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Stanovy spolku 
Gymnathlon Praha, z.s. 

(znění stanov účinné ode dne 01.02.2020) 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Názvem spolku je: Gymnathlon Praha, z.s. (dále jen „spolek“). 

1.2. Sídlem spolku je: Praha. 

1.3. Spolek je založen na dobu neurčitou.  

2. Právní postavení spolku 

2.1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník založenou 

za účelem naplňování společného zájmu členů spolku. Spolek je samosprávný, 

dobrovolným a nezávislým svazkem svých členů. 

2.2. Spolek je nadán právní osobností. 

3. Účel spolku 

3.1. Základním účelem spolku je provozování sportovní činnosti, organizování sportovních akcí 

a dalších akcí určených pro rozvoj sportovní zdatnosti a osvěty, a to zejména dětí a mládeže 

mateřských, základních a středních škol, ale též mládeže vysokoškolské. 

4. Hlavní a vedlejší činnost spolku 

4.1. Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře sportu. 

Spolek zejména vytváří podmínky pro činnost členů, hají a prosazuje jejich zájmy 

související s rozvojem sportovní, zájmové a výkonnostní činnosti, zejména mládeže a dětí. 

Při realizaci svého poslání vykonává spolku především tuto činnost: 

4.1.1. organizuje a pořádá sportovní akce pro své členy i veřejnost, 

4.1.2. prosazuje a chrání společné zájmy a práva svých členů tak, aby nebyly omezovány 

nebo porušovány, 

4.1.3.     sportovní trénink, pohybový rozvoj a péče o sportovní výchovu dětí a mládeže, 

4.1.4. pořádá vzdělávací odborné semináře a školení v oblasti sportu, 

4.1.5. spolupracuje se všemi složkami, orgány a organizacemi, které přispívají 

k všeobecnému rozvoji a propagaci sportovní kultury, sportu a dalších zájmových 

aktivit, 

4.1.6. vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály. 

4.2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo 

v hospodárném využití spolkového majetku. 
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5. Členství - základní ustanovení 

5.1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku, 

sdílí vize spolku a má zájem účastnit se činnosti spolku směřující k naplňování jeho účelu 

jakožto společného zájmu všech jeho členů. 

5.2. Členství se váže na osobu člena spolku a nepřechází na jeho právního nástupce, a to ani 

tehdy, je-li členem spolku právnická osoba. 

5.3. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba 

určí jiného zástupce. V případě určení jiného zástupce, než je její statutární orgán, je 

právnická osoba povinna písemně sdělit spolku identifikační údaje jiného zástupce, a to 

nejpozději k okamžiku, kdy má tento jiný zástupce za právnickou osobu činit v rámci spolku 

právní jednání. 

5.4. Osoba, která se uchází o členství ve spolku (dále jen „zájemce“), projevuje tím vůli být 

vázána stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

5.5. Zájemce podává přihláška do spolku (dále jen „přihláška“) výhradně na online formuláři, 

dostupném na oficiálních internetových stránkách spolku. Podá-li zájemce přihlášku, vzniká 

mu členství ve spolku okamžikem zaplacení členského příspěvku, s jehož výší a způsobem 

úhrady bude zájemce seznámen v rámci online procesu podání příhlášky. Za okamžik 

zaplacení členského příspěvku se považuje okamžik, kdy je jeho plná výše připsána na 

bankovní účet spolku. Po zaplacení členského příspěvku zašle spolek elektronickou poštou 

novému členovi potvrzení o podání přihlášky a vzniku členství. 

5.6. Členství ve spolku může být dvojího druhu, a to: 

5.6.1. zakládající členství (zakládající členové) 

5.6.2. řádné členství (řádní členové) 

5.7. Zakládajícími členy spolku jsou: 

5.7.1. Jan Březina, r.č.: 790201/1513, bytem Sdružená 2009, 393 01 Pelhřimov, 

5.7.2. Martin Jahoda, r.č.: 801206/0012, bytem Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4 – 

Braník. 

5.8. Je-li po vzniku spolku osoba přijata za člena spolku postupem dle čl. 5.5. stanov, vzniká jí 

řádné členství, tj. stává se řádným členem (čl. 5.6.2. stanov). 

5.9. Spolek vede seznam svých členů, do kterého zapisuje identifikační údaje člena spolku 

(jméno a příjmení/název, datum narození/identifikační číslo, rodné číslo, adresu trvalého 

pobytu/sídlo, popř. korespondenční adresu), údaj o druhu členství (zakládající člen/řádný 

člen), údaj o vzniku členství (den vzniku členství) a údaj o zániku členství (den zániku 

členství). Seznam členů bude zpřístupněn pouze členům spolku. Seznam členů nebude 

veřejně zpřístupněn. 

