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STANOVY  
Sportovního klubu HC Čerti Ostrov, z.s. 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

Spolek s názvem HC Čerti Ostrov, z.s. (dále jen „klub“) je samosprávný a dobrovolný svazek 

členů, kteří provozují sportovní a vzdělávací činnost v odvětví ledního hokeje.  

Sídlem klubu je Vančurova 1437, 363 01  Ostrov. 

Klubu bylo přiděleno IČ: 228 75 034. 

 

Článek II.  

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku    

1. Základním účelem a hlavní činností klubu je: 

a) vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje ledního 

hokeje a s tím souvisejících forem tělesné kultury a pro tuto činnost získávat svoje 

členy, ostatní občany a zvláště pak mládež, 

b) pečovat o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti 

svých členů a vytvářet pro to vhodné podmínky organizováním tréninků a 

soustředění,  

c) zajišťovat vzdělávání svých členů v oblasti sportu a jejich pravidelné 

proškolování,  

d) vést své členy k dodržování řádné životosprávy, zásad úrazové zábrany jako 

k nezbytným podmínkám pro jejich účast na sportovní činnosti, 

e) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních 

etických, estetických a mravních pravidel,  

f) vytvářet podmínky pro úspěšnou sportovní výchovu a výkonnostní růst, zvláště 

pro sportovně nadanou mládež, avšak nikoliv na úkor rozvoje ostatních aktivních 

členů klubu, 

g) hájit zájmy všech svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy 

a samosprávy, s ostatními organizacemi i jednotlivci, 

h) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá a tím 

vytvářet vlastní materiálové podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní 

činnost, 

i) zabezpečovat tvorbu vlastních hospodářských a finančních prostředků a jejich 

hospodárné využívání 

j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v místě své působnosti, 

2. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 
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Článek III.  

Orgány klubu 

1. Orgány klubu jsou: 

a) členská schůze jako orgán nejvyšší 

b) výkonný výbor klubu jako orgán výkonný, 

c) předseda klubu jako orgán statutární, 

d) kontrolní komise klubu jako orgán kontrolní, 

e) odborné komise 

2. Orgány uvedené pod písm. b) až d) odst. 1 jsou volené orgány klubu. Členem voleného 

orgánu klubu může být pouze fyzická osoba, která je členem klubu a je ke dni volby starší 

21 let. 

3. Závazek k výkonu volené funkce v orgánu klubu je závazkem osobní povahy a člen 

voleného orgánu se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce. 

4. Funkční volební období členů volených orgánů je 4 roky, počínaje dnem zvolení do 

funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí 

odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství v klubu. 

5. Člen voleného orgánu klubu může být volen opětovně. 

6. Člen voleného orgánu může být před ukončením funkčního období z funkce odvolán 

členskou schůzí. Do svolání členské schůze může být náhradní člen orgánu do funkce 

kooptován a na nejbližší členské schůzi musí být předložen návrh na jeho zvolení. 

Kooptována může být maximálně 1/3 členů orgánu. 

7. Člen voleného orgánu může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. 

Odstoupení musí písemně oznámit orgánu klubu. Jeho funkce končí dnem, kdy tento 

orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne 

doručení oznámení o odstoupení.  

8. Členy odborných komisí jmenuje a odvolává výkonný výbor. 

9. Orgány klubu hlasují veřejně. Členská schůze se může nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích 

lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování. 

 

Oddíl 1. – Členská schůze 

1. Členská schůze (dále jen „ČS“) je nejvyšším orgánem klubu. Působnost ČS plní v klubu 

shromáždění delegátů s hlasem rozhodujícím.  

2. ČS se schází se nejméně jedenkrát ročně a svolává jí předseda klubu. Pokud o její svolání 

požádá prokazatelnou formou alespoň třetina řádných členů klubu nebo kontrolního 

orgánu klubu, musí být svolána předsedou nebo výkonným výborem nejpozději do 30 dnů 

od doručení takového podnětu ke svolání. 

3. ČS se svolává pozvánkou, která se doručí všem delegátům a současně vyvěsí v písemné 

podobě ve vývěsní skříňce v místě sídla klubu. Pozvánka musí být doručena delegátům 

nejméně 30 dnů před dnem jejího konání a musí vždy obsahovat alespoň místo a čas 

konání ČS a program jednání ČS. 

