
 

Stanovy spolku SPARTAK TRUTNOV, z. s.  

 

 

Čl. I. 

Název a sídlo 

 

1.1.  Název spolku je: SPARTAK  TRUTNOV, z. s. (dále jen „spolek“) 

1.2.  Sídlo spolku je:  Trutnov, Skřivánčí 770, PSČ 541 01 

1.3.  Spolek je právnickou osobou upravenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění (dále jen „zákon“). 

1.4.  Spolek má právní osobnost.  

 

Čl. II. 

Účel a hlavní činnost spolku  

 

2.1.  Účelem a hlavní činností spolku je: 

 

a. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 
turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky 

b. vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro své členy a zájemce z řad veřejnosti 
zejména pak mládeže 

c. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní, užívá nebo 
provozuje 

d. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních 
etických, estetických a mravních pravidel 

e. hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a 
s ostatními organizacemi (např. sportovními svazy, tělovýchovnými jednotami apod.) i 
jednotlivci 

f. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností. 
g. zajišťovat vzdělávání a školení v oblasti sportu 
h. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., 

a to zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 
i. podporovat pořádání významných sportovních a tělovýchovných akcí s krajskou a větší 

působností 
j. podporovat práci s talentovanými dětmi, sportovní talenty a mládeží v oblasti tělovýchovy 

a sportu, podporovat soutěživost, sportovní reprezentaci Královéhradeckého kraje,  
propagaci sportu i pozitivní působení na hodnotovou orientaci převážně mladé generace 

 
2.2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou  
       činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 
 
 
 

 

 
 

 



  

 

 

 

Čl. III. 

Orgány spolku 

 

3.1.  Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) Valná hromada 

b) Výkonný výbor 

c) Kontrolní komise 

Čl. IV. 

Valná hromada 

 

4. 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů.  

4.2.  Na valné hromadě zastupuje každý oddíl předseda výboru oddílu nebo jím pověřený člen 

oddílu.   

4.3.  Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok.  Valnou hromadu svolává výkonný 

výbor a to zpravidla jeho předseda písemnou pozvánkou obsahující místo a čas konání valné 

hromady a program valné hromady.  Pozvánka musí být doručena předsedům výboru oddílu 

nejméně 20 dnů přede dnem konání valné hromady buď na adresu bydliště, nebo na 

elektronickou adresu. Svolatel je oprávněn valnou hromadu odvolat nebo odložit stejným 

způsobem, jakým byla svolána, nejméně 5 dnů před termínem konání valné hromady. Pokud se 

tak stane méně než 5 dnů před oznámeným datem jednání, nahradí spolek členům, kteří se 

dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat 

valnou hromadu, pokud o to požádá 1/3 členů spolku starších 18-ti let. Nesvolá-li v takovém 

případě výkonný výbor valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do třiceti dnů od doručení 

takového podnětu, může jí ten kdo podnět podal, svolat sám.   

4.4.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání valné hromady lze rozhodnout jen za 

účasti a se souhlasem všech členů oprávněných o ní hlasovat.   

 

4.5.  Valná hromada spolku zejména: 

  

a. schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změnách: 

b. rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku 

c. rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem 

d. schvaluje zprávu o činnosti a výsledek hospodaření spolku za uplynulý hospodářský rok, 

určuje hlavní zaměření činnosti spolku; 

e. volí a odvolává členy výkonného výboru 

f. kontroluje a hodnotí práci výkonného výboru; 

g. určuje hlavních směry činnosti 

h. schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, 

i. rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení 

j. rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se vztahu spolku k ostatním subjektům, 

městským a státním orgánům a dalším organizacím; 

k. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, fúzi či rozdělení a 

v souvislosti s tím i o volbě likvidátora a majetkovém vypořádání.   

l. rozhoduje o změně názvu, sídla a symboliky spolku 

m.  rozhoduje o dalších otázkách spolku, které si vyhradí 



  

 

 

 

n. volí a odvolává členy kontrolní komise 

 

 

 

4.6.  Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti většiny zástupců oddílů spolku, tzn. 

nadpoloviční většiny s právem hlasovat. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných, 

každý člen má jeden hlas.  

