
S T A N O V Y 

Sportovní klub orientačního běhu Ostrava, z.s. 

 

I. 

Základní ustanovení  

Spolek s názvem Sportovní klub orientačního běhu Ostrava, z.s. (dále jen SK) 

1. Je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují a organizují sport, turistiku, 
osvětovou a vzdělávací činnost a to jak pro vlastní členy, tak i pro členstvo z jiných, 
podobně zaměřených spolků a také pro neorganizovanou veřejnost. 

2. Sídlem Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava,  z.s.  je ulice Petra Křičky 19,  
Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00. 

 

II. 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

1. Základním účelem a hlavní činností SK je : 

a) Vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti v rámci 
zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost v oblasti 
orientačních sportů organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. 

b) Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 
etických, estetických a mravních pravidel, v souladu se zásadami fair play, 
k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a ke zdravému životnímu stylu. 

c) Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 
samosprávy, s ostatními organizacemi i  jednotlivci. 

d) Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení. 

e) Účastnit se, spoluorganizovat a zapojovat se programů rozvoje sportu a popularizace 
orientačních sportů. 

f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, 
zdraví apod., zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

g) Spravovat vlastní majetek. 

2. SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou  
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou 
základnu pro plnění svého účelu, zejména provádět mapové a kartografické práce za účelem 
tvorby map pro orientační běh, výrobu  a prodej sportovních pomůcek a organizování 
kulturně společenských akcí.  



III. 

Orgány SK 

1. Orgány SK jsou: 

a) Valná hromada - jako orgán nejvyšší. 

b) Výkonný výbor - jako orgán výkonný. 

c) Předseda - jako orgán statutární. 

d) Revizor – jako orgán kontrolní. 

2. Valná hromada SK: 

a) Je nejvyšším orgánem SK. Je složena ze všech členů SK starších 18-ti let. 

b) Je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů SK starších 18-ti let. 

c) Je svolávána nejméně jedenkrát do roka.  

d) Svolává se elektronickou pozvánkou, která musí obsahovat alespoň místo a čas 
konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána 
nejméně 30 dnů před konáním zasedání valné hromady a současně zveřejněna na 
klubových stránkách.  

Do působnosti valné hromady zejména náleží: 

e) Rozhodnutí o zrušení SK s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 
rozdělení  

f) Rozhodnutí o změně stanov včetně změny názvu a symboliky SK. 

g) Volba členů výkonného výboru a revizora SK na dobu 4 let. 

h) Odvolání členů výkonného výboru a revizora SK. 

i) Schválení výsledků hospodaření. 

j) Schválení rozpočtu. 

k) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.  

l) Přijetí nebo odmítnutí zprávy o hospodaření a majetku SK. 

3. Výkonný výbor SK: 

a) Má 5 členů. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. 

b) Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu klubu. 

c) Připravuje zprávy, informace a návrhy plánu činnosti a rozpočtu pro valnou 
hromadu. 

d) Zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu. 



e) Přijímá rozhodnutí a opatření k plnění usnesení valné hromady. 

f) Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. 

g) Vede členy k co nejúčelnějšímu využívání přidělených nebo svěřených finančních a 
materiálních prostředků, usiluje o dosažení co nejvyšších příjmů z vlastní činnosti. 

h) Zajišťuje zpracování nezbytných statistických údajů. 

i) Zajišťuje řádné vedení evidence členské základny. 

j) Zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, 
jinými organizacemi i sportovci jednotlivci. 

k) Zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů. 

l) Zodpovídá za aktuálnost webových stránek klubu. 

m) Schvaluje odměny trenérů, cvičitelů a dalších členů SK, kteří se aktivně podílí na 
činnosti klubu. 

n) Je povinen předat revizorovi SK jim požadované podklady. 

4. Předseda SK: 

a) Řídí činnost SK. 

b) Připravuje celkové zprávy pro valnou hromadu. 

c) V případě nepřítomnosti předsedy VV na zasedání valné hromady pověří písemně 
člena VV řízením jednání valné hromady. 

d) Pokud nemůže předseda VV vykonávat svou funkci déle než 5 měsíců, svolá  revizor 
SK mimořádné jednání VV k volbě nového předsedy SK. 

5. Revizor SK: 

a) Je kontrolním orgánem SK. 

b) Je volen valnou hromadou veřejným hlasováním na dobu 4 let. 

c) Nesmí být zároveň členem VV, ani statutárního orgánu spolku. 

d) Seznamuje VV s výsledky svých kontrolních šetření. 

e) Je oprávněn kontrolovat VV a dohlíží, aby činnost orgánů klubu při hospodaření 
s vlastními prostředky, jakož i s účelově vázanými příspěvky z veřejných zdrojů byla 
hospodárná a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami klubu. 



IV. 

Členství 

1. Řádným členem SK se může stát každá osoba bez ohledu na svou rasu, národnost, 
státní, společenskou nebo politickou příslušnost a náboženské smýšlení, která souhlasí 
se stanovami SK. 

2. Členství je dobrovolné a vzniká podáním přihlášky VV, který zajistí vystavení 
registračního čísla. Osoby mladší 15-ti let musí k přihlášce přiložit písemný souhlas 
rodičů nebo zákonných zástupců. 

3. O přijetí za řádného člena rozhoduje VV na základě podané písemné přihlášky zájemce 
o členství. 

4. Členové mají právo: 

a) Účastnit se dle svých zájmů, možností a schopností sportovního a společenského 
života SK a to za podmínek těchto stanov. 

b) Účastnit se školení, kurzů a seminářů, které umožňují výkonnostní nebo odborný 
růst nebo zvyšují kvalifikaci související se sportovní činnosti. 

c) Podílet se na všech výhodách z členství vyplývajících. 

d) Účastnit se jednání VV, jedná-li se o jeho osobu. 

e) Volit a být volen do orgánů SK od věku 18-ti let. 

5. Členové mají povinnost : 

a) Dodržovat stanovy a plnit úkoly z nich vyplývající. 

b) Dodržovat přijaté směrnice z usnesení valné hromady. 

c) Šetřit, chránit a udržovat majetek, který slouží k zabezpečení vlastní činnosti SK. 

d) Řádně a včas platit členské příspěvky, jejichž výše bude vždy odsouhlasena valnou 
hromadou pro příslušný kalendářní rok. 

6. Řádné členství zaniká: 

a) Vystoupením – zrušením členství - ze strany člena. 

b) Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností. 

c) Vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, usnesení a 
rozhodnutí orgánů SK. 

d) Úmrtím. 

e) Zánikem SK bez právního nástupce. 



V. 

Majetek a hospodaření 

1. Majetkem SK je hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

2. Zdrojem majetku SK jsou : 

a) Členské příspěvky, případně jiné poplatky související s členstvím. 

b) Příjmy ze sportovní a kulturně-společenské činnosti. 

c) Příjmy z vlastní hospodářské činnosti (z půjčování pomůcek a vybavení pro sport, 
z prodeje nabitého duševního vlastnictví při tvorbě map atd.). 

d) Příspěvky a dotace svazových orgánů a zastřešujících organizací na zajištění 
mistrovských soutěží a sportů pro všechny. 

e) Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty 
apod. 

f) Příspěvky z rozpočtu jiných organizací. 

g) Dary a jiné příjmy. 

 

VI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Valná hromada SK zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně 
formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či 
rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může VV odstraňovat všechny vady stanov 
k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového 
rejstříku. 

2. Tyto stanovy byly schváleny na jednání valné hromady klubu dne 8.2.2016 


