STANOVY
SPORTOVNÍHO KLUBU JIHLAVA, z. s.

____________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
Spolek s názvem Sportovní klub Jihlava, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost, kteří přijali název a
společnou symboliku a dohodli se na vnitřní organizaci.
Sídlem SK je Okružní 4628/2, Jihlava, 586 01.
SK bylo přiděleno IČ: 00543241

II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností SK je:
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a
osvětovou činností.
2. SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
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III.
Orgány SK
1. Orgány SK jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valná hromada jako orgán nejvyšší,
Rada sportovního klubu jako orgán výkonný,
předseda jako orgán statutární,
místopředseda jako orgán statutární,
ředitel jako orgán statutární,
Kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2. Valná hromada.
2.1. Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady:

a)
-

s hlasem rozhodujícím:
jeden delegát za oddíl s počtem členů do 50
dva delegáti za oddíl s počtem členů do 150
tři delegáti za oddíl s počtem členů nad 150
členové Rady SK

b)
-

s hlasem poradním:
členové kontrolní komise
ředitel SK
další fyzické osoby, které na VH budou pozvány Valnou hromadou
nebo Radou SK

Oddíl, který je právnickou osobou a je členem SK, vysílá na valnou hromadu
1 svého zástupce.
Delegáty mohou být pouze členové SK starší 18 let (dále i jen účastníci
valné hromady).
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání Rada SK nejméně jedenkrát do roka. Valná
hromada se svolává pozvánkou zaslanou oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla
nebo na elektronickou adresu, nebo osobně oproti podpisu.
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program
jednání Valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním
zasedání Valné hromady.
Rada SK je rovněž povinna svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 1/5 členů
spolku starších 18ti let nebo 1/3 sdružených oddílů, nebo z podnětu Kontrolní komise.
Nesvolá-li v tomto případě Rada SK Valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného
podnětu, přičemž datum konání Valné hromady musí být maximálně 60 dnů od
doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Valné
hromady sám.
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2.4. Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem jakým bylo
svoláno.
2.5. Do působnosti Valné hromady náleží zejména:
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 SK; rozhodnutí o změně
sídla však náleží do působnosti Rady SK,
c) volba a odvolání členů Rady SK,
d) volba a odvolání členů Kontrolní komise,
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f) projednání a schválení zprávy o činnosti a výsledku hospodaření SK,
g) schvalování rozpočtu SK na další období, včetně rozpočtových pravidel,
h) rozhodování o založení nebo zrušení oddílu v případě, že je jejich činnost v rozporu se
zájmy a cíli SK nebo porušují či neplní povinnosti stanovené jim stanovami nebo
rozhodnutím Valné hromady,
i) ukládání úkolů Radě SK, Kontrolní komisi a výborům oddílů na období mezi Valnými
hromadami a projednávání a schvalování jejich činnosti,
j) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK,
k) určení hlavních směrů činnosti SK,
l) schvalování jednacího řádu Valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních
předpisů dle těchto stanov,
m) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
n) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
2.6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích
účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení
není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je Valná
hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. V případě rozhodování Valné
hromady o prodeji nebo převodu majetku je zapotřebí přítomnost alespoň
dvoutřetinové většiny účastníků Valné hromady s hlasem rozhodujícím a k rozhodnutí
se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných účastníků.
2.7. K platnosti usnesení Valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných
s hlasem rozhodujícím, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
2.8. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov
je potřeba alespoň dvou třetin hlasů přítomných účastníků s hlasem rozhodujícím.
2.9. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina
přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro
rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen
za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se Valné hromady
s hlasem rozhodujícím.
2.10. Zasedání Valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího Valné hromady
předseda SK nebo pověřený člen Rady SK. Blíže upravuje průběh zasedání Valné
hromady její jednací řád. V případě Volební Valné hromady též její volební řád.
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3. Rada SK

