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I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

a. SK Zašová 1926, z.s. je ve smyslu a v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. v platném
znění právnickou osobou, spolkem, samosprávným a dobrovolným svazkem členů
se zájmem o sport a sportovní činnost.
b. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti volených orgánů spolku a členů spolku
se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
c. SK Zašová 1926, z.s. se stává nástupcem, pokračovatelem a garantem zachování
výsledků práce svých předchůdců.

ll.
NÁZEV, SÍDLO A IDENTIFIKACE SPOLKU

1. NÁZEV SPOLKU
a. Název spolku je SK Zašová 1926, z.s.

2. SÍDLO SPOLKU
a. Sídlem SK Zašová 1926, z.s. je obec Zašová a adresa Zašová 758, 756 51 Zašová
3. IDENTIFIKACE SPOLKU
a. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo (IČ) 44740883

111.

SYMBOLIKA

1. SYMBOL SPOLKU
a. Symbolem SK Zašová 1926, z. s. je jeho znak.
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IV.
POSLÁNVúčEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU

1. POSLÁNÍ/ÚČEL SPOLKU
a. Posláním, resp. účelem SK Zašová 1926, z.s. je organizace sportu a sportovní činnosti,
zejména kopané.

2. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU
a. Hlavní činností SK Zašová 1926 z. s. je:
1. Zabezpečení, organizace a výkon sportu a sportovní činnosti, zeJmena kopané
vlastních členů i veřejnosti s prioritou podpory mládeže a dětí a dalších činností se
sportem a sportovní činností související.
2. Vytváření odpovídajícího prostředí a podmínek pro výkon sportu a sportovní činnosti
vlastních členů.
3. Provoz a údržba sportovních i jiných zařízení ve svém vlastnictví nebo užívání.
4. Účast v soutěžích příslušných sportovních svazů a organizací.
5. Prosazování a ochrana cílů své činnosti a hájení zájmů vlastních členů.
6. Zajištění odpovídajícího odborného vzdělávání vlastních členů dle

požadavků a

podmínek příslušných sportovních svazů a organizací.
7. Zabezpečení propagace sportu a sportovní činnosti, zejména kopané.

3. VEDLEJŠÍ ČÍNNOST SPOLKU
a. Vedlejší činností SK Zašová 1926, z.s. je:
1. Provoz vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti a to výlučně k podpoře své hlavní činnosti.
2. Podíl a účast na rozvoji veřejného života a kultury v

možností.
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V.
ORGÁNY SPOLKU

1. ORGÁNY SPOLKU
a. Orgány SK Zašová 1926, z. s. jsou:
1. ČLENSKÁ SCHŮZE jako nejvyšší orgán spolku.
2. VÝKONNÝ VÝBOR jak výkonný orgán spolku.
3. PŘEDSEDA jako statutární orgán spolku.
4. KONTROLNÍ KOMISE jako kontrolní orgán spolku.

la.1. ČLENSKÁ SCHŮZE
a. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
b. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku starší 18. let.
c. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do
roka.
d. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku také z podnětu alespoň
třetiny řádných členů spolku starších 18. let nebo kontrolního orgánu spolku a
nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady
spolku sám.

e. Členská schůze se svolává pozvánkou nejméně 30 dnů před jejím konáním obsahující
datum, čas, místo a pořad zasedání zveřejněnou na adrese sídla spolku nebo

f.

elektronicky.
Členskou schůzi je možno odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým byla
svolána, respektive je možno ji odvolat nebo odložit jen na návrh a se souhlasem

toho, kdo k jejímu zasedání dal podnět.
g. Členská schůze je schopna se usnášet v případě přítomnosti nadpoloviční většiny
řádných členů spolku starších 18. let, k platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných řádných členů spolku starších 18. let, kdy každý
řádný člen spolku starší 18. let má jeden hlas a všechny hlasy mají stejnou váhu.
h. V případě, že třicet minut po plánovaném zahájení zasedání členské schůze není
přítomna nadpoloviční většina řádných členů spolku starších 18. let, je členská schůze
schopna se usnášet v počtu přítomných řádných členů spolku starších 18. let,
k platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných
členů spolku starších 18. let, kdy každý řádný člen spolku starší 18. let má jeden hlas
1.

a všechny hlasy mají stejnou váhu.
Kdo zasedání členské schůze zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet,
poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich

J.

volbu stanovy.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání členské schůze při jeho ohlášení,
lze rozhodnout jen za přítomnosti a se souhlasem všech řádných členů spolku
starších 18. let.
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k.