5.10. Členství ve spolku zaniká: 

5.10.1. dobrovolným vystoupením, 

5.10.2. vyloučením, 

5.10.3. smrtí v případě fyzické osoby, 

5.10.4. zánikem v případě právnické osoby, 

5.10.5. neuhrazením členského příspěvku. 
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5.11. Zakládající členství může zaniknout pouze v případě upraveném v bodě 5.10.1., nebo v bodě 

5.10.3. těchto stanov; ostatními způsoby uvedenými v bodě 5.10. těchto stanov zakládající 

členství zaniknout nemůže. 

5.12. Člen může ze spolku kdykoliv vystoupit na základě svého svobodného rozhodnutí (dále jen 

„vystoupení“). Vystoupení musí být učiněno v písemné formě a musí být doručeno spolku, 

jinak je vystoupení neúčinné. Vystoupení je účinné okamžikem, kdy je doručeno spolku. 

5.13. Rada může rozhodnout o vyloučení řádného člena, který závažně porušil povinnost 

vyplývající z členství nebo způsobil spolku zvlášť závažnou újmu. Předchozí výzva 

k nápravě se nevyžaduje. Řádné členství v takovém případě zaniká okamžikem, kdy je 

rozhodnutí správní rady o vyloučení ze spolku doručeno vyloučenému členovi. 

5.14. Neuhrazením členského příspěvku zaniká řádné členství, pokud řádný člen neuhradí členský 

příspěvek nejpozději v den jeho splatnosti. Řádné členství v takovém případě zanikne 

okamžikem marného uplynutí splatnosti, tj. marným uplnynutím kalendářního dne, do 

kterého měl být členský příspěvek nejpozději uhrazen. Členský příspěvek je uhrazen 

okamžikem, kdy je celá jeho výše připsána na bankovní účet spolku. Vychází-li den 

splatnosti členského příspěvku na sobotu, neděli nebo státní svátek, je povinností a starostí 

řádného člena, aby platbu členského příspěvku provedl tak, aby nejpozději v den splatnosti 

byl členský příspěvek připsán na bankovní účet spolku. O zániku členství není spolek 

povinen osobu, které řádné členství neuhrazením členské příspěvku zaniko, vyrozumět. 

6. Členství - práva a povinnosti členů spolku 

6.1. Každý člen má právo: 

6.1.1. účastnit se činnosti spolku a být o činnosti spolku na svou žádost informován, 

6.1.2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, 

6.1.3. být informován o hospodaření spolku, 

6.1.4. žádat informace a vysvětlení od orgánů spolku a 

6.1.5. účastnit se jednání valné hromady, 

6.1.6. být volen do orgánů spolku. 

6.2. Každý člen má povinnost: 

6.2.1. platit (řádně a včas) členský příspěvek, 

6.2.2. aktivně hájit, propagovat a naplňovat zájmy a cíle spolku, 

6.2.3. brát se o dobrou pověst spolku a 

6.2.4. respektovat a dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí přijatá orgány spolku. 

7. Orgány spolku 

7.1. Orgány spolku jsou: 

7.1.1. valná hromada a 

7.1.2. rada. 

 

 



4 
 

8. Valná hromada 

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je oprávněna projednat a 

rozhodnout pouze ty záležitosti, které jsou do její působnosti svěřeny těmito stanovami. 

8.2. Zasedání valné hromady svolává rada. Rada svolá valnou hromadu v případě, že potřeby 

spolku vyžadují, aby valná hromada byla svolána a projednala záležitosti spolku, které jsou 

ji svěřeny do působnosti těmito stanovami. Rada není povinna svolávat valnou hromadu 

v pravidelných časových intervalech. 

8.3. Zasedání valné hromady rada svolá také tehdy, pokud ji o to požádá alespoň 10 % členů 

spolku písemnou žádostí (dále jen „žádost o svolání valné hromady“). V takovém případě 

je rada povinna valnou hromadu svolat tak, aby se její zasedání konalo nejpozději do 

šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o svolání valné hromady. K žádosti, 

která není vlastnoručně podepsána alespoň 10 % členů spolku a/nebo ve které nejsou 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeny záležitosti, které má valná hromada na svém 

zasedání projednat, není rada povinna přihlížet. Splňuje-li žádost o svolání valné hromady 

všechny náležitosti stanovené těmito stanovami a rada přesto zasedání valné hromady 

nesvolá, jsou výše uvedení žadatelé oprávněni svolat zasedání valné hromady sami.  

