
Úplné znění stanov spolku

Kulatá šachovnice z.s.

 1. Základní ustanovení

1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 

1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 

1.3. Spolek je dobrovolné sdružení fyzických osob, které provozuje tělovýchovu a sport 

1.4. Spolek navazuje na činnost Kulatá šachovnice o.s.

 2. Poslání a cíle

2.1. Základním posláním Spolku je:

 a) Poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblastech tělovýchovy a sportu.

 b) Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a treninkové podmínky.

 c) Vytvářet ekonomickou základnu pro svou činnost.

 d) Vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel.

 e) Hájit zájmy členů sdružení, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí a s ostatními  

organizacemi i jednotlivci.

 f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a sportu 

zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 3. Doba trvání Spolku

3.1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

 4. Orgány spolku

4.1. Orgány Spolku jsou : 

 a) Členská schůze

 b) Výkonná rada

 c) Předseda

 5. Členství

5.1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby

5.2. Noví členové jsou přijímaní Výkonnou radou na nejbližší schůzi po zaslání elektronické

přihlášky členovi Výkonné rady. Člen je přijat či nepřijat dle vůle Výkonné rady. V 

případě nepřijetí uvede Výkonný rada důvod nepřijetí.

5.3. Při odeslání přihlášky volí žadatel mezi Druhem členství

5.4. Členství vzniká dnem přijetí za člena Výkonné rady

5.5. Členství zaniká: 



 a) vystoupením člena písemným oznámením členovi Výkonné rady 

 b) vyloučením člena usnesením na Členské schůzi

 c) úmrtím člena 

 d) zánikem Spolku

 6. Druhy členství

6.1. Členství ve spolku je Řádné, základní, hostující.

6.2. Se Řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito 

stanovami a právními předpisy. Řádný člen se pravidelně účastní akcí Spolku.

6.3. Základní členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito 

stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na Členské 

schůzi Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.

6.4. Hostující členové mají stejná práva jako Základní členové, ale účastní se akcí Spolku 

nepravidelně a platí snížený členský poplatek.

6.5. Minimální věk pro Řádné členství je dosažení věku 15 let, ostatní typy členství nemají 

věkové omezení.

6.6. VR může člena přesunout z Řádného členství na Základní či Hostující ze své vlastní 

vůle s uvedením odůvodnění, či na jeho vlastní žádost.

6.7. VR může na žádost člena změnit jeho členství z Hostujícího na Základní či ze 

Základního na Řádné, pokud tak uzná za vhodné.

 7. Práva a povinosti členů

7.1. Členové mají zejména tato práva:

 a) Účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, společenského a 

kulturního života sdružení.

 b) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku.

 c) Účastnit se jednání Členské schůze (pouze Řádní členové)

 d) Volit a být volen do všech volených orgánů Spolku (pouze Řádní členové)

7.2. Členové Spolku mají zejména tyto povinosti

 a) Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní etické a mravní 

normy sportovce.

 b) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží sdružení k zabezpečení jeho 

činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno. 

 c) Řádně a včas plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen Výkonnou radou či 

Předsedou.



 8. Členská schůze

8.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. 

8.2. Členskou schůzi tvoří Řádní členové Spolku. 

8.3. Členskou schůzi svolává předseda Spolku nejméně jedenkrát za rok, způsobem pro 

Spolek obvyklým. Pravidelná členská schůze se koná na konci prosince každého roku.

8.4. Předseda Spolku svolá Mimořádnou členskou schůzi vždy, když o to požádá aspoň 

jedna polovina všech Řádných členů. 

8.5. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti aspoň jedné poloviny všech Řádných

členů. K platnosti usnesení je třeba aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných členů. 

8.6. Členská schůze zejména: 

 a) rozhoduje o změnách stanov Spolku

 b) volí členy Výkonného výboru

 c) volí Předsedu sdružení

 d) rozhoduje o vyloučení člena Spolku

 e) rozhoduje o zrušení Spolku a naložení s jeho majetkem

8.7. O každém zasedání Členské schůze je pořízen zápis ověřeným zvoleným ověřovatelem 

 9. Výkonná rada

9.1. Výkonná rada (dále jen VR) je volena Členskou schůzí, členové VR jsou voleni na 1 

rok

9.2. Schůze VR se koná minimálně jednou za dva měsíce, je svolávána Předsedou. O každé 

schůzi je pořízen zápis. VR je usnášeníschopná, pokud se sejdou alespoň 3 její členové.

9.3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

9.4. VR tvoří 4 Řádní členové a Předseda. Pokud zvolený Předseda zároveň zastává funkci 

ve VR, má Výkonná rada celkem pouze 4 členy.

