
STANOVY SPORT ZBRASLAV z.s. 
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. SPORT Zbraslav z.s. (dále spolek) je spolek dle § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. s 

vlastní právní subjektivitou, sdružující na základě dobrovolného členství zájemce o sportovní 
činnost zejména ve vodáckých sportech a turistice. Spolek má jednotnou organizační strukturou 
bez dalšího členění. 

2. Spolek sídlí na adrese: 
U loděnice 966, 156 00 Praha Zbraslav, 
která je pravidelným místem pro zasílání všeobecné korespondence a písemností. 

 
II. ÚČEL SPOLKU 

3. Hlavní činností spolku je umožňovat a rozvíjet sportovní i společenskou činnost svých členů 
podle jejich zájmu a podle zájmů, zaměření a možností spolku. 

4. Za tímto účelem a podle podmínek i zásad těchto stanov plní spolek zejména tyto úkoly: 
a) Pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů. 

Vytváří jim organizační, metodické, materiální i ekonomické podmínky i zázemí pro osobní 
účast ve sportovních i společenských aktivitách v rámci spolkové činnosti. 

b) Zabezpečuje svým členům legislativní, organizační i technické podmínky účasti v systémech 
sportovních soutěží a akcí sportovních a tělovýchovných svazů i orgánů a organizací v rámci 
ČR i v zahraničí. 

c) V souladu se svými zájmy i zájmy členů rozvíjí různé formy kulturní a společenské spolkové 
činnosti a služeb. 

d) Buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná, sportovní a jiná zařízení a vybavenost a 
poskytuje k využití členům a za stanovených podmínek i širší veřejnosti či jiným 
organizacím. 

5. Jako právní subjekt vlastní, spravuje a provozuje majetek a zdroje spolku a zabezpečuje jejich 
hospodárné využívání. Rovněž zajišťuje a rozvijí vedlejší hospodářskou činnost spolku pro 
zabezpečení finančních a materiálních zdrojů činnosti, chodu a rozvoje spolku. 

6. Na základě vzájemného respektu a rovného partnerství spolek spolupracuje s ostatními 
sportovními a tělovýchovnými organizacemi a orgány i s orgány a organizacemi správními a 
společenskými i jinými včetně jednotlivců. 

 
III. PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ A NÁPLŇ 

7. SPORT Zbraslav z.s. se programově zaměřuje na vodácké sporty a turistiku. 
8. Hlavním sportem je kanoistika, která je rozvíjena prioritně na všech výkonnostních úrovních: 

kondiční a rekreační sport, výkonnostní sport, špičkový sport a reprezentace, s těžištěm ve sportu 
výkonnostním pro všechny věkové kategorie a zejména mládež. V kanoistice bude spolek 
prioritně podle svých možností zabezpečovat organizačně, metodicky, materiálně a finančně 
zejména ve výkonnostním a špičkovém sportu účast v soutěžích i systémový tréninkový proces. 

9. V rámci programového zaměření spolku je možno pěstovat i další sporty, které jako doplňkové 
sporty mají těžiště v kondiční a rekreační úrovni. 

10. Volné kapacity spolku budou poskytovány k využití jiným organizacím a veřejnosti formou 
placených služeb. 

 
IV. ČLENOVÉ - PRÁVA A POVINNOSTI 

11. O přijetí za člena spolku se může ucházet každá osoba starší 15 let, pokud podá písemnou 
přihlášku za člena a zaváže se dodržovat stanovy spolku. Podpisem přihlášky dává souhlas 
s nakládáním s osobními údaji v rozsahu uvedeném v bodě 14. O členství ve spolku každého 
nově přihlašovaného zájemce rozhoduje výkonný výbor. 

12. Mládež do věku 15 let může získat členství ve spolku za podmínek čl. 11, avšak s písemným 
souhlasem zákonných zástupců. 

13. Rozhodnutím výkonného výboru může být osobám starším 18 let uděleno čestné členství ve 
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spolku. Z čestného členství ve spolku nevyplývají žádná práva ani povinnosti. 
14. Výkonný výbor vede seznam členů spolku v rozsahu nezbytném pro evidenci v rámci spolku, pro 

poskytování statistických údajů ČUS a ČSK a pro registraci členů spolku při sportovních 
soutěžích. Do seznamu členů jsou členové zapsáni po schválení jejich členství výkonným 
výborem a zápis je vymazán dnem zániku členství ve spolku. Seznam členů spolku je neveřejný. 