3.1. Rada SK je výkonným orgánem Valné hromady. Rada SK zabezpečuje plnění úkolů
SK v období mezi jednotlivými Valnými hromadami.
3.2. Rada SK má 5 nebo 7 členů zvolených Valnou hromadou. O konkrétním počtu členů
Rady SK rozhoduje Valná hromada.
3.3. Za člena Rady SK může být zvolen pouze člen SK starší 18 roků věku.
3.4. Členem rady nemůže být zaměstnanec SK pracující na hlavní pracovní poměr.
3.5. Funkce člena Rady SK je neslučitelná s funkcí člena Kontrolní komise a ředitele SK.
3.6. Rada SK se schází nejméně 1x za měsíc. Jednání rady SK svolává předseda Rady
SK.
3.7. Rada SK je způsobilá rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady SK.
Rozhodnutí Rady SK je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných
členů Rady SK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda SK.
3.8. Člen Rady SK nesmí hlasovat při rozhodování o záležitosti, která se dotýká jeho
finančních, majetkových nebo osobních zájmů, nebo zájmů osob jemu blízkých.
3.9. O jednání Rady SK se pořizují zápisy, které obdrží členové Rady SK, Kontrolní komise
a ředitel SK nejpozději do jednoho týdne po jednání Rady SK. Každý člen Rady SK
má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.
Zápisy podepsané předsedou (v zastoupení místopředsedou) se archivují po dobu
min. 10 roků.
3.10. Rada SK volí ze svých členů předsedu a místopředsedu SK.
3.11. Členové rady SK se povinně zúčastňují jednání Valné hromady s hlasem
rozhodujícím a na vyžádání účastníků Valné hromady jsou povinni seznámit Valnou
hromadu s výsledky své činnosti v Radě SK, popř. zodpovědět dotazy účastníků Valné
hromady.
3.12. Rada SK může požádat o uzavření dohody o pracovní činnosti pro své členy. O výši
odměny na funkční období rozhoduje Valná hromada. Výše odměn bude
v jednotlivých letech valorizována podle stupně inflace.
3.13. Pokud člen Rady SK odstoupí z funkce, jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení z
funkce projednala Rada SK, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne
doručení písemného oznámení člena Rady SK o odstoupení z funkce. Za člena Rady
SK pak bude kooptován kandidát, který při volbě členů Rady SK získal další největší
počet hlasů. V případě absence dalšího kandidáta, může Rada SK kooptovat
jakéhokoli člena SK, vždy však musí zůstat zachován počet členů Rady SK stanovený
posledním rozhodnutím valné hromady. Kooptaci člena v každém případě musí
potvrdit nejbližší Valná hromada.
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3.14. Do působnosti Rady SK náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných orgánů SK.
3.15. Rada SK zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost SK mezi Valnými hromadami,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno
do působnosti Valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,
e) rozhoduje o finančních operacích v rozsahu článku VII. stanov nebo usnesení
Valné hromady,
f) vydává závazná stanoviska k uzavírání úvěrových a jim podobných smluv,
g) rozhoduje o nakládání s majetkem SK a o tomto svém rozhodnutí je povinna
informovat na nejbližším jednání Valnou hromadu,
h) schvaluje uzavření dohod o sdružení s jinými právními subjekty, v případě naplnění
uzavřených dohod rozhoduje o jejich zrušení,
i) jmenuje a odvolává ředitele SK a rozhoduje o jeho pracovně právních a mzdových
náležitostech,
j) odpovídá za činnost SK v době mezi Valnými hromadami ve smyslu těchto stanov a
usnesení Valné hromady,
k) svolává nejméně 1x za kalendářní pololetí společné jednání Rady SK a předsedů
oddílů,
l) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
m) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda
4.1. Předseda je jedním ze statutárních orgánů SK. Předseda jedná jménem SK, a to
v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Rady SK. V případě, že předseda jedná
jménem SK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK škodu, kterou
tímto jednáním způsobí.
4.2. Předseda podepisuje jménem SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK
připojí svůj podpis.
4.3. Předseda je zodpovědný za stanovení programu Rady SK a její plnou informovanost
o zásadní problematice SK.
4.4. Předseda připravuje program a písemné materiály pro jednání Valné hromady včetně
zprávy o činnosti rady SK od posledního jednání Valné hromady.
4.5. Zajišťuje rozeslání písemných materiálů účastníkům Valné hromady nejpozději
30 kalendářních dnů před jejím konáním.
4.6. Funkční období předsedy je čtyřleté.
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5. Místopředseda
5.1. Místopředseda je jedním ze statutárních orgánů SK. Místopředseda jedná jménem
SK, a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Rady SK. V případě, že
místopředseda jedná jménem SK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit
SK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
5.2. Místopředseda podepisuje jménem SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
SK připojí svůj podpis.
5.3. Místopředseda zastupuje předsedu Rady SK v době jeho nepřítomnosti. Vede
písemnou agendu Rady SK, pořizuje zápisy ze zasedání Rady SK.
6. Ředitel SK
6.1. Ředitel je jedním ze statutárních orgánů SK. Ředitel jedná jménem SK, a to v souladu
s rozhodnutím Valné hromady a Rady SK. V případě, že ředitel jedná jménem SK
v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK škodu, kterou tímto jednáním
způsobí.
6.2. Ředitel podepisuje jménem SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK
připojí svůj podpis.
6.3. Ředitele jmenuje a odvolává Rada SK, která řídí jeho práci. Rozhodnutí Rady SK jsou
pro ředitele závazná. Ředitel je pracovníkem SK v pracovním poměru na dobu
neurčitou.
6.4. Ředitel je povinen zúčastňovat se jednání Rady SK s hlasem poradním a dle
požadavků předsedy Rady SK připravovat materiály a podklady pro jednání Rady SK.
6.5. Práva a povinnosti ředitele SK jsou dány Stanovami SK a Kompetenčním řádem, na
základě kterých je ředitel zejména:
a) Odpovědný
-