8.4. Zasedání valné hromady se svolává zveřejněním pozvánky na internetovách stránkách 

spolku, a to tak, aby pozvánka byla zveřejněna nejméně patnáct (15) kalendářních dnů před 

plánovaným datem konání valné hromady. Z pozvánky musí být patrné místo, datum a čas 

zasedání valné hromady a její pořad, tzn. záležitosti, které mají být valnou hromadou 

projednány. 

8.5. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti více než 50 % členů spolku. Každý člen 

spolku má při hlasování jeden hlas. K přijetí usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční 

většiny hlasů všech členů spolku. 

8.6. Do působnosti valné hromady patří odvolání člena rady. Bude-li člen rady valnou hromadou 

ze své funkce odvolán, bude uvolněné místo v radě obsazeno kooptací dle čl.9.4. těchto 

stanov. 

8.7. Zasedání valné hromady řídí její předseda, který je zvolen bezprostředně po jejím 

zahájení. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její zasedání předseda rady, popř. 

jiný člen rady. Není-li na zasedání valné hromady přítomen žádný z členů rady, řídí její 

zasedání až do zvolení předsedy valné hromady ten, kdo zasedání valné hromady 

organizačně připravoval a je v místě zasdání valné hromady přítomen. 

8.8. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady nejpozději do 30 dnů od jejího 

ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím valná 

hromada pověřila. Do zápisu ze zasedání valné hromady je každý člen oprávněn nahlížet 

v sídle spolku. 

9. Rada 

9.1. Rada je kolektivním statutárním orgánem spolku, skládajícím se ze tří (3) členů. 

9.2. Rada řídí činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech spolku, vyjma odvolání člena 

rady spolku, které je vyhrazeno valné hromadě (viz čl.8.6.). Rada je při své činnosti povinna 

dodržovat stanovy spolku a platnou a účinnou právní úpravu, přičemž musí vždy postupovat 

tak, aby její činnost směřovala k naplňování účelu spolku. 

9.3. Do působnosti rady patří také: 
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9.3.1. určení hlavního zaměření činnosti spolku, 

9.3.2. rozhodování o změně stanov, 

9.3.3. schvalování výsledku hospodaření spolku, 

9.3.4. hodnocení činnosti ostatních orgánů spolku, 

9.3.5. rozhodování o zrušení spolku s likvidací či o jeho přeměně a 

9.3.6. rozhodování o kooptaci nových členů rady. 

9.4. Bude-li místo v radě uvolněno, bude obsazeno kooptací, tj. doplněním volbou zbývajícími 

členy rady. Na novém členovi rady se musí zbývající členové rady jednomyslně 

shodnout. Budou-li uvolněna všechna místa v radě, přechází oprávnění určit nové členy rady 

na zakládající členy spolku. 

9.5. Funkční období členů rady je časově neomezené. 

9.6. Členové rady většinou všech hlasů zvolí ze svého středu předsedu rady, který řídí 

zasedání rady. Funkční období předsedy rady je pět (5) let. Nezvolí-li rada ze svého středu 

nového přdsedu rady ani do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy mělo dosavadnímu předsedovi 

rady funkčního období skončit, platí, že dosavadní předseda rady byl zvolen na další funkční 

období. Zvolí-li rada ze svého středu nového předsedu rady, ujímá se nový předseda rady 

své funkce dnem zvolení, nejdříve však den následující po posledním dni funkčního období 

dosavadního předsedy rady. Zánikem funkce přededy rady nezaniká členovi rady členství 

v radě. Stejná osoba může být předsedou rady zvolena i opakovaně. 

9.7. Členové rady většinou všech hlasů zvolí ze svého středu místopředsedu rady, který zastupuje 

předsedu rady v jeho nepřítomnosti. Funkční období místopředsedy rady je pět (5) let. 

Nezvolí-li rada ze svého středu nového místopředsedu rady ani do jednoho (1) měsíce ode 

dne, kdy mělo dosavadnímu místopředsedovi rady funkčního období skončit, platí, že 

dosavadní místopředseda rady byl zvolen na další funkční období. Zvolí-li rada ze svého 

středu nového místopředsedu rady, ujímá se nový místopředseda rady své funkce dnem 

zvolení, nejdříve však den následující po posledním dni funkčního období dosavadního 

místopředsedy rady. Zánikem funkce místopřededy rady nezaniká členovi rady členství 

v radě. Stejná osoba může být místopředsedou rady zvolena i opakovaně. 

9.8. Zasedání rady svolává předseda rady. Není-i obsazena funkce předsedy rady, tak 

místopředseda rady. Není-li obsazena an funkce místopředsedy rady, tak kterýkoliv 

člen rady. 

9.9. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada se usnáší 

(přijímá usnesení) většinou všech hlasů svých členů. Každý člen rady má jeden hlas. Hlasy 

členů rady jsou si rovny. 

