
 

S T A N O V Y 

sportovního klubu VELOSPORT Domažlice z.s. 

 

 

Článek I 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Klub se nazývá plným názvem VELOSPORT Domažlice z.s. (dále jen „klub“).  

2. Klub je dobrovolným a samosprávným svazkem občanů provozujících tělovýchovu, zvláště pak cyklistiku a 

příbuzné sporty. 

3. Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým stanovám a právnímu řádu 

České republiky. 

4. Sídlem klubu je Vosmíkova 567, 34401 Domažlice. 

5. Klubu bylo přiděleno IČ: 226 75 850 

 

 

Článek II 

 

HLAVNÍ POSLÁNÍ A ČINNOST KLUBU 

 

1. Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek pro činnost svých členů ve všech formách cyklistiky podle 

jejich věku a výkonnosti. 

2. V rámci své činnosti zejména: 

 
- organizuje sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, 

vytváří pro ni ekonomické, materiální a tréninkové podmínky dle svých možností, 
 

- vede své členy k dodržování základních etických, mravních a zdravotních pravidel a uplatňování 

sportovních zásad fair play, 

- hájí zájmy svých členů, za tím účelem spolupracuje s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. 
sportovními svazy a uniemi) i jednotlivci, 
 

- napomáhá svou činností rozvoji veřejného života ve svém regionu. 
 

 

3. Sportovní klub se dobrovolně na základě podané přihlášky sdružuje do střešních sportovních institucí 

(svazů) a dodržuje jejich platné základní reglementy (stanovy, soutěžní pravidla a soutěžní řády). 

 

 

 



 

Článek III 

 

 ČLENSTVÍ V KLUBU 

 

1. Členství v klubu je dobrovolné. Členstvím vznikají každému členu práva a také závazky dodržovat povinnosti 

člena klubu. 

 

2. Členem klubu se může stát každý muž nebo žena po dovršení 18 let věku, který(á) souhlasí se Stanovami 

klubu. Mládež do 18 let věku může být členy klubu jen na základě písemného souhlasu rodičů (zákonných 

zástupců). 

 

3. Registraci členů, formou zápisu do seznamu členů a výši členských příspěvků upravuje valná hromada dle 

aktuálních podmínek. 

 

4. Členství v klubu zaniká:  

a) Vyloučením na základě rozhodnutí výboru klubu, pro porušení povinností člena klubu, založených 

stanovami klubu, případně pro porušení obecně závazných právních předpisů. 

b) Vystoupením učiněným ve formě písemného prohlášení člena, popřípadě prohlášením zákonného 

zástupce člena, mladšího 18 let. 

c) Úmrtím člena. 

d) Zánikem klubu. 

 

5. Členové klubu mají tato práva: 

a) účastnit se činnosti klubu, 

b) účastnit se valné hromady, 

c) volit a být volen do orgánů klubu, 

d) předkládat návrhy, podněty a požadavky v rámci klubu, 

e) užívat výhod vyplývajících z členství v klubu 

f) vyžadovat zprávy o činnosti klubu, jeho hospodaření a majetku, 

g) u členů mladších 18 let vykonává práva členů zákonný zástupce. 

 

6. Členové klubu jsou povinni: 

                a)  respektovat stanovy klubu, rozhodnutí valné hromady a výboru klubu, 

                b)  platit členské příspěvky, 

                c)  podílet se dle svých schopností a kompetencí na správě a činnosti klubu, 

                d) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play, 

                e) dbát na dobré jméno a čest klubu. 

 

 

 



Článek IV 

 

ORGÁNY KLUBU 

 

1. Orgány klubu jsou: 

a) valná hromada 

b) statutárním orgánem je výbor klubu, volený valnou hromadou na období 5 let, 

    výbor má 3 členy: předseda, místopředseda, hospodář, 

c) předseda klubu, volený výborem klubu na období 5 let, 

d) za spolek jedná předseda nebo místopředseda samostatně. 

 

 

Valná hromada 

 

1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada (VH), kterou svolává nejméně jednou ročně výbor klubu. 

Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 členů spolku starších 18ti let. 

Pozvánka je rozesílána elektronickou poštou minimálně 7 dní předem. 

2. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů nad 18 let věku. V případě, že půl hodiny 
po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná 
hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů. 
 

3. VH klubu zejména: 

                  a) schvaluje stanovy a jejich změny, 

                  b) volí a odvolává výbor klubu, 

                  c) schvaluje výši členských příspěvků, 

                  d) schvaluje zprávu o činnosti klubu, 

                  e) schvaluje rozpočet klubu a jeho čerpání, 

                  h) rozhoduje o zrušení a likvidaci klubu a nakládání s likvidačním zůstatkem. 

 

 

Výbor klubu 

 

1. Statutárním orgánem spolku je výbor klubu, který se schází minimálně jednou ročně a svolává ho 

předseda spolku. Jednání výboru může probíhat i v rámci schůze VH. 

2. Výbor klubu zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení VH, 

b) zabezpečuje sportovní činnost klubu a účast svých členů na sportovních soutěžích, 

c) řídí hospodářskou činnost klubu,  

d) připravuje podklady pro VH, 

e) vede evidenci členů klubu, 

f) rozhoduje o vyloučení členů klubu.  

3. Výbor klubu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Z každého jednání 

výboru je pořízen zápis. 



  

Článek V 

 

MAJETEK KLUBU 

 

1. Majetek klubu je finanční, hmotný a nehmotný. Spolek vede o svém majetku, výnosech a nákladech 

zákonem předepsanou účetní evidenci. 

 

2. Zdroje klubu jsou: 

                      a) členské příspěvky, 

                      b) dotace od státních a svazových orgánů, 

                      c) příjmy z reklamy, 

                      d) příjmy z vlastní činnosti, 

                      e) dary, 

                      f) jiné příjmy. 

 

3. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem schváleným VH. Za celkový stav a výsledek hospodaření zodpovídá 

výbor klubu. 

 

 

                                                                    Článek VI 

 

ZMĚNY, ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLKU 

 

1. K platnosti usnesení o zrušení spolku, jeho přeměně nebo změně stanov, je potřeba souhlasu alespoň 3/5 

většiny přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací rozhoduje VH a probíhá v souladu s ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. O použití likvidačního zůstatku rozhoduje VH. 

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 

 

 

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 22.8.2021 a účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového 

rejstříku. 

 

 

Ing. Vladimír Šmejkal, předseda 

 

Bc. Michal Hájek, místopředseda 

 

Petr Šindelář, hospodář 