za řádný a hospodárný chod sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku SK,
za dodržování rozpočtu schváleného Valnou hromadou,
za dodržování zákona o účetnictví, o daních, správy a evidence a dodržování
pracovně právních a mzdových předpisů,
za dodržování obecně platných zákonů, vyhlášek a směrnic při činnosti SK a jeho
hospodaření,
za dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti práce,
za dodržování zákona o účetnictví, o daních, správy a evidence majetku a
hospodaření s ním,
za plnění dohod ze strany SK uzavřenými se sdruženými TJ/SK
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b) oprávněný
-

-

-

rozhodovat o organizaci práce v SK a skladbě pracovních míst,
rozhodování o nakládání s finančními prostředky SK v rozsahu článku VII. stanov,
předkládat Radě SK ke schválení návrhy úvěrových smluv, úprav schválených
rozpočtů, výběrových řízení na pronájmy majetku SK na dobu delší než jeden rok,
obsazení funkcí apod.,
na základě výběrového řízení jmenovat do funkcí vedoucí středisek, určovat jejich
mzdové zařazení, formy hmotné zainteresovanosti, popis práce apod., o těchto
rozhodnutích je ředitel povinen bez zbytečného odkladu informovat Radu SK,
po předchozím souhlasu Rady SK jmenovat svého zástupce s uvedením rozsahu
jeho práv a povinností,
vydávat interní směrnice; pokud by se tyto dotýkaly celkového řízení SK, je ředitel
návrhy těchto směrnic povinen před jejich vydáním schválit Radou SK.

c) Povinen
-

-

zúčastňovat se jednání Valné hromady a Rady SK,
zpracovávat podklady pro jednání těchto orgánů podle pokynů předsedy Rady
SK,
vést předepsanou účetní a daňovou evidenci a evidenci majetku,
vést spisový a účetní archiv SK,
na požádání se zúčastňovat jednání členských schůzí oddílů a jednání výborů
oddílů a poskytovat jim podklady a informace potřebné pro jejich práci, zejména
na úseku hospodaření,
zajistit informovanost vedoucích středisek a předsedů oddílů o rozhodnutích
Rady SK,
poskytovat Kontrolní komisi podklady pro její kontrolní a dozorčí činnost.