4. Do výlučné pravomoci ČS náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách klubu, 

zejména pak:  

a) rozhodnutí o zániku, změně, rozdělení nebo sloučení klubu, 

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky klubu; rozhodnutí o 

změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru, 

c) volba a odvolání volených členů orgánů klubu, 
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d) stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti, 

e) projednání a schválení výroční zprávy, rozpočtu, hospodaření s majetkem, 

uzávěrky hospodaření a zprávy kontrolní komise, 

f) v případě rozhodnutí o zrušení nebo zániku klubu též stanovení zásad a způsobu 

vypořádání majetku, 

g) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků, 

h) o dalších záležitostech, pokud si je členská schůze k rozhodnutí vyhradí. 

5. ČS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem 

rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je ČS usnášeníschopná v počtu 

přítomných.  

6. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 

7. Jednání ČS řídí až do zvolení předsedajícího ČS předseda klubu nebo jím pověřený člen 

klubu. 

8. Právo navrhovat usnesení a opatření, hlasovat a volit při jednání ČS mají pouze delegáti 

s hlasem rozhodujícím. Klíč pro stanovení delegátů s hlasem rozhodující: 

a) za výbor klubu předseda a místopředseda, 

b) za kontrolní orgán klubu předseda kontrolní komise, 

c) za každé družstvo dospělých tři zvolení delegáti, 

d) za každé družstvo mládeže tři zvolení delegáti. 

9. Z jednání ČS se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Ze zápisu musí být 

patrné, kdo ČS svolal, kdy se konala, kdo ji zahájil a předsedal jí, jaké další orgány ČS 

byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení, včetně výsledků voleb, pokud byly volby 

prováděny. Přílohu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné doklady, 

které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.  

 

Oddíl 2. – Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem klubu. Zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší 

činnosti klubu mezi jednotlivými ČS. Při své činnosti se řídí stanovami a dalšími 

vnitřními předpisy nebo směrnicemi.  

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla dle počtu členské základny na 

každém jednání ČS. Členem výkonného výboru je vždy předseda klubu jakožto statutární 

orgán. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů je čtyřleté a 

počíná běžet dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členové 

výboru jsou voleni a odvoláváni ČS. 

3. Výkonný výboru svolává k zasedání předseda klubu, který zpravidla organizuje a řídí 

činnost výboru. V případě jeho nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat tuto funkci řídí 

jednání výboru místopředseda, popř. jiný člen výkonného výboru. 

4. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů výboru. 

5. Písemná rozhodnutí, smlouvy a jiné dokumenty podepisuje za klub předseda nebo 

místopředseda. Ve věcech dispozic s peněžními a jinými majetkovými hodnotami 

podepisuje předseda, popř. místopředseda společně s dalším k tomu výborem zmocněným 

členem výkonného výboru klubu. Podpisové vzory oprávněných jsou uloženy v sídle 

klubu.  

6. Do výlučné pravomoci výboru náleží: 

a) zabezpečování plnění usnesení a rozhodnutí ČS, přijímání rozhodnutí a opatření 

k jejich realizaci,  

b) organizace a řízení činnosti klubu, 
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c) schvalování a vydávání vnitřních předpisů, pokud jejich vydání není výslovně 

svěřeno do působnosti ČS, 

d) příprava podkladů pro jednání a rozhodování ČS, 

e) evidence majetku klubu a zajišťování jeho hospodárného využívání a údržby, 

f) operativně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, popř. dalšími 

sdruženími, organizacemi a jednotlivci, 

g) tvorba organizační struktury klubu, její personální obsazování, 

h) evidence členské základny klubu a dosažených sportovních výsledků, 

i) návrhy na udělení odměn, tělovýchovných vyznamenání a ocenění členů klubu, 

j) vydávání publikací a tiskovin souvisejících s činností klubu, 

k) archivace důležitých materiálů a dokumentů klubu, 

l) disciplinární řízení s členy klubu, 

m) navrhování výše členských příspěvků a výši jiných poplatků, 

n) schvalování žádostí o členství v klubu nebo jeho zániku, 

o) schvalování žádostí o registraci, přestup nebo hostování hráčů,  

p) sestavování a kontrola činnosti odborných komisí, 

q) uzavírání smluvních vztahů s dalšími osobami v rámci činnosti klubu, 

r) zajišťování zpracování zápisů z jednání orgánů klubu. 

