Stanovy sportovního klubu TJ SC Kolín
návrh pro Valnou hromadu členů dne 24. srpna 2011

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU
ČLÁNEK I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Plný oficiální název sportovního klubu je „TJ SC Kolín“.

2.

Sportovní klub TJ SC Kolín, dále jen „sportovní klub“, je dobrovolným politicky nezávislým
občanským sdružením členů, které spojuje společný zájem o vlastní sportovní a společenské
vyžití a vytváření ekonomických podmínek pro jeho zajištění.

3.

Sportovní klub působí zejména na území města Kolína, kde má svoje sídlo. Vzhledem k povaze
své činnosti je sportovní klub organizací s působností na celém území České republiky.

4.

Sportovní klub používá pro svoji prezentaci grafické značky – loga, jejichž náhled je přílohou
č. 1 těchto stanov, a dále webovou prezentaci na adrese http://www.sc-kolin.cz/.

5.

Sídlem sportovního klubu je Brankovická 1289, 280 00 Kolín V.

ČLÁNEK II – POSLÁNÍ A CÍLE
1.

Sportovní klub organizuje zejména vlastní tělovýchovný proces. V souladu se svými zájmy
usiluje o jeho zpřístupnění co možná nejširší veřejnosti a to především mládeži.

2.

Ke splnění svého základního poslání si sportovní klub stanoví tyto cíle a úkoly:
a.

Vytváří podmínky pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a pro tuto činnost
získává své členy, ostatní občany, zvláště pak děti a mládež.

b.

Pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členůa příznivců, dbá na dodržování zásad
demokratické morálky, fair play a vzájemné úcty.

c.

pečuje o trvalé zvyšování sportovní zdatnosti a výkonnosti svých aktivních členů, o
důstojnou reprezentaci sportovního klubu, Města Kolín a České republiky.

d.

Trvalé dbá o zvyšování kvalifikace trenérů, cvičitelů, rozhodčích, funkcionářů a ostatních
činovníků sportovního klubu.

e.

V souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti

f.

Buduje, provozuje a udržuje svá či jiná tělovýchovná zařízení, čímž vytváří podmínky pro
svou činnost.

g.

Zabezpečuje v potřebném rozsahu vlastní hospodářskou činnost, hledá zdroje finančních
prostředků, vede své členy a příznivce k ochraně a rozmnožování svého majetku.

3.

Při plnění svých hlavních úkolů spolupracuje sportovní klub s ostatními tělovýchovnými
jednotami, sportovními kluby, oddíly a sportovními svazy.

4.

V místě svého působení napomáhá rozvoji veřejného života, spolupracuje s orgány veřejné
správy, podniky, družstvy, společnostmi, podnikateli a ostatními organizacemi či jednotlivci.

5.

Sportovní klub je zásadně nepolitickou organizací. Působení politických stran v rámci
sportovního klubu je nepřípustné.

ČLÁNEK III - ORGÁNY SPORTOVNÍHO KLUBU
1.

2.

Orgány sportovního klubu jsou:
a.

Valná hromada (VH)

b.

Správní rada (SR)

c.

Dozorčí rada (DR)

d.

Prezident

Nejvyšším orgánem sportovního klubu je VH. Právo účastnit se VH mají všichni členové
sportovního klubu, tedy i nezletilí.
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3.

Hlasovací právo má pouze zletilý řádný člen klubu. Každý řádný člen má právo se na VH nechat
zastupovat jiným řádným členem. Pověření k zastupování musí mít písemnou formu, musí být
podepsáno členem, který se nechává zastupovat a osobou zastupující. Pověření k zastupování
musí být doručeno či předloženo nejpozději v den konání VH, a to před jejím začátkem k rukám
prezidenta sportovního klubu. Jedna osoba může zastupovat nejvýše jednoho člena.

4.

Hlasování o usnesení VH se provádí veřejně zdvižením paže hlasujícího, v případě hlasování dle
bodu 3. tohoto článku zdvihne hlasující paže obě.

5.

Každý řádný zletilý člen má právo kandidovat a navrhovat kandidáty z řad členů i nečlenů
klubu do řídících i kontrolních orgánů klubu. Pokud je ale zvolen nečlen, je nutné, aby se jím
v co nejkratší době stal.

6.

