STANOVY SPORTOVNÍHO SPOLKU
SK HAMR, z.s.
Článek I.
Název, sídlo, postavení Spolku
1. Spolek „Sportovní klub HAMR, z.s.“ (dále jen „Spolek“) je založen na principu dobrovolnosti a
demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „OZ“).
2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem „Sportovní klub Hamr, z.s.“ a zkratkou SK HAMR, z.s.
3. Sídlem Spolku je Praha 10 – Záběhlice, K vodě 3200/3, PSČ 106 00
4. Spolku bylo přiděleno IČ: 22846662
5. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu
s právními předpisy České republiky.
6. Spolek ode dne svého založení a přijetí těchto nových stanov navazuje a pokračuje ve své sportovní
činnosti a prací s dětmi a mládeží v minimálně stejném rozsahu jako bývalé občanského sdružení SK
Hamr, o.s. založené registrací svých stanov na MV ČR v roce 2010 pod reg. Č. VS/1-1/82187/10-R,
IČ 22846662. Všichni dosavadní individuální členové Spolku se ke dni přijetí těchto stanov stávají
přidruženými členy spolku s právy a povinnostmi ve smyslu čl. VII, odst. 2, těchto stanov.
7. Spolek je zapsán u MS v Praze pod spisovou značkou L 22194
Článek II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost Spolku
1. Účelem (hlavní činností) spolku je provozování a podpora sportovní činnosti, zejména tenisu,
badmintonu, stolní tenisu, plážového volejbalu, squashe, veslování jakož i dalších sportů podle
rozhodnutí orgánu Spolku a organizace sportovních soutěží (turnajů) a propagace sportu jako celku,
zejména pak tzv. „sportu pro všechny“ a souvisejících aktivit.
Spolek v rámci výkonu své hlavní činnosti vytváří pro své členy materiální a tréninkové podmínky
a hájí zájmy svých členů; za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy s ostatními
sportovními organizacemi i jednotlivci.
Spolek rovněž dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji sportování a sportovních aktivit v
místě své působnosti a rozvíjí svou činností veřejnou prospěšnost sportu a sportovních aktivit.
2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, která směřuje k zajištění finančních prostředků k podpoře hlavní činnosti Spolku.
3. Spolek může zakládat pobočné spolky ve smyslu obecně závazných právních předpisů
Článek III.
Zajištění hlavní činnosti Spolku
Při zajišťování své hlavní činnosti Spolek zejména:
1. V souladu s těmito stanovami podporuje, organizuje, řídí a rozvíjí sportovní aktivity svých členů a
propaguje svou sportovní činnost navenek.
2. Zajištuje pro rozvoj, sportovní a výkonnostní růst svých členů odborné vedení (trenéry)
3. Buduje, udržuje a rozšiřuje svá sportoviště a nezbytné sociální zázemí.
4. Zajišťuje pro výkon své činnosti finanční prostředky z veřejných zdrojů (státních a jiných dotací)
jakož i ze své vedlejší činnosti.
5. Zastupuje zájmy svých členů před státními, krajskými, městskými orgány a organizacemi a hájí jejich
oprávněné zájmy.
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Článek IV.
Členská schůze
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi řádnými členovy Spolku ve
smyslu ustanovení čl. VI, odst. 2, písm. a).
Členskou schůzi svolává Předseda Spolku nejméně jednou za rok. Den, místo konání a program
zasedání oznámí Předseda Spolku řádným členům prostřednictvím e-mailu, pošty či osobním
předáním nejméně tři týdny před termínem členské schůze.
Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat místo, čas a program jednání členské schůze.
Členskou schůzi řídí Předseda Spolku, případně jiný řádný člen Spolku pověřený Předsedou
Spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech řádných členů
Spolku. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.
Každý řádný člen je oprávněn nechat se zastoupit zmocněncem na základě písemné plné moci.
Zmocněncem může být jiný řádný člen Spolku. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně
ověřen. Zmocněnec však musí svým podpisem prohlásit, že zmocnění přijímá. Podpis nemusí být
úředně ověřen;
Vyhotovení zápisu z jednání členské schůze zajišťuje Předseda Spolku.