 

Oddíl 3. – Předseda klubu 

1. Předseda je statutárním orgánem klubu. Jedná jménem klubu v souladu s rozhodnutím ČS 

a výkonného výboru.  

2. Předseda musí být členem výkonného výboru a je volen ČS. Funkční období předsedy je 

čtyřleté. 

3. Předseda klubu je ve své funkci nezastupitelný. V době jeho nepřítomnosti koná úkony 

v omezené míře jménem klubu místopředseda klubu, popř. jiný člen výkonného výboru.  

 

Oddíl 4. - Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise (dále jen „KK“) je kontrolním orgánem klubu, který je oprávněn 

kontrolovat činnost klubu a projednávat stížnosti jeho členů na činnost klubu nebo jeho 

orgánů. KK je oprávněna nahlížet do účetnictví a jiných dokladů klubu a vyžadovat od 

výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. KK odpovídá pouze ČS a je 

nezávislá na ostatních orgánech klubu. 

2. KK je tříčlenná a volí ji ČS schůze stejným způsobem jako výkonný výbor.  

3. Člen KK nemůže být volen za člena výboru a opačně, ledaže se po takové volbě výslovně 

vzdá jedné z volených funkcí. 

4. Oprávnění kontrolovat se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky, ale i pravidelné 

členy a to pro všechny případy vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí nebo 

přijímat finanční či jiná plnění. 

5. Každý člen klubu je povinen na požádání KK jí poskytnout pravdivé a úplné vyjádření, 

předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má ve své dispozici, nebo 

poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely úspěšného výsledku kontroly. 

6. S výsledky kontrolní činnosti seznamuje především výkonný výbor klubu, celkové zprávy 

připravuje pro ČS. Pokud z kontrolních zjištění vyplyne podezření ze spáchání trestného 

činu, je povinností KK i v průběhu kontroly na to upozornit příslušné orgány činné 

v trestním řízení.    

7. KK v rámci své působnosti zejména: 

a) kontroluje, zda klub a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem a 

s těmito stanovami, 
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b) kontroluje hospodaření klubu včetně nakládání s dotacemi či jinými účelovými 

prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, 

c) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce klubu a ke zprávě výboru určené k projednání 

na ČS, 

d) podává ČS zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, 

e) podává výkonnému výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní 

činnosti s návrhy na opatření, 

f) má právo účastnit se při jednáních výkonného výboru, popř. odborných komisí. 

 

Oddíl 5. – Odborné komise 

1. Odborné komise jsou sestavovány na základě specifických požadavků pro řádnou činnost 

klubu. Členové příslušné komise jsou voleni výkonným výborem převážně z řad členů 

klubu s ohledem na jeho organizační strukturu. Komise metodicky vede a řídí dotčené 

členy při jejich činnosti v klubu.      

 

Oddíl 6. – Jednání dalších osob 

1. Další osoby jednají za klub jen omezeně a to na základě vymezených pravomocí a 

kompetencí upravených ve smluvních vztazích uzavřených mezi klubem a těmito 

osobami.  
 

Článek IV.  

Členství v klubu 

Oddíl 1. – Druhy členství 

1. Členství v klubu může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena 

rozdílná členská práva a povinnosti. Druhy členství jsou: 

a) řádné, 

b) mládežnické, 

c) kolektivní, 

d) čestné. 

2. Řádným členem klubu se může stát fyzická osoba s českým státním občanstvím starší 18-

ti let, bez ohledu na svou společenskou nebo politickou orientaci či vyznání, která se 

ztotožňuje s účelem a hlavní činností klubu a hodlá se podílet na naplňování společných 

zájmů s ostatními členy.  

3. Osoby mladší věku 18 let můžou získat mládežnické členství za stejných podmínek jako u 

členství řádného avšak pouze za předpokladu písemného souhlasu rodičů nebo jejich 

zákonných zástupců. 

4. Kolektivními členy klubu mohou být jakékoliv jiné organizace, instituce či podniky, které 

se chtějí zúčastnit činnosti klubu a přispívat k jeho rozvoji. 

5. Cizí státní příslušník se může stát členem klubu na základě souhlasu výkonného výboru 

klubu s ohledem na příslušná omezení platných právních norem.   

6. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem 

o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.  

