S T A N O V Y ZAPSANÉHO SPOLKU
„SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK,
z.s.“
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Základní ustanovení
1. SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK ,z.s. (dále jen „Klub“), je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl.
občanského zákoníku.
2. Sídlo Klubu: 1. máje 182, 385 01 Vimperk
3. Klub sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Každý může do klubu vstoupit a z Klubu vystoupit
podle svého vlastního rozhodnutí.
4. Výbor Klubu může rozhodnout o používání názvu pro mediální prezentaci Klubu.
Poslání a orientace Klubu
1. Posláním a cílem klubu je podpora sportu, zejména zájmového i závodního běžeckého lyžování,
výchova mládeže, pořádání sportovních a kulturních akcí.
2. Za účelem realizace poslání Klubu bude Klub vyvíjet především následující aktivity:
a) iniciovat a vytvářet potřebné podmínky a ekonomické zázemí pro činnost Klubu a jeho
členů
b) vyhledávat a v rámci svých možností pečovat o sportovně talentovanou mládež
c) pořádat závody jak na místní úrovni, tak na úrovni Jihočeského kraje, i na úrovni
celorepublikové, potažmo mezinárodní
d) zajišťovat společenské potřeby klubu i jeho členů a v rámci svých možností poskytovat
členům potřebné informace a vzdělání ve sportovní oblasti
e) spolupracovat při své činnosti s ostatními sportovními kluby a oddíly v regionu a České
republice, s Krajským svazem lyžařů Jihočeského kraje a Svazem lyžařů České republiky a
případně i s jinými zahraničními kluby či s dalšími organizacemi podporujícími sport.
Práva a povinnosti členů
1. Členem Klubu může být každá fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní příslušnost. Právnické
osoby se mohou stát členy Klubu, pokud jejich činnost nesouvisí s politickou stranou nebo hnutím.
2. Členství v Klubu vzniká fyzické osobě na základě podané žádosti o členství složením členského
příspěvku. Členství právnické osoby je navíc podmíněno souhlasem Výboru. Vyloučení člena může
provést pouze valná hromada, a to na základě závažného porušení povinností člena vyplývajících
z členství v Klubu..
3. Základní práva a povinnosti člena:
a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního a společenského dění
v klubu
b) účastnit se podle svých možností a schopností akcí, pořádaných Klubem, podílet se
přiměřeně na jejich organizaci a navrhovat možné aktivity či akce Klubu
c) platit členské příspěvky ve výši a termínech, stanovených valnou hromadou a zároveň se
podílet na finančních a materiálních výhodách z činnosti Klubu vyplývajících pro jeho
členy
d) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci činnosti Klubu, jeho orgánů i jeho
dalších členů jakož i vznášet dotazy a připomínky k činnosti Klubu
e) účastnit se jednání Valné hromady Klubu, navrhovat členy orgánů klubu, volit je a
odvolávat je
f) být volen do orgánů klubu – v případě právnických osob musí být za příslušnou právnickou
osobu konkretizována jednotlivá osoba, která bude takového člena v orgánech Klubu
reprezentovat
g) plnit další povinnosti, které členům Klubu stanoví valná hromada Klubu
Výkon práv člena Klubu uvedených v bodě e) a f) je podmíněn dosažením plnoletosti člena
Klubu.
4. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení o vystoupení, a to okamžikem
doručení takového oznámení Klubu
b) vyloučením člena valnou hromadou z důvodu závažného porušení povinností člena Klubu
vyplývajících z jeho členství v Klubu
c) zánikem Klubu
d) nezaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok nejpozději do 1. května
kalendářního roku – v takovém případě členství zaniká dnem 2.5. příslušného roku.
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V případě, že členský příspěvek bude dodatečně uhrazen, obnoví se členství takového člena
Klubu ke dni uhrazení příspěvku.
Členský příspěvek, vedení evidence členů
1. Členský příspěvek je základním projevem příslušnosti člena ke Klubu. O zaplacení členského
příspěvku je Klub povinen vydat členovi písemné potvrzení.
