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ve Studenci  
Dne: ............... 
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1.  Preambule, název a sídlo spolku 
A. Spolek Studenečáci, cykloparta z Krkonoš, z. s. (dále jen “klub”) je 

dobrovolným sdružením občanů, který byl založen v souladu se 

zákonem č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Spolek má za cíl 

sdružovat své členy, propagovat cyklistiku a volno-časové aktivity 

obecně.  

B. Název spolku je: Studenečáci, cykloparta z Krkonoš, z. s. 

C. Sídlem spolku je Studenec 480, 51233 Studenec 

D. Klub si vyhrazuje právo na vlastnictví designu CZ-01096 dresu od firmy 

Kalas sportswear s.r.o. tím, že další objednání a zakoupení dresu může 

pouze klub. 

2. Účel a hlavní činnost klubu 
A. Účelem klubu a jeho hlavní činností je propagace sportu, cyklistiky a 

volno-časových aktivit. Sdružování zájemců z řad široké veřejnosti 

včetně děti a mládeže v oblasti cyklistiky a jiných aktivit. To vše v 

duchu demokratických principů a zásad vyspělé společnosti.  

B. Za tímto účelem v souladu s podmínkami těchto stanov plní klub 

zejména tyto úkoly a klade si za cíl: 

Vytvářet podmínky široké veřejnosti pro realizaci volného času v 

oblasti cyklistiky prostřednictvím klubu a společně s ním se veřejnost a 

členové klubu mohou účastnit společných cykloturistických 

sportovních tematických a jiných akcí a zájezdů. 

Připravit projekt na cyklistické dráhy ( trail, single track, hřiště) a 

realizovat jej. 
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Organizovat místní cyklo-akce ve stylu cyklotoulání, jízda zručnosti ev. 

další aktivity. 

Poskytnout prostřednictvím klubu cyklistické veřejnosti zejména 

dětem a mládeži možnost zdokonalit se v technice jízdy na kole 

Svým členům dát možnost se svobodně rozvíjet v různých odvětvích 

cyklistiky.  

Svým členům vytvářet podmínky pro seberealizaci ve sportovní a 

závodní činnosti a poskytnout jim možnost účasti v soutěži jiných, 

organizovaných třetí stranou. 

Podporovat své členy v rozvoji činností, jako je trenérství v oblasti 

cyklistiky 

Hájit práva a oprávněné zájmy svých členů uvnitř klubu i navenek 

Získávat finanční prostředky a jiné zdroje od třetích stran a to i vlastní 

činností a tyto prostředky využívat výhradně ve prospěch svých členů 

a klubu pro jeho rozvoj a materiální zajištění 

Přispívat členům na účast na akcích pořádaných klubem 

Vyhledávat a navazovat vzájemně prospěšnou spolupráci s obcemi, 

právnickými a fyzickými osobami 

3. Výdělečná činnost  
A. Podnikání ani jiná výdělečná činnost nejsou hlavní činností klubu 

B. Klub může vykonávat výdělečnou činnost pouze je-li jejím účelem 

podpora hlavní činnosti klubu a hospodárné využití jeho majetku 

C. Zisk z činnosti klubu lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 

správy klubu 
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4. Členství 
A. Členem klubu (dále jen “člen”) se může stát pouze fyzická osoba, která 

souhlasí s účelem a hlavní činností klubu, a to na základě písemné 

nebo elektronické přihlášky doručené radě klubu 

B. Na členství v klubu není právní nárok. Členství vzniká rozhodnutím rady 

klubu o přijetí za člena na základě podané přihlášky. Rada klubu může 

stanovit podmínky pro vstup nových členů.  

C. Rada klubu může rozhodnout, že je ke vzniku a zejména k trvání 

členství vyžadováno splacení členského příspěvku. V takovém případě 

se rozhodne o jeho výši, způsobu, jakým má být splacen a lhůtě, do 

které má být splacen. 