7. Výbor klubu musí o případném přijetí, či zamítnutí nového člena rozhodnout do 30 dnů od 

doručení přihlášky. Pokud tak výbor neučiní, nový člen je automaticky po uplynutí dané 

lhůty přijat. 
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8. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností 

dlouhodobě a významně podílela na činnosti klubu nebo která dosáhla výjimečného 

úspěchu v oblasti sportu. O čestném členství rozhoduje ČS. 

9. Klub vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor, 

který odpovídá za řádné vedení seznamu. Seznam může být veden elektronickou formou. 

Údaje o členech můžou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zastřešující organizaci a 

dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a samosprávy zejména v souvislosti 

s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků. Každý zájemce o členství podáním 

písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu byly tímto 

způsobem zpřístupněny. Každý člen, i bývalý, obdrží na vlastní žádost potvrzení 

s výpisem ze seznamu obsahující údaj o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly 

vymazány.   
 

Oddíl 2. - Práva a povinnosti členů klubu 

1. Základní práva členů klubu jsou: 

a) účastnit se podle svých schopností, možností a zájmů sportovní, kulturní a 

společenské činnosti klubu,  

b) být informován o činnosti klubu, 

c) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 

umožňují členům podílet se na organizaci a výchově při plnění účelu klubu, 

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti klubu,  

e) být přítomen při jednání orgánů klubu, jednají-li o jeho činnosti nebo chování,  

f) změnit druh svého členství, pokud jsou k němu splněny podmínky dle těchto 

stanov, 

g) ukončit kdykoli své členství, 

h) podílet se na řízení klubu, 

i) účastnit se jednání ČS a hlasovat o jejích rozhodnutí za podmínek těchto stanov, 

j) volit a být volen do všech orgánů klubu za podmínek těchto stanov. 

2. Mládežnickým členům jsou přiznána základní práva uvedených pod písmeny a) až c) a 

práva pod písmeny g) až i) pouze v zastoupení rodiče nebo zákonného zástupce.  

3. Žádná z výše uvedených práv nesmí být řádnému ani mládežnickému členovi upírána. 

V důsledku disciplinárního řízení nebo neplacení členských a klubových příspěvků může 

mít za následek omezení některých práv. 

4. Základními povinnostmi členů klubu jsou: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 

činnosti klubu, 

b) svědomitě dodržovat ustanovení stanov a plnit úkoly z nich vyplývající, popř. 

vyplývající z vnitřních nebo přijatých směrnic, usnesení a rozhodnutí orgánů 

klubu a odborných komisí, 

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží klubu k zabezpečování jeho 

činnosti a všemožně usilovat o dobré jméno klubu, 

d) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související se 

členstvím a činností klubu, pokud o tom rozhodl výkonný výbor klubu podle 

stanov, 

e) dodržovat zásady slušného chování a zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se 

zásadami „dobrých mravů“ zejména vůči ostatním členům klubu, které by mělo za 

následek ohrožení dobrého jména klubu, 

f) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti klubu a svědomitě vykonávat 

přijaté funkce v orgánech a komisích klubu. 
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Oddíl 3. – Zánik členství 

1. Členství v klubu zaniká: 

a) zrušením (vystoupením) člena, 

b) vyškrtnutím z důvodu neplacení stanovených členských příspěvků, a to pokud 

poplatek není uhrazen na základě výzvy k úhradě s dodatečnou stanovenou lhůtou 

pro jeho zaplacení, 

c) vyloučením z důvodu závažného nebo opakovatelného porušování stanov, jiných 

vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů klubu nebo jiných členských 

povinností, 

d) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody 

nepodmíněně, 

e) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 

f) kolektivní členství zaniká uplynutím smlouvou sjednané doby, nebo na základě 

podmínek uvedených ve smlouvě, 

g) zánikem klubu.  

 

Oddíl 4. – Členské a klubové příspěvky 

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k mateřskému klubu a jsou 

nedílnou součástí příjmu klubu.  

2. Klubové příspěvky jsou formou částečné úhrady nákladů spojených se sportovní činností 

klubu. Je povinen jej platit hráč startující za klub v soutěžích ledního hokeje na všech 

úrovních. 

3. Výbor klubu je oprávněn navrhnout k tíži členů další poplatky souvisejících s činností 

klubu.  

4. Výši členských a klubových příspěvků, jakož i dalších poplatků souvisejících s činností 

klubu navrhuje výkonný výbor klubu a schvaluje je ČS. Výkonný výbor stanovuje rovněž 

řád placení příspěvků, který projednává a schvaluje ČS.  