15. Základní práva členů spolku jsou: 
a) Účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností sportovního, tělovýchovného, 

kulturního a společenského života spolku i všech jeho činností a akcí a využívat vybavenost 
a služby spolku za podmínek určených stanovami, příslušnými směrnicemi vyhlášenými 
výkonným výborem a při startu v soutěžích též za podmínek určených řídícím orgánem 
soutěže. 

b) Uplatňovat své názory, návrhy, požadavky a připomínky vůči spolku a jeho vedení a 
vyžadovat příslušnou odpověď. 

c) Požadovat informace a zprávy o činnosti, chodu, výsledcích a hospodaření spolku. 
d) Volit a být volen do všech orgánů spolku po dosažení věku 18 let. 

16. Základní povinnosti členů spolku jsou: 
a) Plnit ustanovení stanov spolku, směrnic vyhlášených výkonným výborem spolku a usnesení 

valné hromady spolku. 
b) Svým chováním a jednáním přispívat k dobrému jménu spolku. 
c) Podílet se na činnosti a rozvoji spolku. 
d) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek a vybavenost spolku. 
d) Řádně a včas platit členské příspěvky i poplatky související s členstvím a činností ve spolku 

a využíváním jeho vybavenosti a služeb podle směrnic vyhlášených výkonným výborem. 
17. Členství ve spolku zaniká: 

a) Vystoupením ze strany člena. 
b) Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena spolku. 
c) Vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím ve spolku. 
d) Úmrtím člena nebo zánikem spolku. 

18. O vyškrtnutí nebo vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor. Návrh na vyškrtnutí nebo vyloučení 
se doručí členovi, proti kterému návrh směřuje. Ten musí mít příležitost se s návrhem na 
vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení, uvést i doložit vše co mu je k prospěchu. Rozhodnutí 
o vyškrtnutí nebo vyloučení se doručí vyloučenému členovi. Člen může navrhnout nejbližší valné 
hromadě, aby rozhodnutí o jeho vyškrtnutí nebo vyloučení přezkoumala. 

 
V. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A POPLATKY 

19. Základní členské příspěvky jsou projevem příslušnosti člena ke spolku a jejich zaplacení je 
členskou povinností. 

20. Podle rozsahu a nákladnosti činnosti může stanovit výkonný výbor doplňkové členské příspěvky 
a poplatky pro členy, kteří se vybrané činnosti ve spolku aktivně věnují. 

21. Výši a pravidla pro úhradu základních a doplňkových členských příspěvků a poplatků stanoví 
výkonný výbor. 

22. Podmínky pro využívání vybavenosti a služeb spolku stanovuje výkonný výbor. 
 

VI. ORGANIZACE SPOLKU 
23. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Tu tvoří všichni členové spolku, kteří dovršili věk 

18 let. 
24. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti spolku. Výlučnou kompetenci má 

v těchto záležitostech.: 
a) Rozhoduje o vzniku a zániku spolku, názvu a symbolice. 
b) Schvaluje, ruší nebo mění stanovy spolku. 
c) Schvaluje volební řád pro volby prezidenta spolku, členů výkonného výboru a revizní 

komise. 
c) Volí prezidenta spolku, členy výkonného výboru a revizní komise. 
d) Rozhoduje o programovém zaměření a náplni spolku. 
e) Schvaluje rozpočet a hospodaření spolku. 
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f) Projednává zprávu o stavu a programové koncepci spolku i zprávu o činnosti jeho vedení. 
g) Rozhoduje o majetku spolku. 

25. Valnou hromadu svolává prezident spolku nejméně jednou ročně. Svolává jí také v případě, 
požádá-li o to nejméně třetina členů spolku, kteří dovršili věk 18 let nebo revizní komise spolku. 
Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na 
elektronickou adresu. Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání a program 
jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné 
hromady 

 
26. Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů podle čl. 23. 

Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valná hromada o 30 minut později a 
tato je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. K platnosti usnesení valné 
hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

 
27. Výkonný výbor je nejvyšším rozhodovacím orgánem spolku v mezidobí mezi valnými 

hromadami. Výkonný výbor tvoří prezident spolku a další čtyři členové. Úseky činnosti 
jednotlivých členů výkonného výboru určuje a činnost výkonného výboru řídí prezident spolku. 

