
Stanovy Sportovního klubu kopaná Karbo Benátky nad Jizerou o. s.
 

oddíl první
obecná ustanovení

Čl. I
Název sdružení

Sdružení nese název Sportovní klub kopané Karbo Benátky nad Jizerou o. s. 

Čl. II
Sídlo sdružení

Sportovní klub kopané Karbo Benátky nad Jizerou o. s. sídlí na adrese: Letní stadion č. 650, 
294 71  Benátky nad Jizerou , IČ 42716187 

Čl. III
Cíl sdružení

Cílem sdružení je:

  a) organizovat sportovní činnost pro své členy a širokou veřejnost
 b)  zastupovat  a  chránit  zájmy svých  členů,  poskytovat  svým členům možnost  sportovní 
činnosti a vytvářet podmínky ke vzájemné spolupráci členů
 c)  vytvářet  předpoklady  pro  zvyšování  tělesné  zdatnosti  svých  členů,  posilováním  jejich 
zdraví a rozvoj jejich pohybových schopností  
  d) provozování společné činnosti a služeb určených členům
 e) spoluvytváření ekonomických a materiálních podmínek pro činnost členů ve spolupráci s  
orgány státní správy a to zvláště ve městě a přilehlých oblastech
 f) zastupování členů, jakož i samostatné jednání s českými a zahraničními kluby a  sdruženími
 

oddíl druhý
členství

Čl. IV
Členství

 1.  Členství  ve  sdružení  není  vázáno  pohlavím,  občanstvím,  členstvím v  politické  straně, 
rasovou příslušností, náboženským přesvědčením, sexuální orientací či dosaženým vzděláním.

 2. Členství ve sdružení není vázáno věkem.

Čl. V
Vznik členství

 1. Každý člen musí písemně přistoupit k těmto stanovám.

 2. Dokladem členství je potvrzená legitimace.



Čl. VI
Zánik členství

1. Členství zaniká:

      a) vystoupením
      b) úmrtím člena
      c) zánikem sdružení
      d) vyloučením 

 2. Vystoupit může každý člen sdružení kdykoliv. Účinky jeho vystoupení nastávají okamžikem 
doručení písemného oznámení výkonnému výboru. Vystoupením člena nezanikají jeho závazky 
vůči  sdružení  vzniklé  po  dobu  jeho  členství  vyplývající  z  těchto  stanov,  rozhodnutím 
příslušných orgánů sdružení nebo k nimž se dobrovolně zavázal a to zvláště závazek platit  
členské příspěvky.

 3. Vyloučit člena může výkonný výbor z důvodu opakovaného porušení    povinností platit  
příspěvky.

 4. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (resp. nemožnosti účastnit se klubové činnosti) může 
člen hradit tzv. „udržovací poplatek“ tak, aby po návratu neplatil za „nového člena“. Tento 
poplatek jej však neopravňuje k využívání zařízení klubu a k možnosti volit a být volen.

Čl. VII.
Práva a povinnosti členů

1.  Člen  sdružení  má  právo  účastnit  se  valné  hromady,  hlasovat  na  ní,  požadovat  na  ní  
vysvětlení  a  uplatňovat  návrhy  a  tím  se  tak  podílet  na  řízení  sdružení.  

2. Člen má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů sdružení, dodržovat a naplňovat 
společně dohodnuté postupy, svým jednáním a chováním přispívat  k upevnění  organizační 
jednoty  sdružení  a  všemožně  usilovat  o  dobrou  propagaci  jména  sdružení.  

3. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na tom valná hromada sdružení. 

4. Po dobu trvání sdružení, ani v případě jeho zrušení, není člen sdružení oprávněn požadovat  
vrácení svých členských příspěvků. 

oddíl třetí
orgány sdružení

Čl. VIII.
Valná hromada

Orgány sdružení jsou:

1. Valná hromada
2. Výkonný výbor

1. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen je oprávněn se zúčastňovat 
valné hromady osobně.



2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor. Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu 
alespoň jednou za kalendářní rok. Svolává ji výkonný výbor oznámením na úřední desce 
nebo oficiální pozvánkou.

3.  Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 a) místo, datum, hodinu konání valné hromady
 b) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada
 c) pořad jednání valné hromady

4. Členové jednající ve shodě v počtu alespoň deseti mohou písemně vyzvat výkonný výbor ke 
svolání mimořádné valné hromady. V případě, že výkonný výbor v termínu jednoho měsíce 
jejich žádosti  nevyhoví  a  valnou hromadu nesvolá,  jsou oprávněni  svolat  valnou hromadu 
sami.

