Sportovní centrum Nové Strašecí , z. s.
Stanovy

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 – Název a sídlo
1. Název spolku zní: Sportovní centrum Nové Strašecí, z. s..
2. Možné zkratky názvu: SCNS, SC Nové Strašecí
3. Sídlo sdružení je: Lidická 963,271 01 Nové Strašecí.
Článek 2 – Právní postavení
1. SCNS je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. SCNS je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Článek 3 – Účel spolku
1. SCNS je spolkem, jehož účelem je organizování a rozvoj sportovní činností v Novém
Strašecí a jeho okolí. Pro tento cíl vytvářet všestranné, odborné, organizační a
materiální podmínky.
2. K dosažení tohoto účelu bude SCNS vyvíjet zejména následující činnosti:
a. Propagace pohybu a sportu obecně.
b. Organizování tréninkové činnosti.
c. Pořádání a organizování sportovních utkání a turnajů.
d. Účast na sportovních akcí pořádaných ostatními subjekty.
e. Zabezpečení materiálních podmínek pro vlastní činnost.
f. Poskytování poradenských a konzultačních služeb členům dle jejich potřeby
a uvážení.
g. Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i veřejnost.
h. Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle, popř. aktivní účast na jejich
činnosti, a to včetně členství či majetkové účasti v nich.
i. Vedlejší hospodářská činnost v souladu s příslušnými zákonnými úpravami
(zejména občanským zákoníkem a živnostenským zákonem).
HLAVA II
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
Článek 4 – Členství
1. Členství v SCNS je založeno na principu svobodné volby.
2. Členy se na základě písemné přihlášky mohou stát:
a. fyzické osoby starší 18 let,
b. fyzické osoby mladší 18 let, pokud předloží písemný souhlas svého zákonného
zástupce se svým členstvím v SCNS,
c. právnické osoby.
3. Členem SCNS se nemůže stát ta osoba, která nesouhlasí se stanovami a cíli SCNS.
4. O přijetí člena může rozhodnout na základě písemné přihlášky:
a. předseda,
b. valná hromada.
5. Členství vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu SCNS o přijetí člena.
6. Člen souhlasí, aby SCNS shromažďovala a zpracovávala evidenční údaje člena, kterými
jsou: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČ,
kontaktní tel., fax, e-mail. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely
sdružení nebo v případech stanovených zákonem. Členové SCNS byli řádně poučeni ve

smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o zachování jejich práv stanovených tímto
zákonem.
7. Členství zaniká
a. doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení do sídla spolku,
b. rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,
c. rozhodnutím předsedy – pouze v případě, že člen řádně a včas neuhradil členské
poplatky,
d. úmrtím člena, zánikem nebo zrušením člena – právnické osoby,
e. zánikem SCNS.
Článek 5 – Práva a povinnosti členů
1. Každý člen starší 18 let má zejména tato práva:
a. podílet se na činnosti SCNS,
b. účastnit se valné hromady
c. hlasovat na valné hromadě – každý člen má 1 hlas,
d. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům SCNS,
e. být volen do orgánů SCNS,
f. obracet se na orgány SCNS s podněty a stížnostmi a dostat jejich vyjádření.
2. Členové SCNS mladší 18 let mají stejná práva jako v odst. 1 tohoto článku s vyjma
ustanovení písm. c.
3. Členové SCNS přijatí rozhodnutím předsedy mají stejná práva jako v odst. 1 tohoto
článku s vyjma ustanovení písm. c., pokud valná hromada v individuálních případech
nerozhodne jinak.
4. Členové, kteří nemají právo hlasovat na valné hromadě, mají hlas poradní.
5. Členové mají tyto povinnosti:
a. dodržovat stanovy SCNS a ostatní vnitřní předpisy,
b. aktivně hájit zájmy SCNS a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy a posláním SCNS,
c. platit členské příspěvky v souladu s rozhodnutím orgánů SCNS, tj. ve stanovené
výši, stanovených lhůtách a stanoveným způsobem,
d. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů předsedovi.
HLAVA III
ORGÁNY SCNS
Článek 6 – Valná hromada
1. Valná hromada
a. je nejvyšším orgánem SCNS,
b. je svolávána
 nejméně jednou ročně,
 předsedou dle jeho uvážení,
 předsedou, pokud chce ze své funkce odstoupit nebo vystoupit ze spolku,
 předsedou, když o to požádá alespoň jedna třetina členů SCNS (součástí
jejich žádosti musí být i návrh programu)
 náhradní svolavatel
2. Valné hromady se má právo účastnit každý člen SCNS. Nechá-li se člen zastupovat
jinou osobou, prokáže se tato osoba úředně ověřenou plnou mocí od zastupovaného
člena.
3. Valná hromada se svolává oznámením odeslaným na e-mailové adresy uvedené ve
seznamu členů, jehož součástí bude i návrh programu, a to nejméně 10 dnů předem.
4. Návrh programu valné hromady:
a. musí být součástí pozvánky na valnou hromadu,
b. může být doplňován dalšími body, které může navrhovat každý člen SCNS,
c. musí obsahovat text návrhu na změnu stanov, jinak se o jejich změně na valné
hromadě nemůže hlasovat,
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů s hlasovacím právem,
není-li stanovami určeno jinak.
6. Valná hromada je neveřejná.

