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STANOVY SPOLKU 
Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. 

 
 
 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
1) Název Spolku: Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. (zkratka „SKB Český Krumlov“ nebo „SKB ČK“), 
2) Sídlo Spolku: Chvalšinská 111, Český Krumlov, 381 01, 
3) Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z. s. (dále jen „Spolek“) je v souladu se zákonem číslo 83/1990 

Sb., o sdružování občanů a je ve smyslu ustanovení § 3045 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
považován za Spolek. Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, právnická osoba 
založená za účelem naplňování společného zájmu svých členů, který vyplývá z článku II těchto stanov, 

4) Členská schůze přijala zejména v souladu s občanským zákoníkem toto nové znění Stanov pro dříve SK 
BADMINTON Český Krumlov, IČO: 69085692, zapsaný u Ministerstva vnitra ČR dne 12.11.2003 pod č.j. II/S-
OS/1-24961/94-R. 

 
 

Článek II. 
Účel Spolku 

 
Účelem Spolku je rozvoj a propagace badmintonu, podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, příprava 
reprezentace a vzdělávání v badmintonové problematice. 

 
 

Článek III. 
Činnost Spolku 

 
1) Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností směřoval k naplnění účelu popsaného v článku II. a uspokojoval 

a chránil společně zájmy svých členů, kdy účelem Spolku je zejména: 
a) zabezpečovat plný rozvoj badmintonu a vytvářet k tomu co nejlepší sportovní (soutěžní, 

tréninkové), sociální a ekonomické podmínky, 
b) vytvářet ekonomické předpoklady k rozvoji své činnosti a v něm organizovaných členů, 
c) zpracovávat koncepci rozvoje jak sportovní a sportovně-osvětové, tak i ekonomické činnosti 

v rámci své působnosti, 
d) chránit práva a oprávněné zájmy svých členů související s činností Spolku,  
e) věnovat maximální péči výchově mládeže vč. přípravy talentovaných jedinců na krajské a celostátní 

úrovni,  
f) pečovat o výkonnostní a vrcholové sportovce pro dosažení nejvyšší výkonnosti na celostátní a 

mezinárodní úrovni,  
g) spolupracovat s jinými fyzickými a právnickými osobami či dalšími orgány a institucemi, které 

v této oblasti mohou příznivě působit. 
2) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Spolek dále činnosti vedlejší: 

a) může provozovat doplňkovou hospodářskou činnost, budovat, udržovat a provozovat 
tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo má v nájmu nebo jen užívá, 

b) může pronajímat své vybavení, 
c) může napomáhat i dalšími formami své činnosti rozvoji spolkového života, kultury a zdraví ve 

městě Český Krumlov, 
d) může provozovat výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

3) Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku. 
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Článek IV. 
Organizační uspořádání a orgány 

 
1) Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány:  

a) členská schůze (dále jen „Členská schůze“), 
b) výkonný výbor (dále jen „Výbor“),  
c) předseda (dále jen „Předseda“), 
d) trenérská rada (dále jen „Trenérská rada“), 
e) revizor (dále jen „Revizor“), 

2) Všechny orgány jsou povinny společně spolupracovat tak, aby co nejefektivněji napomáhaly k naplnění 
smyslu a cílů činnosti Spolku dle čl. II a III. těchto stanov.  

3) Činnosti Spolku se řídí základními dokumenty, kterými jsou: 
a) stanovy (schvaluje Členská schůze),  
b) vnitřní předpisy (schvaluje Výbor). 
c) Sportovně-technické záležitosti se řídí aktuálně platnými badmintonovými pravidly a předpisy 

vydávanými příslušnými organizacemi na krajské, republikové, evropské a světové úrovni.  
4) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je dále 

upraven ve stanovách nebo vnitřních předpisech Spolku.  
 
 

Článek V. 
Členská schůze 

 
1) Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, které se může účastnit každý člen Spolku. Schůzi svolává 

Výbor dle potřeby, nejméně však jednou za rok.  Výbor informuje členy Spolku o svolání Členské schůze 
vyvěšením pozvánky v sídle Spolku a zveřejněním pozvánky na oficiálních webových stránkách Spolku. 
Informace o svolání Členské schůze musí být zveřejněna nejméně 14 dní před termínem jejího konání. 
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání Členské schůze.  

2) Členská schůze zejména:  
a) rozhoduje o vzniku a zániku Spolku, event. o majetkovém vypořádání, 
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Spolku, 
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Spolku, 
d) posuzuje výsledek hospodaření Spolku, 
e) volí Předsedu, místopředsedu a další členy Výboru, 
f) volí Revizora.  