Členská schůze rozhoduje zejména o těchto záležitostech:
a) rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku, rozhodnutí o změně
sídla Spolku. K platnosti usnesení o zrušení Spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně
stanov je potřeba souhlasu alespoň 2/3 většina řádných členů Spolku.
c) rozhodnutí o všech zásadních ekonomických otázkách týkajících se činnosti Spolku
d) rozhodnutí o nakládání s hmotným i nehmotným majetkem Spolku,
e) volba a odvolání Předsedy Spolku,
f) rozhodnutí o zřízení kontrolní komise a volba a odvolání členů kontrolní komise,
g) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného Spolku,
h) schválení výsledku hospodaření Spolku,
i) určení hlavních směrů činnosti Spolku,
j) rozhodnutí ve všech dalších oblastech činnosti Spolku, které si vyhradí do své výlučné
působnosti.
k) rozhodnutí o přijetí za řádného člena Spolku ve smyslu čl. VI, odst. 4, či o udělení čestného
členství ve smyslu čl. VI, odst. 8, jakož i rozhodnutí o přijetí přidruženého člena Spolku ve
smyslu čl. VI, odst. 6. Členská schůze může na návrh Předsedy Spolku svěřit rozhodovací
pravomoc o přijetí přidruženého člena do samostatné působnosti kteréhokoli řádného člena
Spolku či výkonného sekretáře.
l) rozhodnutí o založení sportovního oddílu jako organizační složky Spolku a jmenování a
odvolání členů Výboru sportovního oddílu (VSO) ve smyslu čl. VIII.
m) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků a způsobu jejich placení, včetně výše
příspěvků v SO
n) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
e) rozhodnutí ve všech dalších oblastech činnosti Spolku, které si členská schůze vyhradí, a které
nepatří do její působnosti na základě těchto Stanov a nebo obecně závazných právních
předpisů.
Jestliže o to Předsedu Spolku písemně požádá alespoň 1/2 řádných členů Spolku, nebo o tom
Předseda Spolku rozhodne, může být svolána mimořádná členská schůze. Předseda Spolku svolá
mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce poté, kdy nastala alespoň jedna ze skutečností
uvedených v předchozí větě. Mimořádná členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech
záležitostech spadajících do působnosti členské schůze.
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Článek V.
Statutární orgán Spolku
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Statutárním orgánem Spolku je jeho Předseda, který řídí činnost Spolku v souladu s rozhodnutím
členské schůze, zákonem a těmito stanovami.
Předsedu Spolku volí členská schůze na funkční období 10 let. Předsedou Spolku může být pouze
řádný člen Spolku ve smyslu ustanovení čl. VI, odst. 2, písm. a), těchto stanov.
Předseda Spolku jedná jménem Spolku či sportovního oddílu Spolku (SO), a to v souladu
s rozhodnutím členské schůze Spolku.
Předseda Spolku se podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Spolku připojí svůj podpis.
Předseda Spolku je oprávněn zmocnit „ad hoc“ kteréhokoli řádného člena Spolku k jakémukoli
jednání jménem Spolku, včetně podpisu a to v souladu s potřebami Spolku. Stejně tak je Předseda
Spolku oprávněn zmocnit „ad hoc“ kteréhokoli člena Výboru sportovního oddílu Spolku.
Předseda Spolku je oprávněn se souhlasem členské schůze k usnadnění výkonu své funkce a pro
zajištění každodenního provozu a řízení Spolku zřídit funkci výkonného sekretáře Spolku.
Pravomoc a působnost výkonného sekretáře spolku určí vnitřní předpis Spolku, který na návrh
Předsedy Spolku schvaluje členská schůze Spolku.
Článek VI.
Členství

1. Členství ve Spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná
členská práva a povinnosti.
2. Členství ve Spolku se rozlišuje na:
a) řádné
b) přidružené
c) čestné
3. Řádným členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí a s písemným souhlasem členské
schůze Spolku fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností
Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje členská schůze Spolku. Na přijetí za řádného člena Spolku není
právní nárok
5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu
nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti Spolku.
6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje členská schůze Spolku ve smyslu čl. IV, odst. 8, písm. k).
Přidružené členství může případně vzniknout i jiným způsobem schváleným členskou schůzí Spolku
7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a
významně podílela na činnosti Spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
8. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze Spolku s tím, že k jeho udělení je třeba
souhlasu osoby, které má být uděleno.
Článek VII.
Členská práva a povinnosti
Rozsah členských práv a povinností členů Spolku daný jednotlivými druhy členství, viz čl. VI, odst. 2,
je uveden dále v tomto článku.
