STANOVY
sportovního klubu kulturistiky a fitness Fitness Club Šternberk z.s.

Článek I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Klub se nazývá plným názvem Fitness Club Šternberk z.s. (dále jen „klub“)
2. Klub je dobrovolným a samosprávným svazkem občanů provozujících tělovýchovu,
zvláště pak kulturistiku a fitness, osvětovou a vzdělávací činnost.
3. Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým
stanovám a právnímu řádu České republiky.
4. Sídlem klubu je Uničovská 2139/90, 785 01 Šternberk.
5. Symbol klubu je vyobrazen níže

Článek II
HLAVNÍ POSLÁNÍ A ČINNOST KLUBU
1. Hlavním posláním klubu je vytváření ideálních podmínek pro sportovní činnost
svých členů, zvláště pak ve všech formách kulturistiky a fitness s ohledem na jejich
věk a výkonnost.
2. Klub je založen na základě dobrovolného členství bez rozdílu talentu, genderu,
věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu.
3. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

4. Klub je spolkem založeným za účelem podpory pravidelné a dlouhodobé sportovní
činnosti, určené co nejširšímu spektru občanů, zvláště pak dětem a mládeži. Klub
poskytuje zázemí pro ZTP/P.
Klub
-

zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů;

-

vede své členy k dodržování základních etických, mravních a zdravotních
pravidel a uplatňování demokracie, důstojnosti, cti a sportovních zásad fair
play;

-

hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností rozvoji
veřejného života ve svém regionu;

-

zájmem klubu je zvyšování kondice a zlepšení fyzického i duševního zdraví
populace. Součástí je také boj proti obezitě a sarkopenii (degenerativní ztráta
kosterní svalové hmoty);

-

prostřednictvím sportovní činnosti Klub přispívá k výchově mládeže k
pozitivním občanským postojům, vede ji k respektování zásady fair play a ke
zdravému způsobu života a poskytuje ji prostor pro naplňování volného času
sportem bez drog, alkoholu a jakékoliv jiné závislosti.

Článek III
ČLENSTVÍ V KLUBU

Vznik členství
1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem Klubu se může stát každá fyzická nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s cílem a posláním Klubu, chce se podílet na
činnosti Klubu a výbor rozhodne na základě její písemné přihlášky o jejím přijetí za
člena Klubu. Členství v klubu vzniká na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena
klubu.
2. Písemná přihláška obsahuje prohlášení uchazeče o jeho úmyslu vstoupit
dobrovolně do Klubu, a o jeho závazku dodržovat stanovy, řády a předpisy Klubu a
podřizovat se rozhodnutím všech jeho orgánů.

3. Členství v Klubu vzniká dnem rozhodnutí výboru.
4. Členem klubu se může stát každý muž nebo žena po dovršení 6 let věku, který(á)
souhlasí se Stanovami klubu. Nezletilí mohou být členy klubu jen na základě
písemného souhlasu rodičů (zákonných zástupců).
5. Registraci členů, formu členských průkazů a výši členských příspěvků upravuje
výbor dle aktuálních podmínek.

Zánik členství
1. Vyloučením na základě rozhodnutí výboru klubu, pro porušení povinností člena
klubu, založených Stanovami klubu, případně pro porušení obecně závazných
právních předpisů nebo předpisů a usnesení přijatých orgány klubu. Návrh na
vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu musí uvést
okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí
mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit. Má právo žádat jeho vysvětlení
a uvést a doložit vše, co je k jeho prospěchu. Vyloučený člen je oprávněn se proti
rozhodnutí výboru o vyloučení odvolat ve lhůtě 10 dnů k valné hromadě. Odvolání
se podává na adresu sídla klubu. O odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí
výboru rozhodne valná hromada na svém nejbližším zasedání. Členství
vyloučeného člena zaniká uplynutím desetidenní lhůty k podání odvolání k valné
hromadě, nebo dnem rozhodnutí valné hromady o odvolání vyloučeného člena,
kterým bylo vyloučení člena potvrzeno. Vyloučený člen má právo podat do tří
měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení návrh příslušnému
soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení. Uplynutím uvedené doby toto právo
zaniká. V případě, že mu nebylo takové rozhodnutí doručeno, platí pro podání
návrhu soudu lhůty, uvedené v ustanovení § 242 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
2. Vystoupením učiněným ve formě písemného prohlášení tohoto člena. Za
nezletilého člena činí toto písemné prohlášení jeho zákonný zástupce.
3. Úmrtím člena.
4. Zánikem klubu.