7. Kontrolní komise
7.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SK řádně vedeny a vykonává-li SK činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SK.
7.2. Členy Kontrolní komise volí Valná hromada. Členem Kontrolní komise může být jen
člen SK. Počet členů Kontrolní komise je nejméně 3 nebo 5, konkrétní počet určuje
Valná hromada. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
Kontrolní komise. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
statutárního orgánu, člena Rady SK ani s výkonem funkce likvidátora.
7.3.

Funkční období členů Kontrolní komise je čtyřleté.

7.4. Kontrolní komise se schází nejméně 1x za čtvrtletí. Z jednání pořizuje místopředseda
Kontrolní komise zápis, který podepisuje předseda Kontrolní komise.
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7.5. Kontrolu činnosti SK, případně pobočných spolků, provádí Kontrolní komise na
základě svého plánu, nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SK,
pobočných spolků či členů SK. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její
pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SK,
od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

7.6. Členové Kontrolní komise jsou povinni vykonávat svoji činnost s náležitou péčí a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se SK.
7.7. Kontrolní komise je způsobilá rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
Kontrolní komise. Rozhodnutí Kontrolní komise je přijato, hlasovalo-li pro ně
nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda
Kontrolní komise.
7.8. Členové Kontrolní komise se povinně zúčastňují jednání Valné hromady (účastník s
hlasem poradním) a jsou povinni seznámit Valnou hromadu s výsledky své kontrolní
činnosti.
7.9. Pokud člen Kontrolní komise odstoupí z funkce, jeho funkce končí dnem, kdy Kontrolní
komise odstoupení z funkce projednala, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode
dne doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce. Za člena Kontrolní komise
bude kooptován kandidát, který při volbě členů Kontrolní komise získal další největší
počet hlasů. V případě absence dalšího kandidáta, může Kontrolní komise kooptovat
jakéhokoli člena SK, vždy však musí zůstat zachován počet členů Kontrolní komise
stanovený posledním rozhodnutím Valné hromady. Kooptaci člena v každém případě
musí potvrdit nejbližší Valná hromada.
7.10. Kontrolní komise může požádat o uzavření dohody o pracovní činnosti pro své
členy. O výši odměny na funkční období rozhoduje Valná hromada. Schválená výše
odměny bude v jednotlivých letech valorizována podle stupně inflace.
7.11. Do působnosti Kontrolní komise náleží zejména:
a) provádět kontrolu hospodaření SK a dodržování Valnou hromadou schváleného
rozpočtu a pravidel hospodaření,
b) projednávat stížnosti členů SK a zaměstnanců SK,
c) dohlížet na výkon činnosti Rady SK, při výkonu tohoto dohledu je Kontrolní komise
oprávněna požadovat od Rady SK jakékoliv informace o hospodaření SK,
d) kontrola hospodaření pobočných spolků,
e) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak SK, tak pobočnými spolky.
7.12. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Radu
SK a následně i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
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IV.
Členství
a) řádné
b) přidružené
c) čestné
1. Řádným členem SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK a hodlá se podílet na
naplňování společných zájmů s ostatními členy SK.
2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor oddílu, jestliže se členství týká právnické
osoby, rozhoduje Rada SK. Rozhodnuto je na základě podané písemné přihlášky
zájemcem o členství. Výbor oddílu/Rada SK blíže stanoví obsah přihlášky a způsob
jejího podání.
3. 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 SK a přispívat k naplnění jeho účelu.
4. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor oddílu nebo Rada SK, jestliže se
členství týká právnické osoby, rozhoduje Rada SK. Rozhodnuto je na základě žádosti
zájemce o přidružené členství.
5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK nebo která dosáhla výjimečného
úspěchu v oblasti sportu.
6. O udělení čestného členství rozhoduje Valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba
souhlasu osoby, které má být uděleno.
7. SK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor oddílu,
v případě právnických osob Rada SK a ty také odpovídají za řádné vedení seznamu
členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se
o nich výbor oddílu/Rada SK prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden
elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů včetně údajů, které jsou
o členech evidovány, stanoví Rada SK.
8. Údaje o členech SK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, které je SK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních
samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných
příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK
podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů
byly tímto způsobem zpřístupněny.
9. Fotky a videomateriály členů SK mohou být použity k propagačním a obdobným
účelům SK.
-9-

A) Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK,
b) být informován o činnosti SK,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených pro jednotlivé
akce za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh
členství,
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK,
e) účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto
stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení SK,
b) účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle
principu ustavení Valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce
svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na
Valné hromadě až po dovršení 18ti let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů SK za podmínek těchto stanov;
v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
SK,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní normy sportovního
chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti,
jakož i usilovat o dobré jméno SK.
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky jakož i jiné poplatky související
s řádným členstvím a činností v SK pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov
rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
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B) Zánik členství
1. Členství v SK zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou
lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných
vnitřních předpisů SK, usnesení a rozhodnutí orgánů SK nebo jiných členských
povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem SK bez právního nástupce.
C) Zánik členství vyloučením:
Výbor oddílu, v případě, že se jedná o fyzickou osobu, může rozhodnout o vyloučení
člena, jestliže tento závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své
členské povinnosti nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti
SK, jeho majetku nebo proti členům SK. V případě, že se jedná o právnickou osobu, může
za stejných podmínek vyloučit člena Rada SK.
Členství zaniká dnem, kdy členu bylo doručeno rozhodnutí výboru oddílu/ Rady SK o jeho
vyloučení.
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK
poskytl.
V případě, že člen je fyzická osoba, může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o
vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Rada SK, v případě právnické
osoby Valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen
v písemné podobě výboru oddílu, který je povinen návrh předložit Radě SK, nebo
v případě právnické osoby Radě SK, která je povinna návrh předložit Valné hromadě.
Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.
Rada SK/Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší.
Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo
stanovami.

V.
Oddíly
1. Oddíl je základním organizačním článkem SK, který nemá právní osobnost.
2. Oddíl je zřizován podle druhu sportovního odvětví, které je v SK provozováno.
3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje Valná hromada, která rovněž může stanovit bližší
podmínky fungování oddílů v rámci SK.
4. Oddíl si samostatně organizuje svůj tělovýchovný a sportovní proces podle pravidel
daného sportovního odvětví a podmínek soutěžního řádu, a to při respektování stavu
jeho příjmů a vydání a jejich materiálně technických podmínek. Přitom platí zásada, že
oddílu je poskytováno zdarma nebo proti úhradě režijních nákladů (viz zásady
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hospodaření schvalované pro příslušný rok Valnou hromadou) užívání sportovních a
tělovýchovných zařízení ve vlastnictví SK. Finanční prostředky pro svoji sportovní a
tělovýchovnou činnost si zajišťuje oddíl sám.
5. Finančními zdroji oddílu jsou:
a) příspěvky na činnost od příslušného svazu
b) příjmy z členských oddílových příspěvků
c) příjmy ze vstupného a akcí pořádaných oddílem
d) příspěvky od sponzorů a odměny za reklamy umístěné na dresech nebo
jednorázově při akcích pořádaných oddílem
e) podíl z reklam získaných oddílem pro tělovýchovná a sportovní zařízení SK
6. Veškeré příjmy a vydání se účtují v účetní evidenci SK v členění podle jednotlivých
oddílů. Oddíly nemohou zřizovat své účty u peněžních ústavů. Peněžní operace oddílu
mimo pokladnu SK nejsou přípustné. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá
předseda oddílu, který současně s hospodářem odpovídají za dodržování schváleného
rozpočtu a schválených zásad hospodaření SK na příslušný rok.
7. Nejvyšším orgánem oddílu je jeho členská schůze.
8. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a) volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, hospodáře, jednatele a další členy
výboru oddílu,
b) stanovit hlavní směry sportovní činnosti oddílu, projednávat dosažené sportovní
výsledky a rozvoj sportovního odvětví, rozhodovat o podmínkách účasti oddílu v
soutěžích, případně o odstoupení ze soutěže,
c) schvalovat plán činnosti a rozpočet, zásady hospodaření oddílu,
d) stanovit výši oddílových příspěvků popř. dalších poplatků členů oddílu,
e) volit své delegáty na Valnou hromadu, navrhovat své zástupce do orgánu a do
příslušných svazových orgánů SK.
9. Členská schůze se koná nejméně 1x za rok. Členskou schůzi svolává předseda oddílu.
O průběhu jednání členské schůze a přijatých usneseních je pořizován zápis. Jeden
stejnopis zápisu obdrží ředitel SK.
10. Výbor oddílu je výkonným orgánem, který řídí a organizuje činnost oddílu v době
mezi členskými schůzemi, a to zejména:
a) rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena oddílu,
b) připravuje plán činnosti a rozpočet oddílu,
c) projednává a rozhoduje o uvolnění svých hráčů do jiných oddílů, včetně
uvolnění do zahraničí a stanovuje podmínky (včetně finančních) přestupu nebo
hostování,
d) schvaluje trenérské a cvičitelské působení v oddíle,
e) určuje podmínky a obsah hráčských statutů svých členů,
f) dbá a odpovídá za řádné hospodaření se svěřeným majetkem SK.

