  

10. Zasedání výkonného výboru svolává předseda SK nebo předsedou SK k tomu pověřený místopředseda 

SK podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 6 měsíců. Písemnou pozvánku na zasedání výkonného výboru je 

svolávající (předseda SK nebo místopředseda SK) povinen:  

- zaslat všem členům výkonného výboru na jejich e-mailovou adresu uvedenou jimi v přihlášce za člena SK nebo 

sdělenou výkonnému výboru v době trvání členství.  

Písemná pozvánka na zasedání výkonného výboru musí obsahovat nejméně informaci o:  

- místu zasedání výkonného výboru, - datu a času zasedání výkonného výboru, - programu jednání.  

11. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení 

výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  

12. Výkon funkce člena jakéhokoliv orgánu SK je vždy zásadně čestný, tzn. nenáleží za něj žádná odměna. 

Členové jakéhokoliv orgánu SK nebo jiní členové SK vykonávající činnosti pro SK mohou mít za podmínek 

stanovených výkonným výborem nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých jim v souvislosti 

s výkonem této jejich činnosti.  

13. Výkonný výbor je povinen zabezpečit vyhotovení zápisu o každém zasedání orgánů SK (dále jen  

„zápis“), tedy o zasedání svém a o zasedání valné hromady, a jeho zveřejnění na webových stránkách SK nejdéle 

do 15 dnů od jeho (míněno zasedání) konání. Zápis podepisuje, nerozhodne-li orgán SK, z jehož zasedání je 

zápis pořizován, jinak, předseda SK.  

  
IV.  

Společné zásady členství  

  
1. Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která:  

- souhlasí s posláním SK a tento svůj souhlas stvrdí vlastnoručním podpisem písemné přihlášky doručené 

výkonnému výboru a  

- řádně uhradí vstupní členský poplatek do SK a  

- řádně uhradí první pravidelný členský příspěvek.  

Členství v SK vzniká dnem splnění všech tří výše uvedených kumulativních podmínek.  

2. Splnění všech výše uvedených podmínek členství u každé jednotlivé fyzické osoby potvrzuje svým rozhodnutím 

pouze deklaratorního charakteru výkonný výbor.  

3. Seznam členů SK vede výkonný výbor. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí v seznamu 

členů výkonný výbor. Seznam členů je členům zpřístupněn; o způsobu zpřístupnění seznamu členů rozhodne 

výkonný výbor (zejména například prostřednictvím internetových stránek spolku).  

Výši vstupního členského poplatku a pravidelných členských příspěvků stanoví výkonný výbor.  

4. Členství v SK je:  

a) řádné, člen zaplatí vstupní poplatek, hradí pravidelné měsíční příspěvky a může dle své vůle libovolně využívat 

prostor SK, nebo   

b) přidružené, člen uhradí pouze roční poplatek a nemůže využívat prostor SK, nebo  

c) studentské, tento druh členství může obdržet student na základě předložení studentského průkazu nebo 

potvrzení o studiu. Neplatí vstupní poplatek, hradí pravidelné měsíční příspěvky a může dle své vůle libovolně 

využívat prostor SK.  

V průběhu doby trvání členství v SK může člen SK druh členství změnit – může tak však učinit pouze k začátku 

kalendářního měsíce sdělením výkonnému výboru.  

5. Členství v SK zaniká dnem:  

a) doručení písemného sdělení člena SK o ukončení členství opatřeného vlastnoručním podpisem člena  

SK výkonnému výboru,  

b) kdy se člen SK dostal do prodlení s úhradou pravidelného měsíčního členského příspěvku déle než 3 měsíce,  

c) vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru pro závažně porušení povinností vyplývajících z členství.  
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V.  

Práva a povinnosti členů SK  

  
1. Základní práva členů SK s řádným členstvím jsou:  

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského 

života v rámci SK,  

b) účastnit se s právem hlasovat zasedání valné hromady SK,   

c) být volen od 18ti let věku do výkonného výboru SK.  

2.   Základní práva členů SK s přidruženým členstvím jsou:  

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského 

života v rámci SK,  

b) účastnit se jako host bez hlasovacího práva zasedání valné hromady.  

3.   Základní práva členů SK se studentským členstvím jsou:  

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského 

života v rámci SK,  

b) účastnit se jako host bez hlasovacího práva zasedání valné hromady.  

4. Základní povinnosti člena SK bez ohledu na druh členství jsou:  

a) dodržovat tyto stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a etické a mravní normy sportovce, zejména zásadu fair 

play,  

b) plnit rozhodnutí orgánů SK,  

c) řádně a včas platit pravidelné členské příspěvky ve výši a ve lhůtě splatnosti stanovené pro každý kalendářní 

rok výkonným výborem, jakož i jiné poplatky související s členstvím v SK a s činností SK, pokud o tom rozhodl 

výkonný výbor,  

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno 

SK,  

e) řádně plnit funkce v orgánech SK, do nichž byl zvolen, a úkoly, jimiž byl člen orgány SK pověřen.  

4. Další práva a povinnosti nad rámec výše uvedených může členům SK svým rozhodnutím uložit výkonný výbor.  

  
VI.  

Majetek a hospodaření SK  

  
1. Zdrojem majetku SK jsou zejména:  

- vstupní poplatky členů SK, pravidelné členské příspěvky členů SK, příp. jiné poplatky členů SK  

související s členstvím v SK a s jeho činností, pokud o nich rozhodl výkonný výbor,  

- příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SK, zejména v souvislosti s organizováním sportovní 

činnosti pro členy SK, jejich rodinné příslušníky i třetí osoby,  

- dary, příp. jiná plnění získaná od orgánů státní správy či samosprávy, mezinárodních organizací nebo jiných 

právnických či fyzických osob.  

2. O jakýchkoliv dispozicích s majetkem SK rozhoduje výkonný výbor.  

  

VII.  

Jednání jménem SK  

  
1. Jménem SK jedná a činí právní jednání kterýkoliv člen výkonného výboru, po odsouhlasení výkonným výborem.  

2. Podepisování za SK se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vypsanému názvu Klubu 

připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda SK samostatně. 

  
  

  

  

  

  

Toto znění stanov je účinné od okamžiku schválení (přijetí) tohoto znění stanov valnou hromadou SK konanou 

dne 5.9.2019. 