7. Jednání valné hromady řídí zpravidla předseda. Řízením jednání může být valnou
hromadou pověřen i kterýkoliv jiný přítomný člen. Ten, kdo jednání řídí, zabezpečí i
vytvoření zápisu, který předá předsedovi ke zveřejnění do 14 dnů od jednání valné
hromady.
8. Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov SCNS, a to nadpoloviční většinou všech členů
s hlasovacím právem,
b. volí a odvolává předsedu,
c. volí náhradního svolavatele, který může svolat valnou hromadu při nečinnosti či
odstoupení předsedy,
d. zřizuje a ruší další orgány SCNS a volí a odvolává jejich členy,
e. schvaluje úkoly SCNS pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti
a hospodaření SCNS předkládané předsedou apod.,
f. rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků
g. rozhoduje o vzniku či zrušení členství,
h. rozhoduje o zrušení SCNS, a to nadpoloviční většinou všech členů s hlasovacím
právem,
i. rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí.
Článek 7 – Předseda
1. Předseda zastupuje SCNS navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce
rozhodnutí valné hromady.
2. Za SCNS podepisuje předseda tak, že ke jménu SCNS připojí svůj podpis.
3. Předseda je výkonným orgánem SCNS, který je ze své činnosti odpovědný valné
hromadě a naplňuje její rozhodnutí.
4. Předseda je volen valnou hromadou na období 5 let. Valná hromada jej však může před
ukončením tohoto období odvolat.
5. Předsedovi přísluší:
a. vydávat vnitřní předpisy a řády ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně
svěřených do pravomoci valné hromady,
b. zřizovat vnitřní organizační jednotky (např. sportovní oddíly bez vlastní právní
subjektivity),
c. rozhodovat o způsobu úhrady členských příspěvků,
d. rozhodovat o přijetí nových členů,
e. vylučovat členy, kteří jsou v prodlení s platbou členských příspěvků,
f. vést neveřejný seznam členů a jeho podpůrné evidence – vše musí zpřístupnit i
náhradnímu svolavateli,
g. spravovat majetek SCNS,
h. svolávat valnou hromadu,
i. podávat valné hromadě výroční zprávy o činnosti a hospodaření SCNS,
j. provádět další činnosti určené jí rozhodnutím valné hromady,
k. umožnit členům nahlížet do zápisů jednání valných hromad a vnitřních předpisů,
l. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti SCNS, a to včetně
přijímání zaměstnanců, jmenování a odvolávání trenérů apod.
Článek 10 – Společná ustanovení k orgánům SCNS
1. Funkce v orgánech SCNS mohou je zastávat jen členové SCNS.
2. Zánikem členství v SANS zaniká i členství v orgánech SCNS.
HLAVA IV
HOSPODAŘENÍ
Článek 11 – Zásady hospodaření
1. SCNS hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
a. členské příspěvky,
b. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti,
c. dary a jiná plnění.
2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti SCNS
a k zajištění jeho provozu.

3.
4.
5.
6.

Veškeré výdaje schvaluje předseda.
Cílem činnosti SCNS není dosažení zisku.
Hospodaření SCNS se řídí rozhodnutím valné hromady a vnitřními předpisy SCNS.
Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána valnou hromadou
nejpozději do konce března následujícího roku.
HLAVA V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12 – Zánik
1. SCNS zaniká:
a. dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení valné hromady,
b. rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy.
2. Zanikne-li SCNS dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada zároveň
o způsobu majetkového vypořádání.
Článek 13 – Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne 28.11.2015 a s účinností od
1.12.2015 plně nahrazují dosavadní stanovy.
2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu
změny zákonné úpravy), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a předseda navrhne
valné hromadě změnu stanov.