I.

m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti
dnů od jejího ukončení, není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání členské
schůze předsedal nebo koho tím členská schůze pověřila, kdy ze zápisu musí být
patrné, kdo zasedání členské schůze svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo
mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení
přUala a kdy byl zápis vyhotoven.
Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání členské schůze spolku za
podmínek určených stanovami a neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle
spolku.
Do působnosti členské schůze spolku náleží:
Rozhodnutí o změně, rozdělení, fúzi nebo zrušení spolku.
Rozhodnutí o změně stanov, názvu nebo symboliky spolku.
Volba a odvolání předsedy spolku a volba a odvolání členů kontrolní komise spolku.
Rozhodnutí o založení, změně nebo zrušení pobočného spolku.
Schválení výsledku hospodaření spolku.
Stanovení hlavní činnosti spolku.
Schválení výše členských příspěvků členů spolku.
Schválení jednacího a volebního řádu zasedání členské schůze.

1.a.2. VÝKONNÝ VÝBOR
a. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku.
b. Výkonný výbor tvoří předseda, místopředseda a členové tak, aby jejich celkový počet
byl vždy lichý.
c. Funkční období členů výkonného výboru je 5 let.
d. Výkonný výbor svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát za
měsíc nebo dle potřeby a v případě, kdy tak nečiní, nebo nemůže činit, výkonný
výbor svolává k zasedání kterýkoliv z jeho členů.
e. Výkonný výbor je schopný se usnášet v případě přítomnosti nadpoloviční většiny
jeho členů, k platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů, kdy každý člen má jeden hlas a všechny hlasy mají stejnou váhu.
f. Do působnosti výkonného výboru spolku náleží:
1. Plnění usnesení členské schůze spolku.
2. Organizace a řízení spolku spolu s plněním hlavní a vedlejší činnosti spolku.
3. Schválení interních norem a pravidel spolku, které nejsou ve výlučné pravomoci
členské schůze spolku.
4. Vedení účetnictví spolku, příprava rozpočtu spolku, hospodaření s finančními
prostředky spolku a nakládání s movitým a nemovitým majetkem spolku dle interních
norem a pravidel spolku.
5. Správa administrativy spolku.
6. Volba a odvolání místopředsedy spolku a členů výkonného výboru spolku.
7. PřUetí členů spolku a rozhodnutí o vyloučení členů spolku.
8. Vedení seznamu členů spolku.
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9. Rozhodnutí o termínu a způsobu platby členských příspěvků, jejich případného
odložení, snížení nebo prominutí, pokud pro to existují vážné důvody.
1.a.3. PŘEDSEDA
a. Předseda je statutárním orgánem spolku.
b. Předseda zastupuje spolek samostatně ve všech záležitostech v souladu s usnesením
členské schůze spolku a výkonného výboru spolku.
c. Předseda svolává a řídí zasedání členské schůze spolku a vyhotovuje zápis ze
zasedání členské schůze spolku.
d. Předseda svolává a řídí zasedání výkonného výboru spolku.
e. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda spolku v plném rozsahu
a se všemi právy a povinnostmi předsedy spolku.
f. Pověřuje členy výkonného výboru spolku, kteří mohou jednat a zastupovat spolek
samostatně.

g. Předseda má podpisové právo pro čerpání finančních prostředků spolku, ve spojení
s místopředsedou spolku je oprávněn pro styk s bankou a nakládání s finančními
prostředky spolku.
1.a.4. KONTROLNÍ KOMISE
a. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.
b. Kontrolní komisi tvoří minimálně tři členové spolku tak, aby jejich celkový počet
v případě většího počtu členů byl vždy lichý.
c. Funkční období členů kontrolní komise je 5 let.
d. Členství v kontrolní komisi spolku není slučitelná s členstvím ve výkonném výboru
spolku ani s funkcí statutárního orgánu spolku a ani s funkcí likvidátora.
e. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy a zjistí-li kontrolní komise
nedostatky, upozorní na ně statutární orgán spolku.
f. V rozsahu působnosti kontrolní komise spolku může její pověřený člen nahlížet do
dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho
zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
g. Do působnosti kontrolní komise spolku náleží:
1. Kontrola plnění usnesení členské schůze spolku.
2. Kontrola plnění hlavní a vedlejší činnosti spolku spolu s kontrolou plnění interních
norem a pravidel spolku.
3. Kontrola hospodaření spolku.
4. Přezkoumání rozhodnutí výkonného výboru spolku o vyloučení člena ze spolku.
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Vl.
ČLENSTVÍ