VH se koná nejméně jednou ročně, a to zpravidla v dubnu, případně v květnu, běžného
kalendářního roku. Konání VH musí být zveřejněno alespoň 30 dní před jejím konáním.

7.

VH svolává SR sportovního klubu a její jednání řídí prezident příp. jim písemně zmocněný člen
SR.

8.

VH svolává SR také v případě, vyžadují-li to provozní či jiné záležitosti sportovního klubu,
případně požádá-li o její svolání písemně alespoň polovina řádných zletilých členů sportovního
klubu, a to nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti na adresu sídla sportovního
klubu.

9.

O označení schůze za řádnou či mimořádnou rozhoduje SR. V každém roce se musí konat
minimálně jedna řádná VH.

10. Usnášeníschopná je VH vždy, účast na VH je věcí každého člena.
11. VH rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných či zastoupených členů s právem
hlasování, není-li dále uvedeno jinak.V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta
sportovního klubu.
12. VH mimo dále uvedené::
a.

Rozhoduje o stanovení výše členských příspěvků, a to vždy na následující kalendářní rok.

b.

Rozhoduje o zániku sportovního klubu a v tomto případě současně i o majetkovém
vypořádání.

c.

Rozhoduje o stanovení výše funkčních požitků členů SR a DR a to na běžný kalendářní rok.

d.

Schvaluje rozpočet sportovního klubu, a to vždy na následující kalendářní rok.

e.

Schvaluje plán činnosti sportovního klubu, a to vždy na následující kalendářní rok.

f.

Schvaluje zprávu o hospodaření a majetku sportovního klubu, a to vždy za uplynulý
kalendářní rok.

g.

Rozhoduje o udělení čestného členství.

h.

Rozhoduje o vyloučení člena.

i.

Rozhoduje o změně sídla a symbolů klubu.

j.

Schvaluje, mění nebo ruší Stanovy klubu.

k.

Volí a odvolává prezidenta klubu a členy SR a DR.

13. Z jednání VH se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sportovního klubu
způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách
sportovního klubu) a musí být podepsán statutárním orgánem sportovního klubu a
ověřovatelem zápisu.
14. Ověřovatele zápisu volí VH vždy na začátku svého jednání z řad řádných zletilých členů.
Ověřovatel zápisu VH nemůže být členem SR ani DR.
15. Řídícím orgánem sportovního klubu je SR. SR je volena VH, a to vždy na funkční období v délce
24 měsíců. SR má lichý počet členů a minimálně tři členy. V čele SR je prezident.
16. SR se schází ke svým schůzím minimálně 10 krát ročně. Schůzi SR svolává a řídí prezident. Ze
schůze SR se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům klubu způsobem
umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního
klubu).
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17. SR rozhoduje v rámci své činnosti hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů SR. V případě rovnosti hlasů se analogicky použije ustanovení bodu 11. tohoto článku.
Výsledky hlasování SR se v zápise z její schůze neuvádějí.
18. SR je povinna zajistit prezentaci sportovního klubu, jeho rozvoj, vedení účetnictví a komunikaci
s orgány státní moci, případně orgány jiných spolků, sdružení či organizací, jejichž se stane
sportovní klub členem.
19. SR sestavuje výroční zprávu za uplynulé období, zprávu o hospodaření a majetku sportovního
klubu za uplynulé období, návrh rozpočtu a plán činnosti na období nové. Seznámení členské
základny s těmito dokumenty je povinnou součástí programu řádné VH. Tyto dokumenty je SR
povinna poskytnout k seznámení DR, a to minimálně 30 dnů před konání VH. Koná-li se
v kalendářním roce více než 1 řádná VH, nemusí být shora uvedené dokumenty součástí každé
z nich.
20. SR mimo dále uvedené:
a.

Rozhoduje o termínu splatnosti finančních závazků členů sportovního klubu, vyplývajících
z jejich členství ve sportovním klubu.

b.

Rozhoduje o zřízení či zániku sportovního oddílu v rámci sportovního klubu.

c.

Rozhoduje o výši oddílových příspěvků, jsou-li oddíly zřízeny.

d.

Rozhoduje o účasti sportovního klubu na sportovních akcích pořádaných třetí osobou.

e.

Rozhoduje o účasti a členství sportovního klubu ve spolcích a sdruženích.