2. O výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada Klubu na základě návrhu výboru Klubu
3. O členství v Klubu vede Klub řádnou evidenci. Vedení evidence zajišťuje sekretář Klubu. Každý člen
Klubu je oprávněn požádat o nahlédnutí do takové evidence a sekretář Klubu je povinen mu to
umožnit. Změny o údajích týkajících se členství v Klubu je sekretář Klubu povinen do evidence
promítnout bezprostředně poté, kdy změna nastane. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost
od Klubu 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.
Organizační struktura Klubu
1. Nejvyšším orgánem Klubu je valná hromada Klubu. Valná hromada rozhoduje zejména o
následujících záležitostech:
a) schvaluje stanovy Klubu a jejich změny
b) volí a odvolává členy výboru Klubu
c) volí a odvolává předsedu Klubu
d) schvaluje zásady a koncepci činnosti Klubu
e) schvaluje zprávy a podklady o činnosti Klubu
f) schvaluje výsledky finančního hospodaření Klubu
g) schvaluje výši členských příspěvků
h) rozhoduje o symbolice a názvu Klubu
i) rozhoduje o zrušení Klubu
j) rozhoduje o nakládání s nemovitostmi v majetku Klubu a o převzetí závazků Klubem,
jejichž hodnota přesáhne 500.000,-Kč.
k) rozhoduje o dalších záležitostech, které si svým rozhodnutím vyhradí
2. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně. Valnou hromadu svolává předseda Klubu. Předseda Klubu
svolá zasedání valné hromady rovněž z podnětu alespoň třetiny členů Klubu nebo výboru Klubu.
Nesvolá-li předseda zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady Klubu sám.
3. V období mezi konáním valných hromad Klubu řídí činnost Klubu výbor klubu, a to v mezích
rozhodnutí valné hromady Klubu, zejména pak schválených zásad a koncepce činnosti Klubu. Výbor
Klubu má lichý počet členů (a to včetně předsedy Klubu). Členy výboru Klubu volí z řad členů Klubu
valná hromada. Členové výboru jsou do svých funkcí voleni na časově neurčené funkční období
s tím, že výkon jejich funkce zanikne odvoláním, zánikem členství v Klubu nebo rezignací (v případě
rezignace okamžikem, kdy bude Klubu doručeno oznámení daného člena výboru Klubu o jeho
rezignaci na členství ve výboru Klubu). Výbor Klubu rozhoduje hlasováním, a to většinou hlasů
všech členů výboru. Jednání výboru svolává předseda Klubu, sekretář Klubu nebo hospodář Klubu.
Členem výboru je rovněž předseda Klubu, a to z titulu své funkce.
4. Výbor Klubu jmenuje a odvolává ze svých řad sekretáře klubu a určuje jeho náplň práce. Sekretář
může být klubem honorován. O výši odměny sekretáře rozhoduje valná hromada. Sekretář Klubu
zpravidla řídí administrativní činnost orgánů Klubu. Sekretář je oprávněn na svou funkci rezignovat.
V případě, že sekretář pozbude členství v Klubu, zanikne i jeho výkon funkce sekretáře.
5. Výbor Klubu může rozhodnout o tom, že Klub bude zaměstnávat zaměstnance a určuje jim náplň
práce a výši mzdy, případně odměny. Takovými zaměstnanci mohou být zpravidla trenéři.
6. Výbor Klubu jmenuje a odvolává z řad členů Klubu hospodáře Klubu (hospodářem může být i člen
výboru) a určuje jeho náplň práce. Hospodář Klubu může být za svou práci Klubem honorován. O
výši odměny hospodáře Klubu rozhoduje výbor Klubu. Hospodář Klubu se účastní jednání výboru
Klubu a musí být o nich vyrozumíván. Hospodář je oprávněn na svou funkci rezignovat. V případě,
že hospodář pozbude členství v Klubu, zanikne i jeho výkon funkce hospodáře.
7. Klub navenek reprezentuje předseda Klubu. Předsedu Klubu volí a odvolává z řad členů Klubu valná
hromada. Předseda je do své funkce volen na časově neurčené funkční období s tím, že výkon jeho
funkce zanikne i odvoláním, zánikem členství v Klubu nebo rezignací (v případě rezignace
okamžikem, kdy bude Klubu doručeno oznámení předsedy Klubu o jeho rezignaci tuto funkci).