11.

Volební období výboru oddílu je dvouleté.

- 12 -

12.

Předseda příp. místopředseda oddílu je povinen zúčastňovat se společných
zasedání předsedů oddílů a Rady SK. Pokud se nejméně jeden bez odůvodněné
omluvy nedostaví na schůzi, může SK oddíl sankcionovat.

13.

Výbor oddílu je povinen delegovat na Valnou hromadu určený počet delegátů a tito
jsou povinni zúčastnit se Valné hromady. Pokud se delegáti bez odůvodněné
omluvy nedostaví na Valnou hromadu, může SK oddíl sankcionovat.

VI.
Organizační schéma
VALNÁ HROMADA

KONTROLNÍ KOMISE

RADA SK

ŘEDITEL SK

SEKRETARIÁT

EKONOMICKÝ ÚSEK

ZAMĚSTNANCI STŘEDISEK
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SPORTOVNÍ ODDÍLY

VII.
Kompetenční řád

1) Pravomoci k nakládání s finančními prostředky.
Hospodaření s finančními prostředky podrobně specifikuje usnesení Valné hromady pro
příslušný rok. Pravidla hospodaření na příslušný rok schvaluje Valná hromada a jsou
závazná pro všechny orgány, pracovníky, členy a sportovní oddíly.
Nakládáním s finančními prostředky se rozumí vstupování do jakéhokoliv obchodního
vztahu s jinou osobou, z něhož vznikne pro SK finanční náklad.
V případě úkonů, ze kterého vznikl náklad výrobním střediskům a střediskům sportovních
a tělovýchovných zařízení, je dále uvedenými limity omezena pravomoc jednotlivých
orgánů nebo osob. V případě, že částka finanční operace převyšuje jejich limit, obracejí se
na nadřízený orgán, který je uveden v posledním sloupci.

orgán nebo osoba

částka

nadřízený orgán

Valná hromada
Rada SK
ředitel SK
sekretariát

bez omezení
1 000 000,- Kč
60 000,- Kč
5 000,- Kč

Valná hromada
Rada SK
ředitel

sport. oddíly

do výše peněžních
prostředků oddílů
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Valná hromada – Rada SK

2)

Pravomoci k provádění právních, účetních a jiných úkonů.

A.

pracovně právní a mzdové úkony

ÚKON
jmenování – odvolání, mzdové zařazení a hmotná
zainteresovanost ředitele
jmenování do funkce vedoucích středisek sportovních a
tělovýchovných zařízení, včetně stanovení mezd, prémií a
odměn
jmenování trenérů
uzavírání pracovních a podobných smluv se všemi
pracovníky organizace
soupis náplně práce
uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti

PRAVOMOCNÝ
Rada SK
ředitel SK
po předchozím projednání v
Radě SK
předseda oddílu
po předchozím projednání s
ředitelem SK
ředitel SK
ředitel SK a přímý nadřízený
vedoucí
ředitel SK