5. Valná hromada je úsnášeníschopná, je-li na jejím jednání alespoň ½ členů. Nesejde-li se na  
jednání řádné valné hromady alespoň toto kvórum, je předseda sdružení oprávněn posunout  
termín  jejího  jednání  o  jednu  hodinu  s  tím,  že  v  průběhu  tohoto  času  se  pokusí  svolat  
dostupnými prostředky nepřítomné členy. Valná hromada je následně úsnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných členů.

6.  Přítomní  členové  se  zapisují  do  listiny  přítomných.  O  jednání  valné  hromady musí  být 
pořízen zápis.

7. Valná hromada:

 a) rozhoduje o vzniku a zániku SK
 b) rozhoduje o názvu a symbolice SK
 c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK
 d) volí výkonný výbor 
 e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku, schvaluje rozpočet a výši 
oddílových   příspěvků

8. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

9.  Kvalifikované dvoutřetinové většiny přítomných je zapotřebí ke schválení usnesení o 
vyslovení nedůvěry voleným orgánům sdružení nebo jejich členům nebo ke změně stanov. 

10. Hlasovací právo všech členů je rovné.

 Čl. IX.
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení a jedná jeho jménem. Výkonný výbor 
rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do 
působnosti valné hromady.

2. Výkonný výbor má pět členů.

3. Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dobu 1 roku, opětovné zvolení je možné.

4. Výbor tvoří předseda, místopředseda, sekretář, pokladník a člen výboru, kteří byli do své 
funkce zvoleni na valné hromadě.

5. Předseda výboru svolává a řídí zasedání výboru.



6. Předseda je povinen svolat výbor, požádá-li o to nejméně třetina členů výboru.

7. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc.

8. Za sdružení je oprávněný jednat samostatně předseda nebo jím zvolený zástupce.

9. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své 
činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými na valné hromadě. Do působnosti výboru patří 
zejména:

a) svolávání valné hromady
b) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
c) rozhodnutí o vzniku členství člena a zrušení členství člena
d) vedení seznamu členů sdružení
e) organizuje a řídí hospodářskou činnost SK
f) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu a jeho čerpání
g) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku SK
h) spolupracuje se sportovním svazem kopané
i) zajišťuje operativní spolupráci s místími orgány obcí, s podniky, ostanímy SK, jinými 
organizacemi a fyzickými osobami

10. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Výbor 
přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.

11. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

oddíl čtvrtý
hospodaření

 Čl. X.
Hospodaření a majetek

1) Sdružení hospodaří podle zákonných předpisů.

2) Majetek sdružení tvoří finanční fondy a hmotný majetek.

3) Zdrojem majetku sdružení jsou:

− členské příspěvky
− dotace
− příjmy ze sportovní, tělovýchovné, kulturní a společenské  činnosti
− příjmy z pronájmu sportovních areálů a zařízení a reklamy
− dary a jiné příjmy

4) Způsoby použití a poskytování prostředků sdružení:

4.1. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými předpisy.

4.2. O použití prostředků sdružení rozhoduje výbor sdružení.

4.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění 
vlastního provozu sdružení.



4.4. Sdružení je povinno hospodařit co nejhospodárněji. Hospodaření sdružení provádějí jeho 
orgány. Pokud nedojde k pokrytí nákladů ze zisku sdružení, může členská schůze rozhodnout o 
úhradě ztráty formou členských příspěvků.

5) Jménem sdružení vystupuje předseda nebo jím pověřený člen výkonného výboru

Čl. XI.
Výroční zpráva

1. Sdružení vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 06.

2. Výroční zpráva je předkládána členské schůzi, výboru, revizorovi a sponzorům sdružení, 
kteří poskytli dar v daném roce nad 500 000,- Kč.

oddíl pátý
ustanovení

Čl. XII.
Ustanovení společná a závěrečná

1. Sdružení je založeno a při své činnosti se řídí ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů (dále jen „zákon“).

2.Tyto stanovy upravují otázky zákonem neřešené.

3. Sdružení zaniká některým ze způsobů uvedeným v § 12 zákona.

4. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 22. 02. 2008.

5. Veškerá změna těchto stanov je možná jen způsobem v těchto stanovách uvedeným.

V Benátkách nad Jizerou dne 22. 02. 2008

                                                                                         Předseda:

                                                                                         Místopředseda:


