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Čl. I.  
Název a sídlo spolku 

1)  Oficiální název Spolku je SPORT KIDS z.s. (dále jen Spolek). 

2)  Sídlem Spolku je ul. Zámecká č.p. 48, 538 43 Třemošnice. 

3)  Spolek působí na celém území České republiky.  

4)  Grafickou šablonu oficiálního symbolu, který Spolek při své činnosti používá je dostupná na  
 webových stránkách spolku. 

5)  Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání, nese majetkovou odpovědnost  
 za své závazky, pohledávky a své hospodaření. 

 

Čl. II.  
Účel, cíle a činnost spolku 

1)  SPORT KIDS z.s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolnou nevládní, nepolitickou organizací 
 sdružující fyzické  osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku, založený za účelem 
 naplňování společného zájmu, podporovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, 
 mládež a jejich rodinné příslušníky. Slaďování rodinného a pracovního života. Za tímto účelem 
 hodlá Spolek vyvíjet své iniciativy.  

2)  Hlavním cílem Spolku je poskytovat prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, výchovy a sportu.  
 Podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich  
 rodinné příslušníky. Dalším cílem Spolku je slaďování rodinného a pracovního života, 
 podporování a vytváření rovných podmínek žen a mužů v zaměstnání v oblasti zakládání a 
 provozování dětských skupin, firemních školek na územní České republiky. 

3)  Dílčí cíle: 

 a)  umožnit dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat, 
 b)  pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, 
 c)  poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc v předávání zkušeností, pozitivních hodnot a  

  postojů, 
 d) pořádání sportovních, turistických, humanitárních, kulturních a společenských akcí,  

  např. sportovní soutěže, dětské pobytové tábory, příměstské tábory, víkendové akce,  
  zájezdy apod., 

 e) organizovat sociální, sportovní, kulturní akce pro osoby s mentálním postižením jejich  
  sourozence, opatrovníky, rodiče, asistenty a širokou veřejnost, 

 f)  pořádat akce a pobyty s rehabilitačním a kondičním zaměřením, 
 g)  podporovat, organizovat a pořádat vzdělávací, kvalifikační, rekvalifikační a další  

  akreditované či neakreditované kurzy, přednášky, výstavy či školení pro děti, mládež,  
  dospělé, lektory i pro odbornou a širokou veřejnost, 

 h)  provádět aktivity s cílem získat finanční prostředky na plnění úkolů a rozvoj Spolku  
  v rozsahu platných právních norem, 

 i)  vlastní ediční činnost (časopisy apod.), podporovat tvorbu a rozvoj publikačních a  
  metodických materiálů, 

 j)  spolupracovat s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi, 



 k) realizovat projekty v rámci vytváření rovných podmínek žen a mužů v zaměstnání 
  a jejich souladu pracovního a soukromého života, 

 l)  poskytovat poradenství a vzdělávání v oblasti zakládání a provozování dětských skupin  
  a firemních školek, 

 m)  vytvářet pedagogické vzdělávací plány pro dětské skupiny a firemní školky. 
 

4)  Spolek se při své činnosti řídí těmito stanovami, a dále schváleným organizačním a jednacím 
 řádem Spolku. 

5)  Zisk z vedlejší činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku.  

 

Čl. III 
Vznik a zánik členství ve Spolku 

1) Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát kterýkoliv občan České republiky, 
který má zájem o účast na uskutečňování účelu, cílů a činnosti Spolku. Členem Spolku se může stát 
fyzická i právnická osoba bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, statní příslušnost, náboženské 
vyznání a politické přesvědčení. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na 
jeho právního nástupce.  

2) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Výbor spolku na základě písemné přihlášky. Členství  
vzniká dnem kladného rozhodnutí Výboru spolku o přijetí uchazeče za člena Spolku. Prvními  
členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku. Výše členských 
příspěvků stanoví výbor. 

3) Členem spolku se může stát pouze ta právnická osoba, která má v náplni své činnosti získávání 
finančních prostředků k uskutečňování cílů a náplně činnosti Spolku. 

4)  Členství ve Spolku zaniká: 

a)  dobrovolným vystoupením člena, na základě písemné žádosti,  
b)  vyloučením člena na základě rozhodnutí Členské schůze spolku, jestliže porušuje členské 

 povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami Spolku  
 či poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku, 

c)  neplacením příspěvků,  
d)  úmrtím člena, 
e)  zánikem Spolku. 

 
5)  Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 

 potvrzeného ukončení členství.  

 

Čl. IV 
Práva a povinnosti členů Spolku 

1)  Členové Spolku mají právo:  

a)  podílet se na praktické činnosti Spolku a být o této činnosti informován, 
b)  zúčastňovat se akcí pořádaných Spolkem, 
c)  podílet se na všech aktivitách Spolku,  
d)  podávat návrhy a připomínky výboru Spolku,  



e)  účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
f)  volit členy Výboru Spolku. 

 
 

 
2)  Členové Spolku mají povinnost:  

 
a)  řídit se stanovami a v jejich duchu napomáhat uskutečňování účelů a cílů Spolku, 
b)  účastnit se podle svých možností a schopností činnosti ve Spolku a řádně plnit úkoly vyplývající 

 ze svěřené funkce, 
c)   aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 
d)  platit pravidelně členské příspěvky, 
e)   šetřit a chránit majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho  

 dobré jméno  
f)  plnit usnesení a rozhodnutí orgánu Spolku. 