4.7.  Není-li valná hromada na svém jednání usnášeníschopná dle bodu 4.6. do 30 minut od  

okamžiku, kdy se měla řádně konat, koná se valná hromada za účasti členů  fakticky 

přítomných, zapsaných v prezenční listině.  Usnesení přijímá většinou hlasů členů 

přítomných, každý člen má jeden hlas. 

4.8.  K rozhodnutí o zrušení či přeměně spolku či změně stanov je nutný souhlas nejméně 

dvoutřetinové většiny přítomných členů. 

4.9.  Zasedání valné hromady řídí předseda výkonného výboru nebo jiný člen výkonného výboru. 

Valná hromada volí ze svých členů zapisovatele a skrutátora. Jednání valné hromady  mají 

právo zúčastnit se bez práva hlasovat členové výkonného výboru, kontrolní komise a další 

pozvaní hosté. 

 

4.10.  O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň dvě třetiny přítomných.  

 

4.11.  Pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov lze 

jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady 

s hlasem rozhodujícím. 

 

4.11.  Do 30 dnů od konání valné hromady vyhotoví zápis z jednání valné hromady výkonný 

výbor, popř. ten, koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo jednání 

svolal, jak a kdy se konalo, co bylo předmětem jednání a výsledky hlasování. U výsledků 

hlasování musí být jmenovitě uvedeno, kdo hlasoval proti schválenému návrhu. K zápisu z 

jednání se přikládá seznam přítomných členů spolku (prezenční listina) s podpisem 

přítomných. 

 

4.12.  V případě nutnosti a na základě rozhodnutí předsedy výkonného výboru či výkonného 

výboru sdružení je možno provést hlasování valné hromady metodou per rollam, 

podmínky takového rozhodování stanoví zákon o obchodních korporacích.  

 

 

Čl. V. 

Výkonný výbor 

 

5.1.  Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. 

5.2.  Výkonný výbor má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou  

z členů spolku. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. 

5.3 Uvolní-li se během roku místo některého člena výkonného výboru, může výkonný výbor 

kooptovat dalšího člena z členů spolku, a to do nejbližšího zasedání valné hromady. 



  

 

 

 

 

5.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.   

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných členů výboru 

 

5.4.  Členové výkonného výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou 

loajalitou a pečlivostí. 

5.5.  Výkonný výbor ze svého středu volí předsedu. Předseda je oprávněn jednat jménem spolku  

se třetími osobami, zejména s ostatními spolky, městskými a státními organizacemi a dalšími 

organizacemi. K činění písemných právních úkonů jménem spolku je třeba podpisu předsedy 

a dalšího člena výkonného výboru, nebo dva podpisy členů výkonného výboru.  

5.6. Jednání výkonného výboru svolává předseda zpravidla nejméně jedenkrát za měsíc. 

Mimořádné zasedání výkonného výboru svolává předseda nebo 2 jiní členové výkonného 

výboru současně. Oznámení o svolání výkonného výboru se svolává nejméně 5 dní přede 

dnem jednání členům výkonného výboru e-mailem. 

5.7.  Zasedání výkonného výboru se mají právo účastnit výkonným výborem přizvaní členové 

spolku. 

5.8.  Výkonný výbor je kolektivní orgán, je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je nutný souhlas většiny členů 

výkonného výboru. 

5.10.  Výkonný výbor je ze všech svých rozhodnutí a usnesení odpovědná valné hromadě spolku. 

5.11.  Ke své práci si může výkonný výbor zřizovat odborné komise, v jejichž čele stojí 

výkonným výborem jmenovaný předseda. 

5.12.  Výkonný výbor je oprávněn hospodařit s majetkem spolku, řídí se pokyny valné hromady.  

5.13.  Výkonný výbor je povinen podávat každý rok valné hromadě zprávu o činnosti a výsledky 

hospodaření spolku. 

5.14.  Výkonný výbor je povinen zabezpečit řádné vedení účetnictví spolku.   

5.15.  Výkonný výbor vede seznam členů spolku, rozhoduje o přijetí nových členů spolku. 

Výkonný výbor může odmítnout zájemce o členství ve spolku, zejména pokud tento 

nemá žádný vztah k předmětu činnosti spolku nebo by mohl poškodit dobré jméno 

spolku.  