5. Seznam členů a zánik členství  
A. Klub vede seznam svých členů v elektronické podobě 

B. Zápis a výmaz v seznamu členů provádí předseda klubu 

C. Seznam členů není veřejný a je k nahlédnutí v sídle klubu 

D. Členství v klubu zaniká 

(i) Úmrtím 

(ii) Písemným vystoupením může být i v elektronické formě 

(iii)Vyloučením 

E. Osoba, jejíž členství zaniklo, nemá právo na vrácení příspěvku ani na 

jiné majetkové vypořádání 

6. Práva a povinnosti členů  
Členové mají zejména tyto práva: 

A. Účastnit se zasedání členské schůze 
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B. Členové starší 18 let jsou oprávnění volit a být volen i do orgánu klubu 

C. Účastnit se činnosti klubu 

D. Využívat výhod vyplývajících z členství v klubu 

E. Účastnit se akcí pořádaných klubem 

F. Obracet se na orgány klubu s podměty a stížnostmi a žádat a dostat 

vysvětlení 

G. Dodržovat tyto stanovy a řídit se předpisy vnitřní organizace klubu 

H. Aktivně se podílet na plnění účelu klubu 

I. Dodržovat zásady sportovní etiky a občanské morálky a svým 

vystupováním dbát o dobré jméno a pověst klubu 

J. Šetřit a chránit majetek sloužící k zabezpečení činnosti klubu 

K. V termínech stanovených orgány klubu řádně platit příspěvky 

L. Další práva a povinnosti vyplývající ze zákona, stanov nebo rozhodnutí 

orgánu klubu 

7. Vyloučení člena 
A. Rada klubu může mimo zákonem stanovených důvodů vyloučit člena, 

který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a / nebo svým chováním 

hrubě porušil povinnosti vyplývající z členství v klubu, nebo hrubě 

poškodil dobré jméno klubu a / nebo se dopustil trestného činu proti 

klubu, jeho majetku nebo jinému členu klubu a / nebo projevuje 

dlouhodobý nezájem o činnost klubu 

B. Návrh na vyloučení může v jakékoliv formě podat kterýkoliv člen. V 

návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení 

C. Rada klubu před svým rozhodnutím umožní členu o jehož vyloučení se 

rozhoduje aby se k věci vyjádřil. Své rozhodnutí náležitě odůvodní. 
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8. Orgány klubu 
Orgány klubu jsou 

A. Rada klubu 

B. Předseda klubu - statutární orgán  

C. Členská schůze 

9. Rada klubu 
A. Rada klubu je nejvyšším orgánem a zároveň výkonným orgánem klubu. 

Rada klubu má 5 členů, které volí a odvolává členská schůze. Členem 

rady může být pouze ten člen klubu, který se svým zvolením za člena 

rady klubu souhlasí. 

B. Členové rady klubu jsou povinni plnit své povinnosti s patřičnou 

loajalitou a trpělivosti. Přijetím za člena rady se zavazují prosazovat cíle 

klubu a propagovat jeho názory slušně a dle mravních zásad 

C. Rada klubu je oprávněná svolat členskou schůzi v případě, že o to 

požádá alespoň jedna pětina všech členů klubu a neučinili tak 

předseda klubu, ačkoli o to byl požádán 

D. Do působnosti rady klubu náleží: 

Projednání roční zprávy předsedy klubu o činnosti klubu v uplynulém 

roce 

Příprava hodnotící zprávy sportovní a závodní činnosti a výsledků 

klubu 

Projednání a schválení plánu budoucích aktivit a úkolů klubu 

Rozhodování o přijetí nového člena klubu 

Rozhodování o vyloučení člena klubu 

Koordinuje činnost klubu 
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Kontroluje činnost a hospodaření klubu 

Rozhoduje o znění a změně stanov 

Rozhoduje o stanovení základních směrů a koncepce rozvoje klubu 

E. Každý člen rady má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny. Pro 

přijetí rozhodnutí je nezbytná prostá většina hlasů přítomných členů. 

Rada klubu je usnášení schopná, je-li přítomna více jak polovina členů 

rady klubu.  

10. Předseda klubu a zastupování klubu 
A. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu, jenž řídí činnost klubu a 

spravuje jeho záležitosti mezi zasedáními členské schůze a zasedáním 

rady klubu. Předsedu klubu volí a odvolává rada klubu ze svých členů. 

K odvolání předsedy klubu je třeba souhlas všech členů rady klubu, 

vyjma samotného předsedy klubu. 