  
 

Čl. V. 
 Organizační struktura 

1)  Spolek má tyto základní orgány: 

a)  Členská schůze 
b)  Výbor 

2)  Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. 

3)  Statutárním orgánem Spolku je Výbor. Spolek zastupuje navenek předseda Výboru. Na základě 
 zmocnění předsedy mohou Spolek zastupovat i ostatní členové Výboru. Člen statutárního 
 orgánu nemusí být současně členem Spolku.  

4)  Volební a funkční období všech členů orgánů Spolku je čtyřleté. 

 

Čl. VI. 
Členská schůze 

1)  Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých    
věcech týkajících se Spolku: 

a)  rozhoduje o přijetí a změně stanov, 
b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, 
c)  schvaluje hlavní strategické cíle a směry spolku na příští období, 
d)  volí a odvolává členy Výboru, 
e)  rozhoduje o vstupu právnických osob do Spolku, 
f)  rozhoduje o zrušení Spolku a schvaluje likvidaci Spolku, 
g)  dává podněty a připomínkuje návrhy a dokumenty Spolku. 

 
2)  Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomocí jiného orgánu 

 Spolku. 



3)  Členská schůze se koná nejméně jedenkrát do roka. Svolává ji předseda Výboru Spolku, a to na 
 základě písemné nebo elektronické pozvánky nejméně 30 dnů předem. Z pozvánky musí 
 být zřejmé místo, čas a návrh programu zasedání.  

4)  Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Výboru 
 Spolku.  

5)  Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů Spolku. Členská schůze rozhoduje 
 nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. 
 Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny. 

6)  O rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje členskou schůzi pověřený člen 
 spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

Čl. VII. 
Výbor 

1)  Statutárním orgánem Spolku je Výbor. Povinnosti Výboru Spolku: 

a)  volí ze svého středu předsedu Výboru Spolku, místopředsedu Výboru Spolku, pokladníka 
 Výboru Spolku, 

b)  navrhuje změny stanov Spolku, 
c)  schvaluje organizační a jednací řád Spolku, 
d)  schvaluje rozpočet Spolku a hospodaření Spolku, 
e)  zajišťuje plnění usnesení Členské schůze, 
f)  řídí činnost Spolku, 
g)  schází se nejméně čtyřikrát do roka, 
h)  schvaluje přijímání nových členů a přijímá oznámení členů o vystoupení ze Spolku,  

 příp. rozhoduje o vyloučení člena Spolku a dotyčného písemně informuje, 
i)  určuje výši členského příspěvku a způsob jeho zaplacení, 
j)  rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

 Předsedy výboru spolku, 
k)  svolává Členskou schůzi, a to na základě písemné nebo elektronické pozvánky nejméně 30 dnů 

 předem. Zajišťuje zápis z Členské schůze, 
l)  zastupuje Spolek ve styku s jinými organizacemi, institucemi a úřady státní správy v České 

 republice.  Zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně 
 dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance Spolku, 
 ukončovat jejich poměr, a rozhodovat o všech jejích pracovních záležitostech, 

m)  výbor Spolku je tříčlenný. 
 

2)  Členové výboru jsou:    

a)  Předseda Výboru Spolku a jeho povinnosti: 
1.  zastupuje Spolek navenek, 
2.  navrhuje své zástupce z řad členů do Výboru,  
3.  vykonává funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalosti a pečlivostí, 
4.  funkce se ujímá den následujícího po dni volby, 
5.  svolává zasedání Členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3 těchto stanov. 
 

b)  Místopředseda výboru spolku 
c)  Pokladník výboru spolku 

 



Čl. VIII. 
Hospodaření Spolku 

1)  Hospodaření Spolku se řídí závaznými účetními a daňovými předpisy platnými pro neziskové 
 organizace. Dále se řídí vnitřním předpisem o hospodaření.  

2)  Spolek získává prostředky z členských příspěvků a darů členů spolku, darů, dotací a příspěvků 
 vládních i nevládních institucí českých, zahraničních i mezinárodních a od ostatních dárců  
 a sponzorů. Dále pak z vlastní činnosti.  

3)  Spolek může v rámci své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost.  

4)  Finanční prostředky Spolku jsou uloženy na běžném účtu (dále jen BÚ) u bankovního ústavu.  

5)  K zacházení s peněžními prostředky na BÚ je oprávněn předseda Výboru Spolku a další 
 členové Výboru, o jejichž pověření rozhodne členská schůze.  

6)  Způsob podepisování finančních dokladů: Jeden oprávněný podpis a razítko.  

7)  Majetek Spolku je ve vlastnictví SPORT KIDS z.s. jako celku. O převodech práva hospodaření 
 k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s tím, rozhoduje členská 
 schůze Spolku SPORT KIDS z.s.  

8)  Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.  

 

Čl. IX. 
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku 

1)  O případném zániku Spolku rozhoduje členská schůze na základě návrhu předsedy Výboru 
 Spolku. V případě zániku Spolku SPORT KIDS z.s. rozhoduje členská schůze o majetkovém 
 vypořádání. 

Čl. X. 
Závěrečná ustanovení 

1)  Jednání Spolku těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými předpisy.  

2)  Právní forma a právní poměry Spolku se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
 občanským zákoníkem, v platném znění.  

V Havířově dne 17.8.2015 

 