3) Právo hlasovat na Členské schůzi, volit a být volen do orgánu Spolku mají všichni členové Spolku, kteří 
dovršili věk 18 let (dále také jen „členové s hlasovacím právem“). Každý člen s hlasovacím právem má jeden 
hlas, hlasy všech členů s hlasovacím právem mají stejnou váhu.  

4) Pořad zasedání Členské schůze může být změněn se souhlasem většiny členů s hlasovacím právem 
přítomných na Členské schůzi v době usnášení. 

5) Požádá-li o to nejméně jedna polovina členů s hlasovacím právem, musí Výbor svolat mimořádnou Členskou 
schůzi. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do týdne od doručení žádosti, která 
musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději 
do čtyř týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze, může ten, kdo žádost podal, 
svolat zasedání sám na náklady Spolku.  

6) Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku s hlasovacím právem. 
Rozhodnutí Členské schůze je platné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Spolku 
s hlasovacím právem.  

7) Podrobnosti k průběhu Členské schůze určí jednací řád, který je součástí vnitřních předpisů Spolku. 
 

Článek VI. 
Výkonný výbor 

 
1) V období mezi Schůzemi řídí činnost Spolku Výbor, který je volen Členskou schůzí na pětileté období. Skládá 

se nejméně ze tří členů Spolku a svolává jej Předseda nejméně třikrát do roka. Členy Výboru jsou Předseda, 
místopředseda a řadoví členové Výboru v počtu podle rozhodnutí Členské schůze.  
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2) Jednání Výboru řídí Předseda nebo místopředseda. Jednání může mít různé formy (zasedání, internetová 
konference, telefonická konference, email, apod.). Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jeho členů a jedním z nich je Předseda. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně 
nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. V případě rovnosti počtu hlasů 
má rozhodující slovo Předseda. Budou-li rozhodnutí činěna prostřednictvím emailu, pak Předseda pošle 
ostatním členům email s dotazem a navrhovaným rozhodnutím ve kterém od členů Výboru bude vyžadovat 
odpověď, zda s navrhovaným rozhodnutím souhlasí, rozhodnutí je platné v okamžiku obdržení rozhodnutí 
pro jednu variantu od většiny členů Výboru. Po přijetí rozhodnutí Předseda zašle ostatním členům Výboru 
vyrozumění o výsledku hlasování. 

3) Výbor zejména:  
a) projednává a stanovuje hlavní směry činnosti Spolku pro další období, 
b) vydává předpisy Spolku operativního charakteru, 
c) schvaluje organizační strukturu Spolku, 
d) rozpracovává závěry Členské schůze, 
e) organizuje a řídí sportovní, hospodářskou, společenskou a jinou činnosti Spolku, 
f) připravuje a schvaluje rozpočet Spolku, 
g) určuje výši a splatnost ročních členských příspěvků,  
h) rozhoduje o nabývání nebo zcizování nemovitého majetku Spolku, 
i) schvaluje přijetí členů a rozhoduje o vyloučení členů pro zvlášť závažná provinění nebo porušení 

stanov, chování odporující smyslu a cílům veškeré činnosti Spolku, nebo chování, které je v rozporu 
s dobrými mravy, 

j) přijímá vnitřní předpisy Spolku. 
4) Místopředseda a řadoví členové Výboru mohou ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to písemným 

prohlášením doručeným Spolku. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy je Spolku prohlášení o 
odstoupení doručeno.  

5) Při zániku členství místopředsedy nebo řadových členů Výboru musí zbývající členové Výboru bez 
zbytečných odkladů kooptovat nové řadové členy tak, aby byl zachován minimální počet členů Výboru podle 
odstavce 1) tohoto článku. Nově kooptovaní členové vykonávají svou funkci nejdéle do nejbližší Členské 
schůze, na které musí proběhnout řádná volba nových členů Výboru. 

 
Článek VII. 
Předseda 

 
1) Statutárním zástupcem Spolku je Předseda, který je členem Výboru. Předseda je oprávněn jednat za Spolek 

a činit právní jednání ve všech věcech. Předseda jedná za Spolek tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis.  
2) K jednání za Spolek v dílčích věcech může Předseda zmocnit další osobu. Plná moc musí být v takovém 

případě udělena písemnou formou s přesným vymezením věcného a časového rozsahu zmocnění. 
3) Předseda se řídí právními předpisy, stanovami Spolku, vnitřními předpisy Spolku a rozhodnutími Výboru a 

Členské schůze. 
4) Předseda může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným Spolku. 