5.16.  Výkonný výbor zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná 

rozhodnutí a opatření k jejich realizaci. 

5.17.  Výkonný výbor organizuje a řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami 

5.18.  Výkonný výbor schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není 

výslovně svěřeno do působnosti valné hromady. 

5.19.  Výkonný výbor připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady. 

5.20.  Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Čl. VI. 

Kontrolní komise 

 

6.1.  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 
spolku. 

6.2.  Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce 
statutárního orgánu.  

6.3.  Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.  

6.4.  Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu 
k orgánům spolku a členům spolku.  

6.5.  Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného 
podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členů splku. V rozsahu působnosti kontrolní 
komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních 
orgánů spolku vysvětlení k dané záležitosti.  

6.6.  Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:  

a) kontrola hospodaření spolku, 

b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů do spolku 

c) kontrola činnosti spolku 

d) kontrola plnění usnesení valné hromady 

 6.7.  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný 
výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 

 

Čl. VII. 

Vznik a zánik členství ve spolku 

 

7.1.  Členem spolku se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník, který projeví vůli být 

vázán těmito stanovami podáním písemné přihlášky, zaplatí členský příspěvek a schválí ho 

výkonný výbor spolku. Členství tak vzniká přijetím za člena rozhodnutím výkonného 

výboru.  

7.2.  Děti do 15 let se mohou účastnit činnosti ve spolku se souhlasem rodičů nebo jejich 

zákonného zástupce. 

7.3.  Spolek vede seznam členů spolku. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku 

na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, 

popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Seznam členů může být uveřejněn se 

souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. 



  

 

 

 

7.4.  Výši členského příspěvku a termín jeho splatnosti stanoví valná hromada spolku. Členský 

příspěvek je roční, platí se pro každý hospodářský rok zvlášť.   

7.5.  Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 

7.6.  Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 

7.7.  Členství ve spolku zaniká: 

  

a) vystoupením, 

b) vyloučením, 

c) vyškrtnutím, 

d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, 

e) zrušením právnické osoby, jež byla členem, bez právního nástupce, 

f) zrušením spolku. 

 

7.8.  Člen spolku může vystoupit ze spolku formou písemného oznámení. Vystoupení nabývá 

účinnosti okamžikem doručení oznámení výkonnému výboru spolku. Zaplacený členský 

příspěvek se v takovém případě nevrací. 

7.9.  Výkonný výbor je oprávněn vyloučit člena spolku v případech, kdy: 

a) závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě po 

výzvě spolku nezjednal nápravu, přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení 

povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu; 

b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin; 

 

Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen spolku; v návrhu se 

uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, 

musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i 

doložit vše, co mu je k prospěchu. 

 Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.  

7.10.  Výkonný výbor vyškrtne člena spolku ze seznamu členů, pokud nezaplatí ve lhůtě 

stanovené valnou hromadou členský příspěvek. Vyškrtnutí předchází výzva předsedy 

dotčeného oddílu k zaplacení členského příspěvku zaslaná spolkem členovi s upozorněním, 

že pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v náhradní přiměřené lhůtě 30 dnů od 

datování výzvy, zaniká jeho členství, tzn. členství zaniká marným uplynutím lhůty určené ve 

výzvě 

7.11.  Zánikem členství ve spolku nezaniká bývalému členovi povinnost uhradit či jinak narovnat 

vůči spolku své dříve vzniklé závazky. 

  

Čl. VIII. 

Práva a povinnosti člena spolku 

 

8.1.  Člen spolku má právo zejména: 

 

a) po dosažení věku 18 let se účastnit osobně jednání valné hromady a podílet se na jejím 

rozhodování hlasováním; 

b) účastnit se sportovní, tělovýchovné a jiné činnosti organizované spolkem; 

c) po dosažení věku 18 let osobně volit a být volen do orgánů spolku; 



  

 

 

 

d) účastnit se schůzí výkonného výboru ve všech případech, jedná-li se o jeho činnost, práva 

či povinnosti; 

e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; 

f) vyžadovat zprávy a informace o činnosti a hospodaření spolku. 