B. Předsedovi klubu náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy 

nesvěřují jinému orgánu klubu 

C. Předseda klubu se řídí zásadami a pokyny schválenými radou klubu 

D. Funkční období předsedy klubu je 10 let 

E. Do působnosti předsedy klubu náleží zejména: 

Svolávání členské schůze 

Svolávání zasedání rady 

Dbá o rozvoj a profesionalitu klubu 

Hospodaření s prostředky klubu 

Zastupování klubu 

Organizování činnosti klubu za účelem plnění cíle a účelu klubu 

V případě, že dojde k ukončení funkce předsedy klubu (např. smrtí, 

odstoupením nebo odvoláním z funkce a pod.), přebírá na přechodné 

období činnost statutárního orgánu rada klubu. Neprodleně je potřeba 
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svolat členskou schůzi, dle regulí a zvolit nové členy rady klubu a 

následně zvolit předsedu klubu.  

Klub zastupuje předseda klubu ve všech záležitostech samostatně 

11. Členská schůze 
A. Dalším orgánem klubu je členská schůze, kterou tvoří všichni členové 

klubu. Hlasovací právo mají členové, kteří v den jejího konání dosáhli 

věku alespoň 18 let 

B. Do působnosti členské schůze náleží: 

Rozhodnutí o změně názvu a symbolů klubu 

Volba a odvolání členů rady klubu 

Rozhodování o podání přihlášky do jiného spolku nebo svazu, jakož i o 

rozhodování o jiné účasti v právnických osobách 

Rozhodování o přeměně spolku 

Členskou schůzi svolává předseda klubu k zasedání zpravidla jednou 

za rok 

Předseda klubu svolává zasedání členské schůze nejméně 15 dní před 

jejím konáním. Čas a místo zasedání nesmí nepřiměřeně omezovat 

právo člena účastnit se zasedání členské schůze. 

Předseda klubu svolá členskou schůzi na žádost alespoň 5ti členů 

klubu, bude se pak jednat o mimořádnou členskou schůzi 

C. Pozvánka a zasedání členské schůze  

Členskou schůzi svolává předseda klubu pozvánkou, ze které musí být 

zřejmé místo, čas, forma a program zasedání. Pozvánka se doručuje 

vhodným způsobem. Takovým způsobem může zejména být doručení 

na poštovní adresu člena, doručení elektronickou poštou, SMS zpráva 

nebo osobní předání.  
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Vzhledem k situaci z roku 2020 a omezení setkávání lze přistoupit k 

online formě členské schůze a hlasování lze provést přes webovou 

aplikaci. Výsledky se pak ukládají v tištěné formě v sídle klubu. 

Členská schůze se může konat i bez jejího řádného svolání, souhlasí-li s 

tím všichni členové klubu. 

Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech členů klubu. Každý člen klubu má jeden hlas. 

Přijetí rozhodnutí, kterým má dojít k odvolání člena rady klubu, je třeba 

90% všech hlasů.  V případě odvolání předsedy klubu je nezbytný 

souhlas alespoň 95% všech hlasů. 

12. Majetek a hospodaření klubu 
A. Zdrojem majetku klubu jsou zejména 

Dary 

Příspěvky členů, zejména roční příspěvky 

Příjmy a příspěvky z tělovýchovné kulturní a společenské činnosti 

Příjmy z vlastní hospodářské činnosti 

Příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných právnických či  

fyzických osob 

Další příjmy 

B. O hospodaření s majetkem klubu rozhoduje předseda klubu podle 

zásad a rozpočtu schválených radou klubu 

13. Závěrečná ustanovení  
A. Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí 

jejich účinnosti 
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B. Zakládající členové se automaticky stávají členy rady klubu a podpisem 

těchto stanov souhlasí s jejich zněním a s funkcí v radě klubu 

C. Ruší se dosavadní stanovy klubu 

D. Tyto stanovy byly odsouhlaseny radou klubu; zakládajícími členy klubu 

(což je jedno osazenstvo) 

E. Pro doručení na soud bude originál doplněn ověřením podpisů, Jeden 

dokument s podpisy zůstane uložen na adrese spolku 

F. Další revize se předpokládá na rok 2023 

Zvážit definici čestných členů 

Zapojení se do aktivit spolků v místě nebo okolí 
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