B. sportovní a tělovýchovná činnost
ÚKON
přihláška do soutěží – v případě zajištění potřebných
finančních prostředků
uvolnění člena do jiné TJ / SK, hostování, výše náhrad
a podobně
přijetí člena do oddílu
výše výchovného při přijetí hráče oddílu

PRAVOMOCNÝ
předseda oddílu

výbor oddílu
ředitel SK a předseda oddílu

výše oddílových a podobných příspěvků
výše členského příspěvku
sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamách oddílu

členská schůze
Valná hromada
ředitel SK a předseda oddílu

výbor oddílu

C. majetkové záležitosti
ÚKON
pronájem nebytových prostor a ostatních prostor
ve sportovních zařízeních mimo jednorázových
pronájem TVZ jiným osobám TJ / SK (v souladu s
interní směrnici SK)
pronájem TVZ vlastním oddílům včetně stanovení
výše náhrady dle usnesení Valné hromady
prodej a převod majetku
prodej materiálu, nepotřebných zásob apod.
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PRAVOMOCNÝ
Rada SK a ředitel SK
ředitel a vedoucí střediska
ředitel a vedoucí střediska
Valná hromada, Rada SK
ředitel SK

D. finanční úkony
ÚKON
příkazy k platbě pro peněžní ústav

PRAVOMOCNÝ
statutární orgán

likvidace účetních dokladů

ředitel SK, ekonom

vystavení faktury
vyúčtování sportovní apod. akce

ředitel SK, ekonom
hospodář oddílu po
schválení ředitelem SK
ředitel, ekonom
Valná hromada
Valná hromada
Rada SK v rozsahu
zmocnění Valnou hromadou
Valná hromada

vystavení objednávky
schválení členských příspěvků
schválení rozpočtu
změny schváleného rozpočtu
schválení zásad hospodaření
E. ostatní
ÚKON
vydávání interních směrnic a pokynů

PRAVOMOCNÝ
ředitel SK po předchozím
schválení Radou SK

3) Obecná ustanovení:
a) pokud je pravomocným vícečlenný orgán, je ke schválení zapotřebí souhlasu většiny
přítomných členů a dva podpisy jeho zástupců,
b) zástupci orgánů jsou určeni ve stanovách SK,
c) další kompetence a pravomoci vyplývají ze stanov SK a případně dalších závazných
předpisů a řádů.
V zásadě platí, že všechny doklady smluvního charakteru a jim podobných finančních
závazků, s výjimkou pracovních smluv a dohod a nájemních smluv s dobou platnosti
kratší 14-ti dnů, musí mít vždy 2 podpisy pravomocných pracovníků příslušných orgánů
SK.

- 16 -

VIII.
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku SK jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty
apod.,
f) dary.
2. Majetek SK je ve vlastnictví SK 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 Rada SK. O veškerých dispozicích (nabývání,
pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem SK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní
předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší
hospodářské činnosti.
4. V případě zrušení SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za
účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek
po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že
přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a
statusu SK. Jestliže SK obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného
veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí
likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto
účelově vázaného plnění.
5. Za SK jednají jeho statutární zástupci, a to zpravidla ředitel SK.
6. Písemné smlouvy, s výjimkou pracovních smluv a dohod a nájemních smluv s
dobou platnosti kratší 14-ti dnů, podepisují za SK vždy 2 osoby oprávněné k podpisu
dle kompetenčního řádu. Smlouvy o převodu majetku a hospodaření s ním vždy
podepisují současně ředitel SK a předseda Rady SK.
7. Ve všech pracovně právních věcech jedná za SK ředitel SK.
8. Členské příspěvky
a) členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k SK
b) výši členských příspěvků stanoví na příslušný rok Valná hromada při schvalování
rozpočtu na daný kalendářní rok, výši oddílových příspěvků schvaluje členská
schůze oddílů na kalendářní rok
c) vybírání členských a oddílových příspěvků zajišťuje od svých členů příslušný
oddíl
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IX.
Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení
1) Členy Rady SK a Kontrolní komise volí Valná hromada a to vždy tajnou volbou.
Jednotliví kandidáti musí být minimálně 14 dní před konáním Valné hromady
představeni (věk, zaměstnání, oddíl za který kandiduje, sportovní činnost, finanční
vazby k SK Jihlava a pod.), a to písemnou formou v rámci pozvánky na Valnou
hromadu a formou internetu. Před samotnou volbou při zasedání Valné hromady
každý kandidát povstane a tyto zveřejněné informace podá přítomným voličům.
2) Volby členů Rady SK a Kontrolní komise jsou platné, za podmínek
usnášeníschopnosti v odst. III, čl. 2.7 těchto stanov. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří
obdrželi 3/5 hlasů přítomných voličů. Obdrží-li 3/5 hlasů více kandidátů než je počet
členů voleného orgánu, rozhoduje o zvolení počet získaných hlasů.
V případě, že v prvním kole voleb nebude zvolen stanovený počet členů Rady SK
nebo Kontrolní komise, bude provedeno druhé kolo voleb. Zvolen pak bude
kandidát, který získá největší počet hlasů.
3) Počet členů volených orgánů je určen ustanovením stanov a rozhodnutím Valné
hromady.
4) Předsedající každého orgánu SK má právo hlasovat jako poslední. V případě
rovnosti hlasů je rozhodující jeho hlas.