Členové klubu mají tato práva:
a) účastnit se činnosti klubu;
b) zúčastnit se valné hromady, je-li člen starší 15 let;
c) předkládat návrhy, podněty a požadavky v rámci klubu;
d) užívat výhod vyplývajících z členství v klubu;
e) u členů mladších 18 let vykonává práva členů spojená s valnou hromadou
zákonný zástupce.

Členové klubu jsou povinni:
1. dodržovat Stanovy, řády a předpisy Klubu, zachovávat v soutěžích i mimo ně
zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů Klubu;
2. vystupovat a jednat v souladu se zájmy klubu;
3. řádně a včas hradit členské příspěvky v aktuálně stanovené výši, jakož i další
finanční platby podle řadů a předpisů Klubu.
4. chránit majetek klubu, pečovat o jeho rozmnožení a zvelebení;
5. oznámit výboru každou změnu svého bydliště a své e-mailové adresy, jinak
nebude k takové změně bydliště při doručování ze strany klubu přihlíženo s tím,
že se klub může dovolat bydliště a e-mailové adresy, které mu člen naposledy
sdělil;
6. podílet se aktivně podle svých možností na činnosti Klubu;
7. zdržet se v prostorách Klubu jednaní neslučitelného s postavením člena Klubu,
zejména se zdržet provozování jakékoliv výdělečné činnosti v prostorách Klubu
bez souhlasu Výkonného výboru. Porušení této povinnosti může být důvodem
pro vyloučení člena z Klubu.
Článek IV
ORGÁNY KLUBU
Orgány klubu jsou:
1. valná hromada klubu
2. výbor klubu
3. předseda
Klub má individuální statutární orgán, kterým je předseda klubu.

VALNÁ HROMADA KLUBU
1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada (dále jen VH), kterou svolává nejméně
jednou ročně předseda klubu.
2. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se VH
v usnášeníschopném počtu v čase určeném na pozvánce, může výbor klubu svolat
novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání novou Valnou
hromadu. V pozvánce musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Valné
hromady.
3. Pozvánky na valnou hromadu jsou členům zasílány na e-mailovou adresu, kterou
uvedli

v přihlášce,

nebo

kterou

později

sdělili

klubu.

Pozvánka

zasílaná

prostřednictvím e-mailu je doručena členovi okamžikem doručení do předmětné
e-mailové schránky. Každý člen, který oznámil klubu e-mailovou adresu, souhlasí
s tímto způsobem zasílání pozvánek na valnou hromadu s tím, že je povinen
pravidelně kontrolovat předmětnou e-mailovou schránku za účelem zjištění
doručovaných písemností ze strany klubu. V případě doručování pozvánky do
e-mailové schránky nebude členovi doručována pozvánka v písemné podobě.
Pokud člen klubu e-mailovou adresu nesdělí, bude mu pozvánka zaslána písemně
na adresu, kterou uvedl v přihlášce, nebo kterou později sdělil klubu.
4. Náhradní zasedání Valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode
dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno. Na náhradním
zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů
prostou většinou přítomných.
5. Pořad jednání VH je uveden v pozvánce. Na žádost alespoň jedné třetiny členů
zařadí výbor klubu určenou záležitost na pořad jednání VH. Pokud žádost dojde po
zveřejnění pozvánky na VH, zveřejní výbor klubu ve lhůtě 10 dnů před konáním VH
doplňující pozvánku.
6. Hlasovací právo na valné hromadě se váže ke členství v klubu s tím, že každý člen

má jeden hlas. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů. K platnosti rozhodnutí o zrušení klubu je třeba dvou třetinové
většiny všech členů klubu.
7. Každý člen je oprávněn nechat se na zasedání valné hromady zastoupit zvoleným
zmocněncem, který se na valné hromadě musí prokázat plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem zastoupeného člena klubu. Originál této plné moci bude
následně připojen k prezenční listině.
8. Nezletilí členové klubu jsou zastoupeni zákonným zástupcem.
9. Mimořádná valná hromada musí být svolána, pokud o to požádá nejméně jedna
třetina registrovaných členů klubu s uvedením návrhu programu jejího jednání.

10.

