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Stanovy spolku Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s.
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo
v Klidu 6, Ústí nad Labem, 40011. IČ spolku: 22729208.
Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčily osoby,
které jsou zainteresovány ve sportovní disciplíně – sportovní šerm.
Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a) osvěta a začlenění pohybových aktivit do každodenního programu dětí, mládeže a
dospělých osob
b) zvýšení zájmu dětí o provozování pohybových aktivit se zaměřením na sportovní šerm
i rámci všeobecné pohybové přípravy
c) propagace sportu a pohybových aktivit mezi dětmi, mládeží a dospělými osobami
d) celkové zlepšení tělesného a duševního stavu dětské i dospělé populace
prostřednictvím realizace tréninkových jednotek
e) prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) působení na veřejné orgány v oblasti podpory sportu
b) vedení a trénování dětí, mládeže a dospělých osob v disciplíně sportovní šerm
c) výchova budoucích trenérů v této sportovní disciplíně
d) pořádání soutěží v rámci plánu Českého šermířského svazu
Čl. 5
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká
dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo,
telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis
žadatele (přihláška je dostupná na www stránkách spolku). V případě nezletilých dětí
přihlášku podepíše zákonný zástupce. Podpisem přihlášky souhlasí sportovec/zákonný
zástupce se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. o ochraně osobních údajů č.
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101/2000Sb., v platném znění, a souhlasí s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci
obyvatel č. 133/2000Sb., v platném znění. Tímto okamžikem vznikají práva člena a současně
se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Osobní údaje,
včetně RČ, je spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství ve spolku.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Žadatel může
být přijat i na základě dohody rady spolku per rollam ještě před konáním nejbližší schůze
z důvodu aktuálního průběhu soutěží Českého šermířského svazu. Díky této výjimce nebudou
budoucí členové omezeni v účasti na soutěžích Českého šermířského svazu.
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností souvisejících se
založením spolku. Pouze zakládající členové mají právo zejména volit Radu spolku a další
orgány spolku, pokud se nedohodnou jinak.
Člen spolku starší 18 let má právo zejména:
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
- být informováni o činnosti spolku,
- podílet se na praktické činnosti spolku směřující k naplnění jeho účelu
Člen spolku (mladší 18 let i starší 18 let) je povinen zejména:
- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
- hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody, předpisy a řády spolku,
- nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení a vnitřními
dohodami, předpisy a řády spolku,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
- pravidelně podstupovat lékařské vyšetření, které určí jeho zdravotní možnosti
v tréninkovém procesu,
- platit členské příspěvky (povinnosti platit členské příspěvky jsou zproštěni trenéři a
další osoby, které plní funkce v rámci činnosti příslušných orgánů spolku; členské
příspěvky jsou nevratné po vyloučení člena či dobrovolném ukončení členství ve
spolku; příspěvky se platí na účet spolku do konce ledna daného kalendářního roku;
v případě, že je člen přijat v průběhu roku, hradí člen alikvótní částku vzhledem
k okamžiku jeho přijetí a zbývajícímu počtu měsíců do konce kalendářního roku).
Čl. 6
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále
úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a vnitřních dohod spolku. Dále
členství zaniká současně se zánikem spolku. O vyloučení člena/ů spolku rozhoduje Rada
spolku.
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Čl. 7
Orgány spolku
Členská schůze – nejvyšší orgán spolku
Členská schůze (osoby starší 18 let) se schází nejméně jednou ročně, aby:
 schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
 schválila rozpočet spolku na příští období, který předloží Rada spolku,
 v případě potřeby zvolila čestné členy spolku,
Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná
členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze
přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
Rada spolku
 Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého
středu předsedu, místopředsedu (popř. 2. místopředsedu) a může zvolit také
pokladníka. Po uplynutí funkčního období Rady spolku předkládá původní Rada
spolku návrh Členské schůzi (zakládající členové spolku) pro schválení Rady spolku
na další období.
 Rada spolku je minimálně tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku může
přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen
předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů. Při založení spolku budou do Rady spolku zvoleni zakládající
členové spolku. Při závažném porušení povinností vyplývající z funkce člena Rady
spolku může být tento člen z Rady spolku odvolán na základě rozhodnutí Členské
schůze.
 Rada spolku schvaluje případné změny stanov.
 Rada spolku stanovuje výši členských příspěvků.
 V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda (případně
jeho místopředseda) spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí
doplnění Rady.
 Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech
věcech a jedná navenek. Jeho funkční období je pětileté a může být volen opakovaně.
 Rozhoduje o případném zrušení spolku nebo o jeho přeměně.
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Čl. 8
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené
Radou spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty
a dotacemi. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je majetek vypořádán na základě rozhodnutí Rady spolku.
Čl. 9
Zánik spolku
1. Dobrovolným zrušením spolku na základě rozhodnutí Rady spolku nebo sloučení
s jiným spolkem (majetkové vypořádání provede osoba určená Radou spolku).
2. Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti (majetkové vypořádání provede likvidátor
určený Ministerstvem).
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Změna stanov byla schválena na mimořádné schůzi výkonného výboru občanského
sdružení Sportovní šerm Ústí, o.s. (původní název) dne 4. 11. 2016. Na této schůzi
byla schválena změna názvu (dle § 216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s. Zároveň zde došlo k vymezení funkcí spolku.
Předsedou spolku byl zvolen PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. Účinnosti nabývají stanovy
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem.
3. Spolek může, na základě rozhodnutí Rady spolku, vydat organizační a jednací řád
spolku. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. NOZ.
V Ústí nad Labem dne 10. 11. 2016
………………………………………..
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
(předseda spolku)