X.
Disciplinární řízení
1) Za porušení Stanov, případně jiných směrnic SK nebo obecně platných předpisů,
mohou být jednotlivcům i kolektivům ukládány sankce.
2) Za neúčast kandidátů na Valné hromadě bez odůvodněné omluvy může Valná
hromada postihnout oddíl odebráním všech příspěvků plynoucích z hospodaření
SK.
Za neúčast na schůzi předsedů oddílů a Rady SK může Valná hromada postihnout
oddíl odebráním ½ příspěvků plynoucích z hospodaření SK.
3) Způsob projednávání věci v disciplinárním řízení, podmínky ukládání sankcí a jejich
vymezení stanoví Disciplinární řád.
4) Ukládání sankcí při soutěžích a sportovních utkáních je upraveno disciplinárními
řády svazových orgánů, jednotlivých oddílů a je v jejich kompetenci.
5) K disciplinárnímu řízení podle odst. 1 a 3 tohoto článku je příslušná Kontrolní
komise.
- 18 -

XI.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1) SK Jihlava se považuje za právního pokračovatele původní TJ Modeta Jihlava.
2) Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu ČSTV, konaného 25. března 1990, se
SK považuje za jednu z nástupnických organizací tohoto zrušeného orgánu, a to v
rozsahu majetkových práv a povinností jak jsou evidenčně zachyceny v příslušných
dokladech ke dni registrace.
3) Sportovní klub Jihlava vznikl jako samostatný právní subjekt dnem registrace u
Ministerstva vnitra dne 21. května 1990 č.j. VSP/1-540/90-R.
4) Členové SK, mající speciální oprávnění, se mohou volně sdružovat k prosazování
svých speciálních zájmů do odborných sdružení bez vlivu na jejich členství v SK.
5) O přihlášení SK do jiných sdružení jako celku rozhoduje Valná hromada nebo Rada
SK, které do jeho orgánů vysílá svého zástupce. Členství tohoto druhu však nesmí
nijak ohrozit nezávislost a samostatnost SK. Zasahování orgánů těchto sdružení do
pravomoci SK je nepřípustné.
6) Stanovy SK Jihlava jsou závazné pro všechny členy SK, kteří jsou povinni se jimi
řídit a dodržovat je.
7) Vydáním těchto Stanov se ruší stávající platné Stanovy včetně všech dodatků.
8) Toto znění Stanov bylo schváleno XXXII. Valnou hromadou Sportovního klubu
Jihlava, z.s. dne 16. června 2015.
9) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou, dne 16.června
2015. Účinnosti nabývají zapsáním do rejstříku.

Luboš Nožička
Předseda Sportovního klubu Jihlava, z.s.

Jan Kníže
Místopředseda Sportovního klubu Jihlava, z.s.
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