1. ČLENSTVÍ SPOLKU
a. Členství ve spolku je dobrovolné.
b. Členem SK Zašová 1926, z.s. se může stát každá fyzická nebo právnická osoba bez
rozdílu národnosti, pohlaví, rasy, původu, politického nebo jiného smýšlení,
náboženského vyznání a sociálního postavení na základě řádně vyplněné a podané
přihlášky a která se ztotožňuje s posláním/účelem spolku a jeho hlavní činností.
c. O přUetí za člena spolku, stejně jako o jeho vyloučení ze spolku rozhoduje výkonný
výbor spolku.
d. Členství v SK Zašová 1926, z.s. je různého druhu a s rozdílným druhem členství ve
spolku jsou spojena také rozdílná práva a povinnosti členů spolku.
e. Členství v SK Zašová 1926, z.s. je:
1. ŘÁDNÉ

2. SYMPATIZUJÍCÍ
f. Členství ve spolku se váže na osobu člena, ne přechází na jeho právního nástupce a
je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická
osoba určí jiného zástupce.
g. SK Zašová 1926, z.s. vede seznam členů spolku.
h. Seznam členů spolku je v souladu s hlavní činností spolku zpřístupněn pouze
orgánům státní správy a územních samospráv v souladu se zákonem dle podmínek
dotačních a grantových programů ze státního nebo veřej.ných rozpočtů, nebo
příslušným sportovním svazům a organizacím, jichž je SK Zašová 1926, z. s. členem a
jejichž soutěží se účastní a dále pouze členům spolku, respektive jeho uveřejnění
může být zpřístupněno pouze se souhlasem všech členů spolku, kteří jsou v něm
zapsáni a při uveřejnění neúplné seznamu členů musí být z něho patrné, že je
neúplný.
1.
Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku týkající se členství ve spolku provádí
výkonný výbor spolku v elektronické podobě.
J. Každý člen spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě
potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení
požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání
potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

2. ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI
a. Členská práva jsou:
1. V souladu s posláním/účelem spolku, jeho hlavní a vedlejší činností a jeho interními
normami a pravidly účast na činnosti spolku.
2. Být pravidelně informován o činnosti a o dění ve spolku, podávat návrhy, připomínky
a dotazy orgánům spolku a obdržet na ně odpověď.
3. Účast na jednání orgánů spolku.
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4. Ukončení členství ve spolku.
5. Právo volit a být volen do výkonného, statutárního nebo kontrolního orgánu spolku
je v souladu se stanovami právem všech členů spolku bez rozdílu druhu členství.
b. Členské povinnostmi jsou:
1. Dodržovat stanovy spolku, stejně jako dodržovat interní normy a pravidla spolku.
2. V souladu s posláním/účelem spolku se podílet na jeho hlavní i vedlejší činnosti dle
svých možností a schopností.
3. Řádně a včas platit členské příspěvky.
3. ZÁNIK ČLENSTVÍ
a. Členství zaniká:

1.
2.
3.
4.
b.

c.

d.

e.
f.

Ukončením členství

ve spolku
Vyloučením ze spolku
Smrtí člena spolku, případně zánikem právnické osoby, je-li členem spolku
Zánikem spolku
Členství v SK Zašová 1926, z.s. také zanikne, pokud člen spolku nezaplatí řádně a
včas členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě
k jeho zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
Členství v SK Zašová 1926, z.s. také zanikne vyloučením člena, který závažně porušil
povinnost vyplývající z členství ve spolku a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani
po výzvě spolku, výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu a rozhodnutí o vyloučení ze spolku se
doručí vyloučenému členu spolku.
Návrh na vyloučení člena ze spolku může podat v písemné formě kterýkoli člen
spolku, v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení ze spolku a
člen spolku, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na
vyloučení ze spolku seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je
k prospěchu.
O vyloučení člena ze spolku rozhoduje výkonný výbor spolku.
Člen spolku může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení ze spolku v
písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní
komise spolku, která rozhodnutí výkonného výboru spolku o vyloučení člena ze
spolku zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, respektive rozhodnutí
výkonného výboru spolku o vyloučení člena ze spolku může zrušit i v jiných
odůvodněných případech.

g. Vyloučený člen spolku může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí
spolku o svém vyloučení ze spolku navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti
vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen
spolku návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do
jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením
zapsán do seznamu členů spolku, jinak toto právo zaniká.
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Vll.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

1. MAJETEK A ZDROJE PŘÍJMU SPOLKU
a. Majetkem a zdrojem přijmu SK Zašová 1926, z.s. jsou:

1.

