
Stanovy spolku "BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s." 

Preambule 

Zakladatelé: 

1. MUDr. Tomáš Budka, r.č. 630703/1665, trvale bytem Bořice 58, 344 01 Zahořany,  
2. Ing. Milan Pinkr, r.č. 780415/1762, trvale bytem Elišky Krásnohorské 488, 345 61 
Staňkov, 
3. Pavel Hendrich, r.č. 840330/1775, trvale bytem Kozinova 234, 344 01 Domažlice, 

společně prohlašují, že se dne 20.11.2014 shodli na následujícím obsahu stanov spolku s 
názvem BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s. (dále jen „Spolek“). Spolku stanovují sídlo na 
adrese Kozinova 45, 344 01 Domažlice. 

I. 
Účel spolku 

1. Hlavním posláním Spolku je vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení provozování a 
rozvoje tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit občanů ve Spolku 
sdružených, a to zejména ve sportovním odvětví basketbal. 

2. Spolek organizuje a zajišťuje vlastní pravidelné sportovní aktivity pro členy spolku nebo se 
spolupodílí na organizaci dalších tělovýchovných, sportovních, kulturních a dalších akcích 
pořádaných jinými spolky působícími v oblasti tělovýchovy, sportu nebo ostatními spolky ve 
městě. 

3. Za tím účelem Spolek vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, ale žádná z 
hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 

4. Hlavní sportovní činnost Spolku může být financována především, ale nejenom, z 
členských příspěvků dle čl. VI. Stanov, grantů, sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní 
činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou 
sportovní činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku 
nepřesáhnou náklady. 

II. 
Členství 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky do 
Spolku. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence. O přijetí rozhoduje Výbor Spolku. 
Členem Spolku se může stát za podmínek stanovených těmito Stanovami každá fyzická 
osoba, bez rozdílu pohlaví a věku, která souhlasí s posláním Spolku a uhradí členský 
příspěvek na daný kalendářní rok. Členstvím vznikají práva a povinnosti člena Spolku. 

2. Členství ve Spolku je nepřenosné. 

3. Členství ve Spolku je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích. 

III. 
Zánik členství ve Spolku  



Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

a) dobrovolným vystoupení člena; pak členství končí dnem doručení písemného oznámení o 
ukončení členství Výboru Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 
b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 
c) vyloučením člena; pak členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 
Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor Spolku má právo 
vyloučit člena, pokud člen svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku nebo pro 
porušení členských povinností dle těchto Stanov; 
d) zánikem Spolku. 

IV. 

Při zániku členství ve Spolku nemá člen právo na majetkové vypořádání. 

V. 
Práva a povinnosti člena 

1. Řádný člen Spolku má tato členská práva: 
a) podílet se na činnosti Spolku; 
b) být pravidelně informován o dění ve Spolku; 
c) podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky k činnosti Spolku a vyžadovat zprávy o 
činnosti Spolku a jejích orgánů, stavu majetku a hospodaření a obdržet odpověď na své 
podání v přiměřené době; 
d) od 15 let se účastnit Členských schůzí Spolku, volit orgány Spolku a být volen do řídících a 
kontrolních orgánů Spolku. Každý člen má jeden hlas. 

2. Řádný člen Spolku má povinnost: 
a) dodržovat Stanovy Spolku a usnesení Členské schůze; 
b) platit členské příspěvky ve stanovené výši podle rozhodnutí a schválení Členskou schůzí 
Spolku; 
c) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku. 

VI.  
Členské příspěvky 

1. Všichni členové Spolku platí členské příspěvky. 

2. Výši a splatnost členského příspěvku určí Členská schůze Spolku na každý kalendářní rok. 

3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné 
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor Spolku na základě žádosti. 

4. Spolek vede seznam členů.  

5. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí pověřený člen Výboru Spolku. Zápis nového 
člena do seznamu členů se provádí ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství a výmaz člena ze 
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

6. Seznam členů je neveřejný, přístupný členům Spolku.  



VII.  
Organizace spolku 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 
a) Výbor Spolku. 
b) Kontrolní a Revizní komise. 
c) Členská schůze Spolku. 

2. Funkční období volených orgánů je 5 (pět) let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž 
počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího 
zasedání členské schůze Spolku. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve 
Spolku, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu nadpolovičním 
počtem přítomných členů Spolku na členské schůzi Spolku. 

3. Členství ve Výboru Spolku a v Kontrolní a Revizní komisi je neslučitelné 

VIII. 
Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšší orgán Spolku. 

2. Členská schůze je svolána Výborem Spolku alespoň jednou ročně. 

3. Členská schůze plní tyto funkce:  

a) rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení Spolku a s tím spojené likvidaci nebo 
vypořádání práv, závazků a majetku Spolku. 
b) schvaluje a mění Stanovy a určuje symboliku Spolku; 
c) k těmto rozhodnutím je třeba alespoň třípětinové většiny z přítomné nadpoloviční většiny 
přítomných členů Spolku s právem hlasovat a volit; 
d) volí a odvolává členy Výboru Spolku a členy Kontrolní a Revizní komise; 
e) rozhoduje o zřízení či zrušení sportovních oddílů - pobočných spolků; 
f) projednává zprávu o činnosti, hospodaření a stavu majetku Spolku, tuto zprávu schvaluje 
nebo k ní činí výhrady a přijímá nápravná opatření; 
g) projednává a schvaluje zprávu Kontrolní a Revizní komise; 
h) projednává a schvaluje rámcový rozpočet Spolku pro následující období; 
i) schvaluje výši ročního členského příspěvku členů Spolku na roční období a termín jeho 
úhrady; 
j) stanoví hlavní směry činnosti Spolku pro příští období; 
k) k těmto rozhodnutím je třeba alespoň nadpoloviční většiny z přítomné nadpoloviční většiny 
přítomných členů Spolku s právem hlasovat a volit. 
l) projednává sportovní činnost a výsledky za uplynulé roční období. 
m)projednává a rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí. 