9.5. Každý člen VR je zodpovědný za následující oblasti činnosti Spolku. O činnosti Spolku 

ve svěřené oblasti za uplynulý rok je povinnen informovat Předsedu na schůzi VR před 

Členskou schůzí.

 a) Ekonomický manažer

• příprava rozpočtu a správa účetnictví

• výběr členských příspěvků a získávání financí na chod Spolku

 b) Sportovní manažer

• řízení chodu týmů Spolku ve smyslu účasti na ligových soutěžích i neligových 

turnajích, podobě týmů Spolku na soutěžích a jmenování trenérů týmu Spolku

• plánování soustředění týmů Spolku



• metodické vedení trenérů týmů

 c) Manažer členské základny

• komunikace se členy Spolku

• příprava propagačních akcí Spolku

 d) Zástupce oddílu

• přihlašování týmů Spolku na sportovní akce, komunikace s pořadateli akcí

• komunikace s asociacemi, ve kterých je Spolek členem, ve vztahu k České 

asociaci létajícího disku je Zástupcem oddílu

9.6. Člen VR může být odvolán na Mimořádné Členské schůzi tří čtvrtinovou většinou hlasů

všech přítomných členů. Na stejné Členské schůzi je zvolen jeho nástupce.

9.7. Člen VR může bez udání důvodu rezignovat na svoji funkci, Předseda je povinnen 

svolat Mimořádnou členskou schůzi za účelem zvolení nového člena VR

 10. Předseda

10.1. Předseda je statutárním orgánem sdružení a je oprávněn jednat jeho jménem

10.2. Předseda je volen Členskou schůzí na 2 roky

10.3. V průběhu funkčního období může být předseda odvolán Členskou schůzí. K odvolání 

předsedy je zapotřebí alespoň tří čtvrtinové většiny hlasů všech přítomných členů 

schůze. Na stejné Členské schůzi je zvolen nový Předseda.

10.4. V případě, že Předseda z jakéhokoli důvodu přestane vykonávat svoji funkci, přechází 

jeho pravomoce na členy Výkonného výboru, kteří okamžitě svolají Členskou schůzi na

nejbližší možný termín, na které je zvolený nový Předseda.

10.5. Předseda rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné pravomoci VR. 

10.6. Předseda řídí činnost celého Spolku, zejména koordinuje činnost členů Výkonné rady 

a je zodpovědný za hospodaření sdružení podle schváleného rozpočtu.

10.7. Předseda sdružení předkládá na Pravidelné členské schůzi zprávu o výsledcích 

hospodaření spolku a zprávu o činnosti spolku. 

10.8. Předseda je oprávněn vydávat směrnice Spolku. Směrnice musí být v písemné formě. 

Všechny směrnice musí být k nahlédnutí v sídle Spolku. Každý člen Spolku je povinen 

řídit se těmito směrnicemi.

10.9. Předseda je oprávněn v rámci činnosti Spolku ukládat povinnosti všem jeho členům.

10.10. Předseda rozhoduje o sporech mezi členy Spolku vzniklých v rámci činnosti Spolku. 

 11.Zásady hospodaření 

11.1. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit příspěvky členů, dary, dotace, 

granty, případně odměny za činnost přímo související s činností Spolku poskytnutou 



třetí straně. Příjmy budou používány na činnost Spolku.

11.2. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami 

činností podle těchto stanov.

 12. Členské příspěvky

12.1. Výše členských příspěvků pro nadcházející kalendářní rok stanovena VR na 

předposlední schůzi VR v aktuálním kalendářním roce

12.2. Členové Spolku platí příspěvky bezhotovostně na účet Spolku ve výši dle typu jejich 

členství

12.3. Členské příspěvky se vybírají v prvním měsíci nového kalendářního roku

12.4. Roční členské příspěvky jsou nevratné s výjimkou zdravotních obtíží znemožňující 

účast na akcích Spolku po více než 6 měsíců kalendářního roku

12.5. Bez uhrazeného členského příspěvku (mimo první kalendářní měsíc nového roku) se 

nelze zúčastnit akcí Spolku. 

 13. Přechodná ustanovení

13.1. Po změně z o.s. na z.s. budou přijímáni pouze Řádní členové až do zvolení nové VR 

na první Členské schůzi

13.2. Řádné členy bude přijímat stávající Předseda za podmínek popsaných v sekci o vzniku

Řádného členství

13.3. Členská schůze Kulaté šachovnice z.s. proběhne v co nejbližším termínu po změně 

stanov

 

 

V Hradci Králové dne 3.12. 2015