21. Kontrolním orgánem sportovního klubu je DR. DR má lichý počet členů, je zpravidla tříčlenná a
její členové jsou voleni VH. Funkční období DR je 24 měsíců. V čele DR je předseda.
22. DR se schází ke svým schůzím minimálně 2 krát ročně. Schůzi DR svolává a řídí její předseda.
Výsledkem schůze DR je kontrolní zpráva, ve které se DR vyjadřuje k hospodaření a vývoji
sportovního klubu, případně navrhuje SR k přijetí opatření k nápravě či zlepšení stavu
sportovního klubu. Kontrolní zpráva za uplynulé období je povinným bodem programu řádné
VH.
23. Na závěr svého funkčního období připravuje DR souhrnnou kontrolní zprávu, ve které shrne
výsledky jednotlivých kontrolních zpráv za celé funkční období.
24. O volbě členů SR a DR rozhoduje vždy VH v tajném hlasování.
25. Dojde-li v průběhu volebního období SR či DR k rezignaci jejího člena či jeho úmrtí a počet
členů SR či DR tak bude sudý, je SR povinna svolat mimořádnou VH k dovolení člena SR či DR,
a to nejpozději v termínu 90 dnů ode dne doručení písemné rezignace člena těchto orgánů či
jeho úmrtí.
26. Mimořádnou VH podle čl. 3.25 není SR povinna svolat v případě, že dovolení člena orgánu
proběhne na řádné členské schůzi v termínu 90 dnů ode dne doručení písemné rezignace člena
těchto orgánů či jeho úmrtí.
27. Analogicky podle čl. 3.25 se postupuje i v případě, že počet členů orgánů sportovního klubu
poklesne pod minimální stanovený počet.
28. Sportovní klub navenek zastupuje a jeho jménem jedná prezident. Podepisování za sportovní
klub se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sportovního klubu, jménu a příjmení
prezidenta připojí prezident svůj podpis. Prezident plní úkoly statutárního orgánu sportovního
klubu.

ČLÁNEK IV - VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ
1.

O vzniku členství ve sportovním klubu rozhoduje po splnění podmínek uvedených v bodu 2.
tohoto článku.

2.

Členem sportovního klubu se může stát pouze fyzická osoba, která:
a.

Vyplní přihlášku pro vstup do sportovního klubu (příloha III).

b.

Je starší 15 let.

c.

Je mladší 15 let, ale má písemný souhlas zákonného zástupce (příloha II)
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d.

Zaplatí částku rovnající se nákladům na vyhotovení průkazu člena sportovního klubu,

e.

Zaplatí částku rovnající se ročnímu členskému příspěvku, jako zálohu na tento příspěvek,
není-li dále uvedeno jinak.

3.

Zaplacení částky podle bodu 2.e. tohoto odstavce není povinné pro členy, kteří podají přihlášku
v termínu od 1.10. do 31.12. běžného kalendářního roku.

4.

Členství řádného člena zanikne:
a.

V den, kdy je doručeno písemné oznámení o ukončení členství ze strany člena na adresu
sportovního klubu.

b.

V den, kdy VH přijala usnesení o zrušení členství člena ze strany sportovního klubu.

5.

O zrušení členství člena rozhoduje VH na základě návrhu SR. Pro zrušení členství člena je
zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných řádných zletilých členů.

6.

Důvodem pro zrušení členství může být pouze:

a.

Nezaplacení členského příspěvku členem v termínu do 30.9. běžného kalendářního roku.

b.

Trestná činnost nebo činnost klasifikovatelná jako přestupek, bylo-li jí dosaženo prospěchu
třetí osoby nebo člena v neprospěch sportovního klubu.

c.

Neplnění povinností v rámci členství.

d.

Nečestné jednání namířené proti zájmům sportovního klubu.

7.

Členství člena ve sportovním klubu zaniká zánikem sportovního klubu. Členství člena ve
sportovním klubu zaniká rovněž úmrtím člena. Členství ve sportovním klubu není předmětem
dědictví.

8.

Členství ve sportovním klubu nemůže být předmětem postoupení. Na vznik členství ve
sportovním klubu není právní nárok.

9.

VH může schválit čestné členství osobě:
a.

Kterou na čestného člena navrhne SR.

b.

Která se výrazně zasloužila o chod a rozvoj sportovního klubu. Takový návrh může podat
jakýkoli řádný zletilý člen.