1) Řádné členství:
1.1. Řádní členové Spolku mají právo účasti a hlasování na členské schůzi, jakož i právo volit a být
voleni za Předsedu Spolku. Mají předkládat členské schůzi Spolku k projednání návrhy, náměty
a připomínky týkající se jakékoli činnosti Spolku.
1.2. Každý řádný člen má jeden hlas.
1.3 Řádní členové Spolku mají právo užívat veškerý jeho movitý i nemovitý majetek a zázemí.
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1.4. Řádní členové Spolku mají právo i povinnost zúčastňovat se zasedání členské schůze. Za
podmínky podle čl. IV, odst. 9, mají právo požadovat svolání členské schůze Spolku.
1.5. Řádní členové Spolku mají dále povinnost chránit veškerý hmotný i nehmotný majetek Spolku,
pečovat o něj s péčí řádného hospodáře a vyvíjet po celou dobu svého členství veškerou činnost,
kterou po nich lze rozumně vyžadovat k zachování dobrého jména Spolku, rozvoji jeho činnosti
a k předcházení škodám na majetku Spolku.
1.6. Řádné členství ve Spolku zaniká:
a) vzdáním se členství
b) vyloučením členskou schůzí Spolku z důvodů závažného nebo opakovaného porušování
stanov, jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných
členských povinností.
c) úmrtím či právním zánikem
d) zánikem Spolku
2) Přidružené členství:
Mimo řádného členství ve smyslu čl. VI., odst. 2, písm. a) zřizuje Spolek i přidružené členství (dále
jen „PČ“)
2.1. PČ ve Spolku je dobrovolné.
2.2. PČ Spolku se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.
2.3. PČ fyzických osob vzniká v souladu se zněním čl. VI, odst.6. Vznikem PČ přidružený člen
souhlasí se zněním těchto Stanov. Stanovy v platném znění jsou k dispozici v sídle Spolku.
2.4. PČ se mohou stát i právnické osoby. S právnickou osobou uzavírá Spolek smlouvu, která
vymezí vzájemná práva a povinnosti, jakož i práva a povinnosti členů či zaměstnanců příslušné
právnické osoby. Uzavřením smlouvy a vznikem PČ přidružený člen (právnická osoba)
souhlasí se zněním těchto Stanov a odpovídá za to, že Stanovy budou respektovat a dodržovat
i jeho členové či zaměstnanci. Stanovy v platném znění jsou k dispozici v sídle Spolku.
2.5. Přidružený člen nemá hlasovací právo ani právo účasti na členské schůzi Spolku.
2.6. Přidružení členové Spolku mají právo účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti
Spolku.
2.7. Přidružení členové Spolku mají právo se sdružovat ve sportovních oddílech Spolku, pokud je
takový oddíl členskou schůzí Spolku zřízen.
2.8. Přidružení členové Spolku mají povinnost chránit veškerý hmotný i nehmotný majetek Spolku,
pečovat o něj s péčí řádného hospodáře a vyvíjet po celou dobu svého členství veškerou
činnost, kterou po nich lze rozumně vyžadovat k zachování dobrého jména Spolku, rozvoji
jeho činnosti a k předcházení škodám na majetku Spolku.
2.9. Přidružení členové Spolku mají dále povinnost řádně a včas platit stanovené členské
příspěvky, jakož i jiné poplatky související s přidruženým členstvím a činností ve Spolku.
Výše příspěvků a jejich splatnost je zveřejňována na webových stránkách Spolku současně
s informací, že neuhrazení členského příspěvku má následky ve smyslu odst. 2.10, písm. b),
tohoto článku,
2.10. Přidružené členství fyzických osob ve Spolku zaniká:
a) vzdáním se PČ písemným (elektronickým) oznámením adresovaným Spolku. PČ zaniká ke
dni uvedenému v oznámení.
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, ve smyslu ustanovení
odst. 2.9., tohoto článku,
c) vyloučením Předsedou Spolku z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov,
jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných
členských povinností.
d) úmrtím či právním zánikem přidruženého člena
e) zánikem Spolku
2.11. Přidružené členství právnických osob ve Spolku zaniká:
a) písemnou dohodou o ukončení PČ
b) uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena
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c) výpovědí kterékoli ze stran při porušení podmínek smlouvy
d) zánikem právnické osoby
e) zánikem Spolku
2.12 Spolek vede seznam přidružených členů – viz čl. IX, těchto stanov.
Článek VIII.