5. Způsob a hospodárné využití příspěvků a poplatků spadá výhradně do kompetence 

výkonného výboru klubu.  

 

Článek V.  

Disciplinární řád 

1. Za porušení stanov, vnitřních směrnic a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou 

méně hrubou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu povinností nebo výkonu funkce, 

za provinění související s účastí ve svazových soutěžích nebo akcích klubu, mohou být 

jednotlivcům i kolektivům jako výchovný prostředek ukládána disciplinární opatření. 

2. V disciplinárním řízení lze ukládat tato disciplinární opatření: 

a) napomenutí, 

b) důtka, 

c) peněžitá pokuta, 

d) zastavení závodní činnosti, 

e) zákaz výkonu funkce, 

f) odvolání ze soutěže, 

g) vyloučení z klubu. 

3. Každý člen nebo kolektiv má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho 

disciplinární provinění. Tento orgán má za povinnost umožnit mu jeho účast a je povinen 

objektivně a spravedlivě rozhodnout. 
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4. Nejvyšším disciplinárním orgánem je výkonný výbor klubu. 

5. Proti rozhodnutí výkonného výboru klubu je odvolacím orgánem ČS, přičemž její 

rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Člen klubu, který se proti 

rozhodnutí výkonného výboru odvolal v případě rozhodnutí o vyloučení z klubu je do 

konečného vyřízení svého odvolání zbaven svých práv a povinností vyplývajících ze 

stanov.  

 

 

Článek VI.  

Jednací řád 

Oddíl 1. – Jednání ČS 

1. ČS řídí až do zvolení předsedajícího ČS předseda klubu nebo jím pověřený člen klubu.  

2. Předsedající nechá schválit přítomnost hostů, program ČS a určí zapisovatele jednání.  

3. Pro zdárný průběh jednání je zvolena mandátová komise a ověřovatelé zápisu. V případě 

konání voleb do orgánů spolku je zvolena komise volební.  

4. Mandátová komise si zvolí předsedu a zjistí z prezenční listiny, zda je schůze 

usnášeníschopná a oznámí to plénu.  

5. Volební komise si zvolí předsedu, který řídí volby dle volebního řádu (viz Volební řád).  

6. Předsedající řídí jednání ČS podle schváleného programu. Případné změny během 

jednání ČS musí schválit delegáti s hlasem rozhodujícím hlasováním.  

7. Z jednání ČS pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontrolují ověřovatelé zápisu. 

Předseda zajistí jeho umístění na internetové stránky spolku.  

 

Oddíl 2. – Hlasování na ČS 

1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno 

aklamací (veřejné hlasování), pakliže ČS nerozhodne jinak.  

2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se 

hlasování. Sčítání hlasů při hlasování provádí členové mandátové komise, vyjma voleb, 

poté ohlásí předsedajícímu počty hlasů a ten oznámí výsledek hlasování plénu.  

 

Oddíl 3. - Diskuse (rozprava) na jednání ČS 

1. Diskuse během jednání ČS se mohou zúčastnit všichni přítomní členové spolku. Do 

diskuse se hlásí zvednutím ruky.  

2. Každý může k dané problematice vystoupit maximálně 3 krát v délce do pěti minut. 

Prodloužení časového limitu se může diskutujícímu povolit hlasováním ČS.  

3. O ukončení diskuse může rozhodnout ČS na návrh předsedajícího.  

4. Pokud diskutující nemluví k danému tématu, může mu po předchozím upozornění a 

napomenutí předsedající odejmout slovo.  

5. Na závěr programu ČS je vždy zařazena všeobecná diskuse k těm věcem, které nebyly v 

základních bodech jednání ČS.  

 

Oddíl 4. – Usnesení z jednání ČS 

1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím předsedajícího, 

ten navrhuje znění usnesení a předkládá jej ke schvalování.  

2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se 

hlasování. Sčítání hlasů při hlasování provádí mandátová komise.  

3. Na závěr svého jednání přijímá ČS konečný návrh usnesení.  
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4. Přijatá usnesení jsou zapsána a budou uveřejněna na internetových stránkách spolku.  

 

 

Článek VII.  

Volební řád  

Oddíl 1. – Činnost volební komise 

1. Tímto volebním řádem se řídí ČS při volbách svých orgánů.  

2. Volby orgánů řídí volební komise zvolená ČS pro dané volby.  

3. Volební komise jedná ústy svého předsedy.  

4. Členové volební komise působí při volbě jako skrutátoři (osoby, které sčítají hlasy při 

hlasování nebo volbách).  