Movitý a nemovitý majetek spolku ve vlastnictví spolku.

2. Dotace a přijmy ze sektoru státního ve formě dotací a grantů.
3. Dotace a přijmy ze sektoru soukromého ve formě reklamy, sponzoringu a darů.
4. Členské příspěvky.
5. Přijmy z vedlejší činnosti spolku.

2. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
a.

Hospodaření SK Zašová 1926, z.s. probíhá na základě ročního rozpočtu spolku.

b. Hospodaření s finančními prostředky spolku a nakládání s movitým a nemovitým
majetkem spolku dle interních norem a pravidel spolku náleží do působnosti
výkonného výboru spolku.

c. SK Zašová 1926, z.s. vede podvojné

účetnictví.
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Vlil.
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLKU

1. ZRUŠENÍ SPOLKU
a. SK Zašová 1926, z.s. může být zrušen:
1. Rozpuštěním spolku.
2. Rozdělením nebo fúzí spolku.
3. Rozhodnutím soudu.
b. Rozhodnutí o změně, rozdělení, fúzi nebo zrušení spolku
členské schůze spolku.
c. Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom
nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem
1. VyvUí činnost zakázanou v§ 145 zákona č. 89/2012 Sb.
2. VyvUí činnost v rozporu s § 217 zákona č. 89/2012 Sb.
3. Nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti
nebo
4. Brání členům ze spolku vystoupit.

náleží do působnosti
má oprávněný zájem,
upozorněn:

nebo k jeho podpoře,

2. LIKVIDACE SPOLKU
a. V případě zrušení SK Zašová 1926, z.s. bez právního nástupce bude provedena
likvidace spolku za účelem vypořádání majetku a likvidační zůstatek smí být použit
pouze k veřejně prospěšným cílům.
b. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle
spolku všem členům spolku.
c. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu spolku, který o to
požádá.
d. Likvidátora povolává výkonný výbor spolku, ne lze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje
soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého z členů statutárního orgánu spolku
a není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého člena
spolku.
e. Likvidátor jmenovaný podle odstavce c. nemůže z funkce odstoupit může však
navrhnout soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě
požadovat aby funkci vykonával.
f. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění
dluhů spolku nezbytné.
g. Nelze-li s likvidačním zůstatkem spolku naložit podle stanov, nabídne likvidátor
likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným, není-li to možné, nabídne likvidátor
likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo, nepřUme-li obec nabídku
do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo a
získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použUe jej jen k veřejně prospěšnému cíli.
h. Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s
příslušnou částí likvidačního zůstatku spolku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

Jan BIJbla
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IX.
ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto stanovy jsou základní normou spolku, jejich případné změny nebo doplnění náleží
do působnosti nejvyššího orgánu spolku.
2. V souladu s hlavní činností spolku se SK Zašová 1926, z.s. řídí zároveň předpisy příslušných
sportovních svazů a organizací, jichž je členem a jejichž soutěží se účastní.
3. Tyto stanovy navazují na stanovy Tělovýchovné jednoty Zašová, z. s. registrované MV ČR
pod sp. zn. L 567/SL2/KSOS ze dne 5.12. 2015.
4. Tyto stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem spolku dne 23.7. 2017.
5. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení nejvyššího orgánu spolku a účinnosti
dnem registrace rejstříkovým soudem podle zákona.
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knihy Městského úřadu Valašské Meziříčí
legalizace 153412017/CH
vlastnoručně podepsal ~zRal ~oa~is Ra listiRě za vlastRi
Jan Blabla, 21.12.1977 Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
jméno/a. pří jmenL datum a místo narozeni žadatele
Nádražní 425, Valašské Meziříčí • Krásno nad Bečvou, okr. Vsetín
adresa místa trvalého pobytu aaresa místa ~ollyt~ Ra ~zemi česke re~~llliky
Podle

ověřovací

Poř č.

aaresa 1Jyal1šté m1mo ~zemi české re~~eliky

OP 112600739
druh a číslo dokladu. na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
v Valašskem Mez1říči dne 10.8.2017
Bc. Jana Romanová
Jméno/a a přijmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Osvobozeno od správního poplatku dle zákona

e. 634/2004 Sb., o správnlch poplatcích,§ 8 ~~

Jan Biabla I SK Zašová 1926, z. s.

~\

f\l'b (. r'