10. Čestný člen nemá právo hlasování na členské schůzi, není-li zároveň řádným zletilým členem.
11. Prezident sportovního klubu vystaví čestnému členu dekret o čestném členství. Čestné členství
je doživotní.

ČLÁNEK V - PRÁVA ŘÁDNÉHO ČLENA
1.

Každý řádný i nezletilý člen má právo:
a.

Účastnit se VH

b.

Účastnit se všech společenských akcí pořádaných či spolupořádaných sportovním klubem.

c.

Účastnit se všech tréninků a doplňkových sportovních aktivit sportovního klubu.

d.

Účastnit se nominace pro přátelská utkání, turnaje a případná soutěžní utkání, kterých se
sportovní klub účastní.

2. Každý řádný zletilý člen má právo:
a.

Předkládat návrhy a podněty na VH.

b.

Hlasovat na jednání VH s hlasem rozhodujícím.

c.

Účastnit se nominace na členství v orgánech sportovního klubu.
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ČLÁNEK VI - POVINNOSTI ŘÁDNÉHO ČLENA
1.

2.

Každý řádný člen je povinen zejména:
a.

Hájit zájmy, tradice a dobré jméno sportovního klubu.

b.

Podle svým možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy sportovního klubu.

c.

Bezvýhradně respektovat stanovy a rozhodnutí orgánů sportovního klubu.

d.

Včas a řádně uhrazovat veškeré finanční závazky vůči sportovnímu klubu, zejména členské
a oddílové příspěvky.

e.

Dbát o svěřený majetek (sportovní pomůcky apod.) ve vlastnictví sportovního klubu a v
případě ztráty nebo zaviněném poškození nahradit sportovnímu klubu tuto ztrátu, pokud o
povinnosti náhrady rozhodne SR.

Každý řádný zletilý člen je kromě povinností uvedených v bodu 1. tohoto článku dále povinen
plnit povinnosti vyplývající z volené funkce, bude-li do ní zvolen.

ČLÁNEK VII - ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU
1.

Zdrojem příjmů sportovního klubu jsou:
a.

Členské příspěvky.

b.

Příjmy ze sportovní a turistické činnosti.

c.

Příjmy ze společenské činnosti.

d.

Dotace.

e.

Sponzorské a ostatní dary.

3.

Výše členských příspěvků je vždy k 30.6. příslušného roku prokazatelně předložena členské
základně ve směrnici prezidenta klubu po schválení SR.

4.

Právo k nakládání s finančními prostředky sportovního klubu má jeho účetní, který je rovněž
odpovědný za vedení účetnictví sportovního klubu spolu s osobami plnícími funkci statutárního
orgánu sportovního klubu.

5.

O hospodaření sportovního klubu jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právním
řádem ČR, příp. EU.

ČLÁNEK VIII - VÝROČNÍ ZPRÁVA
1.

SR vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.

2.

Výroční zpráva je předkládána členům klubu na VH, dále členům SR a DR a také nečlenům
sdružení, kteří poskytli sportovnímu klubu v daném roce finanční prostředky nebo dary
s hodnotou převyšující 100.000 Kč.

ČLÁNEK IX – DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ
1.

Funkci disciplinárního orgánu klubu plní SR

2.

Disciplinární opatření upravují definici přestupku (disciplinárního provinění) jednotlivců nebo
skupin, postup disciplinárního orgánu při zjišťování a projednávání přestupků a dále stanoví
druhy sankcí, které mohou být za přestupky uděleny.

3.

Přestupkem podle disciplinárního opatření je zaviněné porušení povinností vyplývajících ze
stanov klubu, porušení zásad slušnosti a sportovního chování, hrubé porušení pravidel ledního
hokeje a dalších vnitřních předpisů.

4.

Za přestupek podle tohoto disciplinárního opatření lze uložit tyto sankce: napomenutí, důtka,
zákaz činnosti, zákaz výkonu funkce, peněžitá pokuta. Vyloučení člena z klubu může však
pouze VH.
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5.

Za jeden přestupek lze uložit pouze jeden druh sankce s tím, že případná náhrada vzniklé
škody se nepovažuje za uložení sankce.

6.

Proti rozhodnutí SR je možné se odvolat. O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje DR.

7.

SR zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak
učinit z vlastního nebo jiného podnětu.

8.

Po objasnění všech podstatných okolností případu, vydá SR písemné rozhodnutí. Rozhodnutí
obsahuje nejméně tyto náležitosti:

9.

a.