5. Před zahájením voleb požádá předseda komise o schválení způsobu volby a mandátovou 

komisi o kontrolu počtu přítomných členů spolku. Poté oznámí jaký počet hlasů je třeba 

ke zvolení kandidáta voleného orgánu.  

 

Oddíl 2. - Kandidatura 

1. Kandidovat do orgánů spolku může každý člen spolku, který splňuje podmínky uvedené 

ve stanovách.  

2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen spolku.  

3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, buď slovně, je-li přítomen, nebo písemně 

předem při své nepřítomnosti na jednání ČS. Předseda a členové kontrolní komise při 

svém zvolení musí udělit souhlasit se zápisem osobních údajů do veřejného rejstříku 

prostřednictvím čestného prohlášení.  

4. Jména kandidátů oznámí předsedající před zahájením volby.  

 

Oddíl 3. - Volba 

1. Samotnou volbu řídí předseda volební komise.  

2. O kandidátech se hlasuje o každém zvlášť a to v abecedním pořadí. V případě shodného 

počtu kandidátů s počtem volených míst v orgánu spolku je možné hlasovat o všech 

kandidátech najednou.  

3. Hlasování probíhá aklamací (veřejným hlasováním) v pořadí: pro kandidáta, proti 

kandidátovi a zdržel se hlasování. Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou přítomných. 

Poté předseda volební komise ohlásí výsledek hlasování a konstatuje, zda byl či nebyl 

kandidát zvolen.  

4. Není-li zvolen potřebný počet členů orgánu, vyhlásí předsedající schůze termín pro 

podávání dalších návrhů kandidátů na nezvolené místo. Poté volba pokračuje dále.  

 

Oddíl 4. - Tajná volba 

1. Rozhodne-li ČS o volbě tajné, připraví volební komise hlasovací lístky pro danou volbu. 

Na hlasovacím lístku bude název orgánu, do kterého je volba konána, a jména kandidátů 

v abecedním pořadí s patřičným pořadovým číslem před jménem kandidáta.  

2. Při volbě hlasující zakroužkuje číslo před jménem kandidáta. Při volbě orgánu s více 

členy pak zakroužkuje číslo před jménem tolika kandidátů, kolik členů orgán má.  

3. Zvolen je ten kandidát, který má více jak nadpoloviční většinu přidělených hlasů.  

4. V případě nezvolení požadovaného počtu členů orgánu, jsou pro druhé kolo vyjmuti ti, 

kteří již získali nadpoloviční většinu. Ostatní postupují do druhého kola volby.  

5. Takto se pokračuje, dokud není zvolen potřebný počet členů daného orgánu.  
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Oddíl 5. - Zápis z volby 

1. O výsledku každé volby je pořízen zápis, který podepíší všichni členové volební komise. 

2. V zápise se uvede:  

a) název orgánu, do kterého byla volba uskutečněna,  

b) jméno kandidáta, 

c) počet přítomných volitelů v sále, 

d) počet hlasů pro kandidáta, 

e) počet hlasů proti kandidátovi, 

f) počet hlasů těch, kteří se zdrželi hlasování, 

g) výrok o zvolení či nezvolení kandidáta, 

h) způsob volby, aklamací či tajné, 

i) případné výhrady člena volební komise. 

 

 

Článek VIII.  

Majetek a hospodaření klubu 

1. Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku. O převodech vlastnického práva 

k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 

dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým 

majetkem rozhoduje ČS. 

2. Zdrojem majetku klubu jsou: 

a) členské a klubové příspěvky, 

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností,  

d) příspěvky a dotace svazových orgánů, 

e) příspěvky a ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, 

f) dary, 

g) jiné příjmy. 

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem klubu upravuje vnitřní předpis. Vnitřní předpis 

rovněž blíže vymezuje podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.   

 

 

Článek IX.  

Zánik klubu 

1. Klub zaniká: 

a) rozhodnutím ČS, 

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě 

rozhodnutí ČS, 

c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 

2. Po případném dobrovolném zániku klubu rozhodne o majetku klubu ČS. 
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Článek X.  

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy klubu. 

2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty ČS. 

3. Klub má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a 

žádostmi. 

4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

5. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením ČS. 

 

V Ostrově dne 15.11.2016. 