28. Prezident spolku je statutárním zástupcem spolku. Funkci prezidenta spolku lze vykonávat 
zpravidla po dobu dvou funkčních období, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

29. Výkonný výbor v rámci své činnosti zejména: 
a) Sleduje, projednává, řídí a hodnotí činnost, chod a hospodaření spolku. 
b) Projednává a schvaluje návrhy opatření a vyhlašuje jejich platnost. 
c) Projednává, schvaluje a vyhlašuje legislativní akty spolku. 
d) Jedná a uzavírá dohody nebo pověřuje jednáním a uzavíráním dohod jménem spolku 

prezidenta či jiného zástupce. 
e) Zpracovává zprávy o stavu a výsledcích  hospodaření spolku. 
f) Zpracovává návrhy programů a rozpočtů spolku i jeho akcí a předkládá je ke schválení valné 

hromadě. 
30. Rozhodnutí výkonného výboru jsou platná, pokud při účasti nejméně čtyř členů hlasovala pro 

většina. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. 
31. Prezidenta spolku a členy výkonného výboru volí přímou a tajnou volbou valná hromada na 

funkční období čtyř let. Průběh voleb upravuje volební řád, který schvaluje valná hromada. 
O odvolání z funkce prezidenta spolku nebo člena výkonného výboru v průběhu funkčního 
období rozhoduje valná hromada. 

32. Vzdá-li se v průběhu funkčního období své funkce člen výkonného výboru, může být na uvolněné 
místo kooptován jiný člen spolku. Tuto kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Vzdá-li se 
v průběhu funkčního období své funkce více než polovina členů výkonného výboru zvolených 
valnou hromadou, svolá prezident spolku do 30 dní valnou hromadu, na které bude provedena 
mimořádná volba členů výkonného výboru. 

33. Vzdá-li se v průběhu funkčního období své funkce prezident spolku, může být jeden ze členů 
výkonného výboru zvolených valnou hromadou pověřen řízením činnosti výkonného výboru a 
volné místo může být obsazeno kooptací jiného člena spolku. Tuto kooptaci schvaluje nejbližší 
valná hromada. 

34. Revizní komise spolku je volený orgán, který kontroluje a reviduje činnost a hospodaření spolku 
a jeho vedení. Zprávy o své činnosti a jejich výsledcích předkládá komise valné hromadě. 

35. Revizní komise má tři členy Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce 
statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. Funkční období 
členů revizní komise je čtyřleté. 

36. Výkonný výbor je povinen předložit revizní komisi spolku všechny podklady a podat veškeré 
informace, o které komise požádá. 

 
VII. PRÁVNÍ POSTAVENÍ A MAJETEK SPOLKU 

37. Spolek může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou 
odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat národního nebo jiného majetku, který mu 
byl smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním jako s vlastním, s výjimkou práva 
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zcizení. 
38. Za spolek jedná jeho jménem výkonný výbor, a to zpravidla prostřednictvím prezidenta spolku 

nebo jiného pověřeného člena. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, pak k jeho 
platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis prezidenta klubu nebo pověřeného člena výkonného 
výboru. 

39. Majetek spolku tvoří hmotný i nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem 
majetku spolku jsou: 
a) Členské příspěvky a poplatky. 
b) Příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti a služeb. 
c) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spolku. 
d) Příspěvky a dotace svazových a sportovních orgánů na zajištění soutěží a sportovní činnosti. 
e) Příspěvky a dotace sportovních a tělovýchovných organizací a státu na provoz a údržbu TVZ 

a na investice. 
f) Příspěvky a podpory jiných organizací a jednotlivců. 
g) Dary. 
h) Jiné příjmy. 

40. Pro zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výkonný 
výbor oprávněn zřídit pokladní místo a běžný účet u peněžního ústavu. 

 
VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

41. Spolek SPORT Zbraslav z.s. je právním pokračovatelem původní sportovní organizace s názvem 
Sportovní klub SPORT Zbraslav. Ta vznikla jako občanské sdružení na základě schválení stanov 
valnou hromadou bývalé TJ SPORT Zbraslav dne 29.5.1990, která byla zároveň ustavující valnou 
hromadou nově vzniklého sdružení. Stanovy byly zaregistrovány MV ČSR ve smyslu zákona 
č.83/1990 Sb. o právu shromažďovacím a spolčovacím dne 11.6.1990 pod číslem VSP/1-
1196/90-R. 

42. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u místně příslušného rejstříkového soudu. 