Odstoupí-li Předseda ze své funkce, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy je Spolku 
prohlášení o odstoupení doručeno. Předseda je provinen do 15 dnů ode dne doručení svolat mimořádnou 
Členskou schůzi, jejímž programem musí být volba nového předsedy. 

 
Článek VIII. 

Trenérská rada 
 

1) Trenérská rada je orgánem Spolku zodpovědným za sportovní přípravu jeho členů a jejich výsledky. Pro 
dosažení těchto cílů spolupracuje Trenérská rada s Výborem a ostatními orgány Spolku.  

2) Trenérskou radu tvoří hlavní trenér a dva trenéři, případně jejich asistenti. 
3) Složení Trenérské rady určí Výbor vždy před začátkem školního roku. 
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Článek IX. 
Revizor 

 
1) Revizor Spolku reviduje činnost Spolku jak po stránce sportovní, tak ekonomické. O revizi podává zprávu, 

která se projednává na Členské schůzi. Revizor se může zúčastňovat zasedání Výboru.  
2) Revizora Spolku jmenuje na svém zasedání Členská schůze. Funkce Revizora může zůstat neobsazená.  

 
 

Článek X. 
Členství a jeho zásady 

 
1) Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba, která má zájem a předpoklady 

podílet se na činnosti a rozvoji činnosti Spolku a souhlasí s těmito stanovami. Členství se váže na osobu 
člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.  

2) Členství ve Spolku vzniká podáním písemné přihlášky doručené Výboru a následným schválením této 
přihlášky Výborem. Výbor může žádost o členství (přihlášku) zamítnout, pokud jeho členové dojdou 
k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání 
Spolku a vykonávání s ním spojených činností. O zamítnutí žádosti o členství musí být žadatel informován 
písemnou formou. 

3) Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výbor. Seznam členů je 
přístupný všem členům Spolku. Výbor musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na jeho žádost do 15 
dnů od podání žádosti. Seznam členů může sloužit k prezentaci Spolku nebo jako podklad pro žádosti a 
jednání o dotacích, grantech a podobně. 

4) Člen Spolku má tato základní práva:  
a) využívat všech práv a výhod vyplývajících z jeho členství ve Spolku, 
b) účastnit se zasedání Členské schůze, 
c) člen s hlasovacím právem má právo na Členská schůzi hlasovat, volit a být volen do orgánů Spolku, 
d) účastnit se soutěží pořádaných Spolkem, 
e) navrhovat své zástupce do orgánů Spolku, 
f) využívat všech služeb poskytovaných Spolkem, 
g) podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami. 

5) Člen Spolku je povinen:  
a) aktivně se podílet na jeho činnosti,  
b) chránit dobré jméno a pověst Spolku a jeho majetek,  
c) platit členské příspěvky ve výši stanovené Výborem,  
d) dodržovat tyto stanovy, dodržovat vnitřní předpisy Spolku a plnit rozhodnutí přijatá orgány Spolku. 

6) Členství ve Spolku zaniká:  
a) dobrovolným vystoupením člena. Členství zaniká v tomto případě dnem, kdy je Spolku písemné 

oznámení o ukončení členství doručeno. Bude-li však člen v prodlení se splněním závazků vůči 
Spolku, zaniká jeho členství až dnem vyrovnání těchto závazků,  

b) vyškrtnutím člena pro nezaplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě. Členství ve Spolku 
zaniká v tomto případě okamžikem rozhodnutí Výboru o vyškrtnutí člena,  

c) vyloučením člena pro zvlášť závažná provinění a porušení stanov. Členství zaniká v tomto případě 
okamžikem rozhodnutí Výboru o vyloučení člena.  Vyloučený člen může do patnácti dnů od 
doručení rozhodnutí Výboru v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 
přezkoumal Revizor, v případě neobsazení funkce Revizora pak Členská schůze na svém dalším 
zasedání. Revizor, event. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení 
platným zákonům nebo těmto stanovám, 

d) úmrtím člena, 
e) zánikem či transformací Spolku. 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Otázky neupravené těmito stanovami se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským 
zákoníkem.  
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2) Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí dne 9.12.2016 a okamžikem schválení nabývají platnosti. 
Účinnosti nabývají dnem, kdy byly vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

3) V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím 
dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov. 

 
V Českém Krumlově 9. prosince 2016 
 
 

……………………………………………………. 
podpis Předsedy      