Valná hromada klubu zejména:

1. schvaluje stanovy a jejich změny;
2. volí a odvolává výbor klubu
3. schvaluje zprávu o činnosti klubu;
4. schvaluje rozpočet klubu a jeho čerpání, včetně revizní zprávy;
5. je oprávněna rušit nebo měnit rozhodnutí výboru klubu;
6. zodpovídá za plnění ekonomických a společenských cílů;
7. vydává konečné rozhodnutí v případě vyloučení člena klubu;
8. rozhoduje o zrušení a likvidaci klubu a nakládání s likvidačním zůstatkem.

VÝBOR
1. Výkonným orgánem klubu je výbor, který zajišťuje činnost klubu v souladu se
stanovami a usneseními členské schůze. Výbor se zodpovídá a je podřízen valné
hromadě.
2. Výbor má 3 členy. Členem výboru může být pouze člen spolku starší 18 let, který je
plně svéprávný. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou na období 8 let.
Členové výboru mohou být voleni opakovaně.
3. Zasedání výboru se uskuteční dle potřeb klubu, nejméně však jednou čtvrtletně.

Zasedání výboru svolává předseda. Výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna
většina členů výboru. Výbor přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Člen výboru je oprávněn odstoupit ze své funkce. Funkční období člena výboru po
jeho odstoupení skončí uplynutím dvou měsíců od prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém bylo odstoupení člena výboru doručeno klubu.
Funkce člena výboru zaniká dnem skončení členství v klubu.
5. Prvními členy výboru jsou zakladatelé klubu, kteří se shodli na obsahu těchto
stanov klubu.
6. Do působnosti výboru patří:
a) volba a odvolání předsedy klubu;
b) volba a odvolání pokladníka a dalších funkcionářů klubu dle usnesení valné
hromady;
c) rozhodování o přijímání nových členů klubu;
d) rozhodování o vyloučení členů z klubu;
e) vydávání interních předpisů, které jsou pro členy klubu závazné;
f) vykonávání usnesení valné hromady;
g) rozhodování o výši členských příspěvku;
h) zajišťování výběru členských příspěvků;
i) vykonávání správy prostorů, ve kterých klub uskutečňuje svoji činnost;
j) řízení běžné činnosti klubu.

PŘEDSEDA
1. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu. Předsedu volí výbor ze svého
středu. Funkční období předsedy činí 3 roky. Předseda může být volen opakovaně.
Předsedou může být pouze člen výboru.
2. Funkce předsedy zaniká odvoláním ze strany výboru, odstoupením nebo zánikem
členství ve výboru. Funkční období předsedy po jeho odstoupení skončí uplynutím
dvou měsíců od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo
odstoupení předsedy doručeno klubu.
3. Předseda klubu zejména:
1. svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu;
2. svolává a řídí jednání výboru klubu;
3. řídí se doporučeními výboru klubu;
4. přijímá v souladu se stanovami opatření v činnosti klubu;
5. jedná jménem klubu, zastupuje klub vůči třetím osobám a činí jeho jménem
právní jednání.
Článek VI
MAJETEK KLUBU
1. Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná
majetková práva. Klub vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem
předepsané účetní doklady. Činnost klubu je nezisková.
2. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou. Za celkový
stav a výsledek hospodaření zodpovídá předseda klubu, za jednotlivé účetní
operace a právní jednání odpovídají valné hromadě ti funkcionáři, kteří je jménem
klubu provedli nebo uzavřeli.
3. Zdroje majetku klubu jsou:
1. členské příspěvky;
2. dotace od státních a svazových orgánů;
3. příjmy z reklam;
4. výnosy z podnikatelské činnosti klubu;
5. dary;
6. jiné příjmy.

Článek VII
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE KLUBU
1. O zrušení klubu s likvidací rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou členů.
Valná hromada současně jmenuje likvidátora.
2. O použití likvidačního zůstatku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou
členů.
3. Klub může být zrušen rozhodnutím soudu za podmínek uvedených v § 268
občanského zákoníku.

Článek VIII
ZÁNIK KLUBU
1. Klub zaniká výmazem z veřejného rejstříku.
Článek IX
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
Tyto stanovy byly schváleny zakladateli klubu ve Šternberku dne …..................
Ida Tvarůžková, r.č. 856026/5824, bytem Uničovská 90, 785 01 Šternberk
Petr Kuba, r.č. 580329/0262, bytem Rostislavova 8, 785 01 Šternberk
Lubica Vavroušková, r.č. 916005/5311, bytem Nám. 9. května, 793 05 Moravský Beroun

…...............................................

…...............................................

Ida Tvarůžková, zakladatel

Petr Kuba, zakladatel

…...............................................
Lubica Vavroušková, zakladatel