 

8.2.  Člen spolku je povinen zejména: 

 

a) dodržovat stanovy spolku; 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 

byly v rozporu se zájmy spolku; 

c) platit roční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou; 

d) platit oddílové příspěvky ve výši stanovené příslušným orgánem oddílu 

e) podřídit se rozhodnutím výkonného výboru a plnit její ustanovení; 

f) svědomitě a zodpovědně vykonávat přijaté funkce ve spolku, účastnit se jednání valné 

hromady a jiných orgánů spolku, jejichž je členem; 

g) dodržovat zásady sportovní etiky a morálky, upevňovat kázeň a dbát dobrého jména 

spolku; 

h) šetřit, chránit a zvelebovat majetek ve vlastnictví či péči spolku. 

 

Čl. IX. 

Členské příspěvky, oddílové příspěvky a poplatky 

 
9.1. Povinnost platit členské příspěvky je základní povinností každého člena.  Členské příspěvky 

jsou základním zdrojem majetku spolku.  

9.2. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada spolku a to s rozlišením pro  
-  osoby mladší 15ti let včetně a osoby starší 65ti let 
- ostatní členy.  

9.3.  Každý nový člen zaplatí členský příspěvek zároveň s podáním přihlášky do spolku.     

9.4. Vybírání členských příspěvků zajišťuje výbor oddílu. Vybrané členské příspěvky je výbor 
oddílu povinen bez odkladu odvést ve prospěch spolku, a to včetně předání jmenného 
seznamu platících členů.  Výkonný výbor vede evidenci placení členských příspěvků podle 
jednotlivých oddílů.  V případě, že oddíl řádně a včas nezajišťuje vybírání a odvod členských 
příspěvků, je výkonný výbor oprávněn krátit nebo zastavit poskytování finančních 
prostředků pro provoz takového oddílu, případně přijmout jiná vhodná opatření k zajištění 
nápravy.  

9.5. Výši a splatnost oddílových příspěvků stanoví výbor oddílu a to s přihlédnutím k druhu 
sportovního odvětví, jeho náročnosti, nákladnosti a k výsledkům hospodaření oddílu.  Výběr 
oddílových příspěvků zajišťuje výbor oddílu. Vybrané oddílové příspěvky je výbor oddílu 
povinen bez odkladu odvést ve prospěch spolku, a to včetně předání jmenného seznamu 
platících členů.  Oddílové příspěvky jsou výlučným příjmem oddílu a součástí jeho interního 
rozpočtu. Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží výlučně do pravomoci výboru oddílu 
popřípadě členské schůze oddílu.   



  

 

 

 

9.6. Výkonný výbor spolku je oprávněn uložit svým členům povinnost platit poplatky spojené 
s výlučným užíváním části majetku spolku, jako např. samostatné šatnové skříňky, tělocvičny 
apod.  

9.7. Prodlení člena se zaplacením členského nebo oddílového příspěvku či poplatků je důvodem 
pro rozhodnutí o vyloučení člena.  

 

      

Čl. X. 

Oddíly 
 

10.1.  Oddíl je základním samostatným organizačním článkem spolku, který nemá právní 
osobnost. 

 
10.2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví a svazové 

příslušnosti, které je ve spolku provozováno. Oddíly zřizuje a ruší výkonný výbor na základě 
podnětu členské schůze oddílu nebo valné hromady.  Rozhodnutí výkonného výboru o 
zřízení či zrušení oddílu může být změněno rozhodnutím valné hromady. 

 
10.3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší 

podmínky fungování oddílů v rámci spolku.   Každý člen spolku musí být členem nejméně 
jednoho oddílu.  Členem oddílu může být pouze člen spolku. 

 
10.4.  Oddíl je povinen dodržovat stanovy spolku, plnit závazky a úkoly vyplývající z vnitřních 

předpisů a směrnic spolku a z rozhodnutí orgánů spolku.  

10.5.  Orgány oddílu jsou: 

a) členská schůze oddílu, 

b) výbor oddílu. 