Označení disciplinárního orgánu, který rozhodoval.

b.

Označení obviněného z přestupku.

c.

Den a místo rozhodnutí.

d.

Výrok a případné uložení trestu.

e.

Odůvodnění.

f.

Poučení o možnosti odvolání.

Disciplinární orgán může ve výroku rozhodnutí stanovit, že se upouští od potrestání, má-li za
to, že již průběhem řízení bylo dosaženo splnění výchovného účelu a že s ohledem na osobu
obviněného z přestupku není uložení trestu třeba.

10. Disciplinární orgán vede evidenci uložených sankcí.

ČLÁNEK X – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

TJ SC Kolín se považuje za právního nástupce původního hokejového klubu s původním názvem
TJ Tesla Kolín.

2.

Sportovní klub vzniká jako právnická osoba na základě těchto Stanov schválených VH TJ Tesla
Kolín dne 21.1.1991 a dnem registrace těchto Stanov MV ČR ve smyslu zákona č. 83/ 1990 Sb.
o právu spolčovacím a shromažďovacím.

3.

O přihlášení sportovního klubu do ČSTV či jiných organizací rozhoduje SROV. Členství tohoto
druhu však nesmí nijak ohrozit nezávislost a samostatnost sportovního klubu.

V Kolíně, dne 24. srpna 2011

______________________

______________________

prezident sportovního klubu
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
členové správní rady
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Příloha č. I
STANOV SPORTOVNÍHO KLUBU TJ SC KOLÍN

Grafické značky - loga sportovního klubu
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Příloha č. II
STANOV SPORTOVNÍHO KLUBU TJ SC KOLÍN

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ
OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení:

_______________________

Jméno:

_______________________

Datum nar.:

_______________________

Místo nar.:

_______________________

Rodné číslo:

______________ / ____

Telefon:

_______________________

E-mail:

_______________________

Ulice:

_______________________

Č.p.:

_______________________

Obec:

_______________________

PSČ:

_______________________

BYDLIŠTĚ

OTEC / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Příjmení:

_______________________

Jméno:

_______________________

Telefon:

_______________________

E-mail:

_______________________

MATKA / ZÁKONNÁ ZÁSTUPKYNĚ
Příjmení:

_______________________

Jméno:

_______________________

Telefon:

_______________________

E-mail:

_______________________

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000 Sb. v
platném znění:
Souhlasím s tím, aby oddíl TJ SC Kolín zpracovával a evidoval osobní údaje mého syna (dcery),
poskytnuté mu v souvislosti s jeho členstvím a činností v klubu. Dále souhlasím s tím, že klub je
oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu.
Jsem si vědom, že toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce
při soutěžích apod.). Údaje je klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství mého
syna v klubu. Údaje může oddíl využívat i pro získávání finanční podpory a pro další činnost
spojenou s jeho působením. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle
ustanovení §11 zák. č.101/2000 Sb.
S tímto dávám souhlas svým podpisem.

V Kolíně, dne _______________________

__________________________________

__________________________________

podpis zák. zástupce/zástupců

podpis žadatele o členství
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Příloha č. III
STANOV SPORTOVNÍHO KLUBU TJ SC KOLÍN

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ
OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení:

_______________________

Jméno:

_______________________

Datum nar.:

_______________________

Místo nar.:

_______________________

Rodné číslo:

______________ / ____

Telefon:

_______________________

E-mail:

_______________________

Ulice:

_______________________

Č.p.:

_______________________

Obec:

_______________________

PSČ:

_______________________

BYDLIŠTĚ

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000 Sb. v
platném znění:
Souhlasím s tím, aby oddíl TJ SC Kolín zpracovával a evidoval osobní údaje mého syna (dcery),
poskytnuté mu v souvislosti s jeho členstvím a činností v klubu. Dále souhlasím s tím, že klub je
oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu.
Jsem si vědom, že toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce
při soutěžích apod.). Údaje je klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství mého
syna v klubu. Údaje může oddíl využívat i pro získávání finanční podpory a pro další činnost
spojenou s jeho působením. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle
ustanovení §11 zák. č.101/2000 Sb.
S tímto dávám souhlas svým podpisem.

V Kolíně, dne _______________________

__________________________________
podpis žadatele o členství
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