9.10. Za spolek je oprávněn jednat předseda nebo místpředseda rady, a to každý z nich samostatně. 

9.11. Rada je z kapacitních důvodů akcí pořádaných spolkem oprávněna rozhodnout o 

maximálním počtu členů spolku pro učité časové období, zpravidla odpovídající svým 

počátkem, délkou a koncem školnímu pololetí. Takové rozhodnutí nemá vliv na členství, 

která vznikla před dnem rozhodnutí rady o maximálním počtu členů. Je-li vydáno rozhodnutí 

o maximálním počtu členů, je rada oprávněna přihlášky zájemců, které by založily členství 

nad stanovený maximální počet členů, odmítnout; o tom musí být dotčený zájemce bez 

zbytečného odkladu vyrozuměn. Odmítne-li rada přihlášku dle předešlé věty, členství ve 

spolku zájemci nevznikne ani tehdy, když již zaplatil členský příspěvek. Členský příspěvek 
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mu v takovém případě bude bez zbytečného odkladu vrácen bezhotovostním převodem na 

bankovní účet, ze kterého byl na bankovní účet spolku uhrazen. 

10. Členský příspěvek 

10.1. Každý člen je povinen platit členský příspěvek. O výši členského příspěvku, období, za které 

se platí a o datu a způsobu jeho splatnosti rozhoduje rada. Rada může rozhodnout o rozdílné 

výši členských příspěvků jednolivých členů, přičemž přihlíží zejména k nákladům, které 

jsou vynaloženy na aktivity jednotlivých členů, četnosti účasti na akcích pořádaných 

spolkem atp. Rozhodnutí o výši členských příspěvků musí být radou řádně zdůvodněno. 

Tyto údaje uveřejní rada na internetových stránkách spolku. 

10.2. Podílí-li se zakládající členové nebo řádní členové, kteří jsou členy rady spolku, podstatnou 

měrou aktivně na administrativním a personálním zajištění činnosti spolku a jeho organizaci, 

jsou tito členové od povinnosti hradit členský příspěvek osvobozeni. Od povinnosti hradit 

členský příspěvek jsou také osvobozeni členové, kteří ve spolku působí jako trenéři. 

11. Zásady hospodaření spolku 

11.1. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z: 

11.1.1. členským příspěvků, 

11.1.2. sponzorských darů právnických a fyzických osob, 

11.1.3. příspěvků, dotací a grantů od státní správy, samosprávy a fondů EU, 

11.1.4. příjmů ze své činnosti a 

11.1.5. výnosů svého majetku.  

11.2. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti vykonávané spolkem může být použit pouze pro 

spolkovou činnost, a to včetně správy spolku. 

11.3. Za řádnou správu majetku a hospodaření spolku odpovídá rada. Rada po uplynutí každého 

kalendářního roku vypracuje zprávu o hospodaření spolku v uplynulém kalendářním roce.  

11.4. Spolek zajišťuje, svépomocí či za pomoci třetí osoby, vedení účetnictví dle obecně 

závazných právních předpisů. 

12. Zrušení, likvidace a zánik spolku 

12.1. Zrušení, likvidace a zánik spolku se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění platném a účinném k okamžiku zrušení spolku, popř. jiným právním 

předpisem, kterým bude zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nahrazen. 

13. Přechodná ustanovení 

13.1. Členové dosavadní správní rady spolku, kterým členství ve správní radě trvá ke 

dni 31.12.2019, se účinností těchto stanov stávající bez dalšího členy rady. 

13.2. Předseda dosavadní správní rady Jan Březina, nar.: 01.02.1979, bytem Sdružená 2009, 393 

01 Pelhřimov se okamžikem účinnosti těchto stanov stává bez dalšího předsedou rady 

zvoleným dle těchto stanov a první den účinnosti těchto stanov je prvním dnem jeho funkční 

období předsedy rady. 

13.3. Místopředseda dosavadní správní rady Martin Jahoda, nar.: 06.12.1980, bytem Psohlavců 

1756/26d, Braník, 147 00 Praha 4 se okamžikem účinnosti těchto stanov stává bez dalšího 
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místopředsedou rady zvoleným dle těchto stanov a první den účinnosti těchto stanov je 

prvním dnem jeho funkční období místopředsedy rady. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Tyto stanovy jsou ve svém úplném znění uloženy v sídle spolku. 

14.2. Práva a povinnosti členů spolku, jakož i práva a povinnosti členů volených orgánů spolku, 

která nejsou těmito stanovami upravena, se řídí právním řádem České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

14.3. Tyto stanovy nabývají své účinnosti dnem 01.02.2020. 

 

Jan Březina 

předseda rady 