10.6. Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou 

schůzi oddílu svolává předseda výboru oddílu. Členská schůze oddílu se skládá ze všech 

členů oddílu starších 18ti let, popřípadě zákonných zástupci sportovců mladších 18ti let, 

kteří, ale musí být zároveň registrováni u příslušného svazu a musí minimálně jeden 

kalendářní rok vykonávat závodní činnost. Dále mají k datu konání členské schůze 

uhrazené jak členské, tak i oddílové příspěvky. Pokud je člen oddílu zároveň zákonným 

zástupcem nezletilého člena oddílu má tento zletilý člen počet hlasů odpovídající součtu 

jeho hlasu a počtu jím zastupovaných nezletilých členů oddílu.  Ohledně svolání, 

usnášeníschopnosti a způsobu hlasování na členské schůzi oddílu platí přiměřeně 

ustanovení těchto stanov o valné hromadě, pokud členská schůze oddílu nerozhodne jinak.   

10.7.  Členská schůze oddílu zejména: 
a) volí a odvolává členy výboru oddílu, 
b) projednává zprávu o činnosti oddílu, 
c) projednává a schvaluje hospodaření a rozpočet oddílu, 
d) rozhoduje o dalších otázkách oddílu, které si vyhradí. 



  

 

 

 

10.8.  Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, řídí činnost oddílu mezi členskými schůzemi 
oddílu. Výbor oddílu se schází podle potřeby, schůzi výboru oddílu svolává předseda 
výboru oddílu nebo pověřený člen výboru oddílu. Výbor oddílu se skládá zpravidla 
z předsedy, hospodáře a organizačního pracovníka. Členská schůze oddílu může 
rozhodnout, že působnost výboru oddílu vykonává předseda oddílu.  

 
10.9. Výbor oddílu zejména: 

a) řídí a organizuje sportovní činnost oddílu (soutěže, soustředění apod.), 
b) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, 
c) zabezpečuje ekonomické a jiné provozní záležitosti oddílu, 
d) zajišťuje účast předsedy nebo jím pověřeného zástupce na valné hromadě 

spolku, 
e) stanoví výši a splatnost oddílových příspěvků, zajišťuje výběr členských a 

oddílových příspěvků a dalších poplatků od členů oddílu,  
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena oddílu,   
g)  prezentuje činnost oddílu v médiích.  

 

 

Čl. XI. 

Právní postavení spolku, majetek a hospodaření 

 

11.1.  Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, je právnickou osobou. Nikdo nesmí být 

nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit. 

11.2.  Členové neručí za závazky spolku. 

11.3. Spolek může svým jménem nabývat práva, povinnosti a mít samostatnou majetkovou 

odpovědnost. Může k plnění svých úkolů užívat státního nebo jiného majetku, který mu 

byl smluvně předán do užívání. 

11.4.  Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Majetek tvoří:  

 

a) členské příspěvky; 

b) příspěvky a jiné platby, či dary; 

c) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně společenské činnosti; 

d) příjmy z vlastní činnosti dle těchto stanov; 

e) příspěvky – dotace sportovních organizací, svazových orgánů nebo státu, kraje, či 

města. 

 

11.5.  Hospodaření spolku: 

  

a) k zabezpečení pravidelných pokladních operací, jakož i bezhotovostního styku je 

výkonný výbor spolku oprávněna zřídit pokladní místo a bankovní účty dle potřeb 

spolku. S účty a prostředky na účtech je oprávněna nakládat pouze osoba určená 

výkonným výborem, a to způsobem jí určeným: 

b) pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výkonný 

výbor spolku závazné obecně závazné právní předpisy. 

 

11.6.  Za účelem ochrany majetku, vlastního provozu a zájmu členů spolku může výkonný výbor 

uzavřít pojistné smlouvy, zejména pro pojištění movitého a nemovitého majetku, 



  

 

 

 

pokladní hotovosti, úrazové pojištění hráčů či pojištění pro případ odpovědnosti za 

škodu. Zásady hospodaření upravuje vnitřní předpis spolku 

 

Čl. XII. 

Doba trvání spolku 

 

12.1.  Spolek je založen na dobu neurčitou. 

12.2.  Valná hromada může rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo přeměnou. K 

rozhodnutí je nutný souhlas nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku. 

12.3.  Spolek může zrušit soud ze zákonem stanovených důvodů. 

12.4.  V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 

osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 

Čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Tyto stanovy byly přijaty ustavující schůzí spolku SPARTAK TRUTNOV, z. s. konanou 

v Trutnově dne 14. srpna 2015.  

 

 

 

 

 

............................ 
Radek Horák Mgr. 
 