Sportovní oddíly Spolku
1. Členská schůze Spolku může svým rozhodnutím zřizovat sportovní oddíly Spolku (dále jen „SO“) a
přijímat jeho členy. Členové SO mají vždy statut přidružených členů.
2. SO je organizační složkou spolku bez právní subjektivity.
3. SO je zřizován pro jednotlivá sportovní odvětví a sdružuje přidružené členy spolku se zájmem o
výkon daného sportovního odvětví.
4. Ke dni přijetí těchto stanov má Spolek tyto SO:
a) oddíl tenisu
b) oddíl stolního tenisu
c) oddíl squashe
d) oddíl badmintonu
e) oddíl volejbalu
f) oddíl plážového volejbalu
g) oddíl kopané
h) oddíl aerobiku
i) oddíl veslování
j) oddíl kanoistiky
5. Přidružení členové spolku sdružení v příslušném SO mohou zřizovat orgány SO. Orgánem SO je
Výbor SO (dále jen „VSO“).
6. VSO je tříčlenný a je jmenován a odvoláván Předsedou Spolku. Funkční období VSO je pětileté.
7. VSO je oprávněn sestavovat plán sportovní a soutěžní o soutěžní činnosti oddílu včetně finančních
potřeb jednotlivých sportovních akcí. Tento plán je povinen předkládat ke schválení Předsedovi
Spolku. Po schválení plánu sportovní a soutěžní činnosti je VSO oprávněn podávat přihlášky do
jednotlivých soutěží pořádaných národním svazem příslušného sportovního odvětví a nominovat své
členy na tyto soutěže. V rámci této své pravomoci je oprávněn podepisovat písemné přihlášky do
těchto soutěží.
8. Členství ve Výboru oddílu zaniká:
a) uplynutím doby,
b) odvoláním z funkce,
c) odstoupením z funkce,
d) zánikem přidruženého členství
e) zánikem oddílu
9. Každý oddíl Spolku používá název složený z „SK HAMR z.s. – a názvu (druhu) příslušného
sportu“ (kupř. SK HAMR z.s. – oddíl tenisu, SK HAMR z.s. – oddíl volejbalu apod.)
10. Vnitřní organizace příslušného oddílu může být, mimo těchto stanov upravena samostatnou
organizační směrnicí vydanou Předsedou Spolku.
11. Za oddíl jedná navenek Předseda Spolku – viz čl. V. Předseda Spolku je oprávněn písemně zmocnit
„ad hoc“ k jednání za SO Spolku kteréhokoli člena VSO.Ve zmocnění se uvede rozsah oprávnění.
Článek IX.
Seznamy členů
1. Spolek vede seznam řádných členů, přidružených členů a čestných členů.
2. Zápisy, výmazy a změny v těchto seznamech jsou v kompetenci Předsedy Spolku.
3. Seznamy členů jsou veřejně nepřístupné; Spolek je však povinen na základě písemné žádosti člena
poskytnout žadateli do 14 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti výpis ze seznamu členů, avšak
pouze v části týkající se údajů žadatele
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4. Spolek se při nakládání s osobními údaji členů řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních
údajů) a zákonem č. 133/2000 Sb.) o evidenci obyvatel).
5. Členové Spolku přistoupením k těmto stanovám souhlasí s tím, aby Spolek zpracovával a evidoval
jejich osobní údaje včetně rodného čísla, poskytnuté v souvislosti s jejich členstvím a činností ve
Spolku; současně souhlasí s tím, že Spolek je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje sportovním
spolkům, orgánům státní správy a obecní samosprávy v případě, že tyto subjekty uvedené osobní
údaje vyžadují v souvislosti se zřízením centrální evidence, nebo za účelem poskytování dotací.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po skončení členství
ve Spolku.
Článek X.
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
1.1. členské příspěvky,
1.2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
1.3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s
provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a
osvětové činnosti,
1.4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
1.5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
1.6. dary
2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O nakládání s jakýmkoli majetkem Spolku a o
převodech vlastnického práva k movitému i nemovitému majetku Spolku rozhoduje členská schůze
Spolku.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může
rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
4. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze Spolku. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace bude rozdělen mezi řádné členy Spolku v poměru určeném členskou schůzí Spolku.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1 Tyto stanovy ve znění shora uvedeném byly schváleny mimořádnou členskou schůzí Spolku konanou
dne 19.6.2020 a nabyly platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení.
2 V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude
tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
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