8. Statutárním orgánem Klubu je předseda Klubu a hospodář Klubu. Tyto osoby jsou povinny řídit se
usneseními valné hromady a rozhodnutími výboru Klubu a v těchto mezích se rozhodovat
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samostatně. O svých aktivitách a právních jednáních učiněných jménem Klubu jsou povinni
informovat výbor Klubu na jeho nejbližším zasedání. Za Klub jedná buď předseda Klubu samostatně,
nebo hospodář Klubu samostatně, a to tak, že k názvu Klubu připojí jednající svůj podpis s uvedením
funkce v Klubu.
Finanční hospodaření klubu
1. Klub hospodaří samostatně a o svém hospodaření vede evidenci v souladu s platnými právními
předpisy. Vedení účetnictví může Klub zajišťovat prostřednictvím odborného dodavatele za úplatu.
2. Základními finančními zdroji klubu jsou:
a) vlastní členské příspěvky
b) příspěvky od SL ČR
c) příspěvek na činnost
d) reklamní a sponzorské příspěvky a dary
e) výsledky vedlejší hospodářské činnosti Klubu nebo dalších aktivit Klubu (pořádání
sportovních akcí a podobně).
3. Hospodaření Klubu se řídí rámcovým ročním rozpočtem, který schvaluje výbor Klubu.
4. Zprávu o hospodaření Klubu musí projednat valná hromada zpravidla na nejbližším zasedání
konaném po skončení účetního období.
Jednání valné hromady, volby, volební řád
1. Valná hromada je usnášeníschopná, je – li přítomna alespoň polovina plnoletých členů Klubu. Není-li
valná hromada usnášeníschopná, musí předseda nejpozději do 14 dní svolat náhradní valnou
hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná vždy. Nestanoví-li tyto stanovy jinak,
rozhoduje valná hromada veřejným hlasováním plnoletých členů klubu, přičemž k přijetí rozhodnutí
je potřeba nadpoloviční většiny přítomných plnoletých členů Klubu. V případě hlasování o zrušení
Klubu a změně stanov Klubu je potřeba hlasů alespoň dvou třetin přítomných členů Klubu. Každý
přítomný člen Klubu je oprávněn činit návrhy na rozhodnutí valné hromady. Jednání valné hromady
řídí předseda Klubu a není-li přítomen, nejstarší člen výboru Klubu, nestanoví-li valná hromada jinak.
V případě více návrhů na rozhodnutí je vždy hlasováno postupně, a to nejprve o posledním
vzneseném návrhu. Valná hromada může přijmout jednací řád, který podrobněji upraví průběh
hlasování.
2. Volit na valné hromadě může jen plnoletý člen Klubu. Funkční období členů výboru Klubu a
předsedy Klubu je časově neurčené. V případě, že člen výboru Klubu rezignuje na své členství před
uplynutím funkčního období (nebo mu funkce zanikne z jiného důvodu), je výbor Klubu oprávněn
kooptovat do dané funkce do konání nejbližší valné hromady jiného člena Klubu s tím, že na nejbližší
valné hromadě bude takový člen výboru dovolen valnou hromadou pro zbytek daného funkčního
období. To se netýká předsedy Klubu, v případě zániku jeho funkce před uplynutím funkčního období
zvolí valná hromada pro zbytek funkčního období nového předsedu na svém nejbližším zasedání.
3. Volby předsedy Klubu a členů výboru Klubu na valné hromadě se provádí tajným hlasováním
plnoletých členů Klubu. Pro zvolení předsedy je potřeba zisk 2/3 hlasů, pro zvolení člena výboru je
potřeba zisk nadpoloviční většiny hlasů.

VIII. Závěrečná ustanovení
1 Jakékoli další změny a doplňky těchto stanov nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou
hromadou.
2 Tyto doplněné stanovy byly schváleny valnou hromadou klubu dne 17.12.2014.
Vimperk , 17.12.2014

