Stanovy spolku
Gymnathlon Česká Republika, z.s.
(znění stanov účinné ode dne 07. 01. 2019)

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Názvem spolku je: Gymnathlon Česká Republika, 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:

4.2.

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.

činnost s dětmi a mládeží a péči o jejich sportovní výchovu,

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.

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, projevuje tím vůli být vázána stanovami
spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

5.5.

O členství ve spolku rozhoduje statutární orgán spolku (správní rada) na základě písemné
nebo on-line žádosti o přijetí za člena spolku podané osobou, která se o členství ve spolku
uchází. Žádosti o přijetí za člena spolku jsou doručovány do sídla spolku nebo
elektronickou cestou prostřednictvím on-line formuláře. Rozhodne-li správní rada o přijetí
člena spolku, považuje za den vzniku členství den, kdy byla žádost o přijetí za člena
spolku doručena spolku.

5.6.

Členství ve spolku může být dvojího druhu, a to:

5.7.

5.6.1.

zakládající členství (zakládající členové)

5.6.2.

řádné členství (řádní členové)

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 (žadatel o přijetí) přijata za člena spolku, vzniká jí řádné
členství, tj. stává se řádným členem. S řádným členstvím je při rozhododování ve věcech
spadajících do působnosti členské schůze spolku spojen pouze hlas poradní.

5.9.

Spolek vede seznam svých členů, do kterého zapisuje identifikační údaje člena spolku
(jméno a příjmení/název, rodné číslo/identifikační číslo, adresu trvalého pobytu/sídlo,
popř. korespondenční adresu), údaj o druhu členství (zakládající člen/řádný člen), údaj o
vzniku členství (den přijetí za člena) 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,
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5.10.2.

vyloučením,

5.10.3.

smrtí v případě fyzické osoby,

5.10.4.

zánikem v případě právnické osoby,

5.10.5.

nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

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. Vyloučení řádného člena se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku;
ustanovení § 241 občanského zákoníku se však nepoužije.
6.

Členství - práva a povinnosti členů spolku

6.1.

Každý řádný člen má právo:

6.2.

6.3.

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 členské schůze,

6.1.6.

být volen do orgánů spolku.

Každý zakládající člen má práva dle bodů 6.1.1. až 6.1.4. těchto stanov a dále má právo:
6.2.1.

volit a být volen do orgánů spolku,

6.2.2.

účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování.

Každý člen, zakládající i řádný bez rozdílu, má povinnost:
6.3.1.

platit (řádně a včas) členský příspěvek,

6.3.2.

aktivně hájit, propagovat a naplňovat zájmy a cíle spolku,

6.3.3.

brát se o dobrou pověst spolku a

6.3.4.

respektovat a dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí přijatá orgány spolku.

7.

Orgány spolku

7.1.

Orgány spolku jsou:
7.1.1.

členská schůze a

7.1.2.

správní rada.

8.

Členská schůze

8.1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
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8.2.

Zasedání členské schůze svolává správní rada nejméně jedenkrát do roka, a to zveřejněním
pozvánky na oficiálních internetových stránkách spolku. Zveřejnění pozvánky musí být
provedeno nejméně 30 dní před konáním zasedání členské schůze. Z pozvánky musí být
patrné místo, datum a čas konání členské schůze a pořadjejího zasedání.

8.3.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny zakládajících členů spolku. Není-li
v těchto stanovách upraveno jinak, přijímá členská schůze usnesení většinou hlasů členů
přítomných v době usnášení; každý zakládající člen má jeden hlas. K poradním hlasům
řádných členů se při určení schopnosti usnášet se a při přijímání usnesení členské schůze
nepřihlíží.

8.4.

Do působnosti členské schůze patří zejména:
8.4.1.

určení hlavního zaměření činnosti spolku,

8.4.2.

rozhodování o změně stanov,

8.4.3.

schvalování výsledku hospodaření spolku,

8.4.4.

hodnocení činnosti ostatních orgánů spolku,

8.4.5.

rozhodování o zrušení spolku s likvidací či o jeho přeměně a

8.4.6.

volba a odvolávání členů správní rady.

8.5.

Správní rada zajistí vyhotovení zápisu zasedání členské schůze nejpozději do 30 dnů od
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho
tím pověřila členská schůze. Do zápisu ze zasedání členské schůze je každý člen oprávněn
nahlížet v sídle spolku.

9.

Správní rada

9.1.

Správní rada je kolektivním statutárním orgánem spolku, skládajícím se ze tří (3) členů.

9.2.

Správní rada řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze. Správní rada je při své
činnosti povinna dodržovat stanovy spolku, usnesení členské schůze a platnou a účinnou
právní úpravu, přičemž musí vždy postupovat tak, aby její činnost směřovala k naplňování
účelu spolku.

9.3.

Členové správní rady jsou voleni absolutní většinou všech hlasů (vyjma hlasů poradních)
členů spolku; k poradním hlasům řádných členů spolku se dle bodu 8.3. těchto stanov,
resp. dle ustanovení § 252 odst. 2 občanského zákoníku, nepřihlíží.

9.4.

Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Funkční období počíná běžet okamžikem
uplynutí bezprostředně předcházejícího funkčního období.

9.5.

Členové správní rady si prostou většinou všech hlasů volí ze svého středu předsedu, který
řídí zasedání správní rady. Předseda je volen na celé funkční období správní rady.

9.6.

Zasedání správní rady svolává její předseda. Před zvolením předsedy nebo v případě, že se
předseda vzdal funkce předsedy, svolává zasedání správní rady kterýkoliv její člen.
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9.7.

Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní
rada se usnáší (přijímá usnesení) prostou většinou všech hlasů svých členů. Každý člen
správní rady má jeden hlas. Hlasy členů správní rady jsou si rovny.

9.8.

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

10.

Členský příspěvek

10.1. Každý člen, zakládající i řádný, je povinen platit roční členský příspěvek. O výši
členského příspěvku a o datu a způsobu jeho splatnosti rozhoduje správní rada. Správní
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
správní radou řádně zdůvodněno.
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 správní rada, která jednou ročně
předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku.
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.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto stanovy jsou ve svém úplném znění uloženy v sídle spolku.
13.2. 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.
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Jan Březina
předseda správní rady
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