4. Členská schůze se koná jednou ročně a svolává ji Výbor Spolku a to minimálně 30 dnů 
před termínem konání. V pozvánce je Výbor Spolku povinen uvést témata, která se budou na 
Členské schůzi Spolku projednávat. Témata neuvedená v pozvánce na Členskou schůzi je 
možné projednat a rozhodnout o nich členy Členské schůze v případě, že návrh na projednání 
tématu je navržen členem Spolku a schválen nadpolovičním počtem přítomných členů 
Spolku.  



5. Mimořádná Členská schůze musí být Výborem Spolku svolána do 60 dnů, pokud o to 
požádá alespoň 1/3 členů Spolku, s uvedením programu jejího zasedání. Výbor Spolku může 
svolat mimořádnou Členskou schůzi z vlastního podnětu kdykoliv s oznámením alespoň 30 
dnů před jejím konáním. 

6. Právo účasti na Členské schůzi, právo hlasovat a volit má každý člen Spolku starší 15-ti let. 

7. K platnosti usnesení Členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
delegátů s hlasem rozhodujícím. Členové Spolku neručí za závazky Spolku při jeho zániku. 

IX. 
Výbor Spolku 

1. Statutárním orgánem Spolku je Výbor Spolku. Výbor Spolku má 3 členy, kteří jsou voleni 
Členskou schůzí Spolku na volební období 5 let. První členové Výboru Spolku jsou 
zakládající členové Spolku. Jménem Spolku jedná Výbor Spolku alespoň dvěma svými členy. 
Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Spolku připojí 
alespoň dva členové Výboru Spolku svůj podpis.  

2. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku. Schází se minimálně jednou měsíčně 
s výjimkou školních prázdnin a ze své schůze pořizuje zápis. Výbor Spolku je 
usnášeníschopný, pokud se účastní jejího zasedání alespoň 2 členové Výboru Spolku. Výbor 
Spolku je oprávněna zastupovat Spolek při jednání se třetími osobami, přičemž podepisování 
za Spolek se děje tak, že Při své práci se řídí Stanovami, usneseními Členské schůze Spolku. 
Ze své činnosti se zodpovídá Členské schůze Spolku. 

3. V čele Výboru Spolku je předseda, dále jsou jeho členy místopředseda, který zastupuje 
předsedu v době jeho nepřítomnosti, dále hospodář. Funkční období člena Výboru Spolku je 5 
(pět) let. Předsedu Výboru Spolku, místopředsedu Výboru Spolku a hospodáře volí členové 
Výboru Spolku na své první schůzi. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina členů Výboru 
Spolku. Předseda Výboru Spolku svolává a řídí schůze spolku a v předstihu alespoň tří dnů 
před konáním schůze Výboru Spolku zasílá členům Výboru Spolku návrh bodů, které budou 
na schůzi Výboru Spolku projednány. Na schůzi Výboru Spolku mohou být projednány i jiné 
body než navržené předsedou Výboru Spolku, pokud je kterýkoliv člen Výboru Spolku 
navrhne na schůzi projednat. 

4. Výbor Spolku přijímá rozhodnutí a usnáší se ve všech věcech, které nejsou výslovně 
svěřeny Členské schůzi Spolku. 

5. Rozhodnutí Výboru Spolku je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho 
členů. K platnosti usnesení Výboru Spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných. 

Výbor Spolku plní zejména následující úkoly, pokud Členská schůze Spolku nerozhodla 
jinak: 

a) určuje termín a svolává v souladu se stanovami Členskou schůzi Spolku; 
b) předkládá Členské schůzi Spolku písemné zprávy, návrhy rozpočtu, informace a navrhuje 
hlavní směry činnosti Spolku; 
c) projednává a realizuje rozhodnutí a doporučení Kontrolní a Revizní komise Spolku; 
d) zajišťuje plnění schváleného rozpočtu, dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku 



Spolku; 
e) zajišťuje a koordinuje vzájemnou spolupráci s místními orgány města, ostatními 
institucemi, právnickými i fyzickými osobami k podpoře zájmů a potřeb Spolku; 
f) realizuje úkoly vyplývající z vlastních usnesení; 
g) kontroluje a koordinuje sportovní činnost Spolku; 
h) přezkoumává a schvaluje návrh ročního rozpočtu a roční výsledky hospodaření Spolku 
předkládané finančnímu úřadu; 
i) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku; 
j) přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje jejich pracovní poměr; 
k) přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení; 
l) rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud 
pro to existují závažné důvody; 
m) navrhuje a schvaluje interní organizační normy Spolku; 
n) předseda Výboru Spolku vede Členské schůze Spolku. 

X. 
Kontrolní a Revizní komise 

1. Kontrolní a Revizní komise je orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání 
ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci Spolku. Ve své činnosti se řídí 
interními organizačními předpisy Spolku. 

2. Kontrolní a Revizní komise je minimálně tříčlenná; 

3. Funkční období člena Kontrolní a Revizní komise je 5 (pět) let. 

4. Členství v kontrolní a Revizní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu 
spolku. 

5. Rozhodnutí Kontrolní a Revizní komise je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční 
většina jejích členů a pro návrh rozhodnutí nebo usnesení hlasovala nadpoloviční většina 
přítomných členů. 

XI. 
Majetek a hospodaření Spolku 

1. Majetek Spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Spolek vede o 
svém majetku, příjmech a nákladech předepsané účetní, statistické, daňové sestavy, výkazy a 
dbá o jeho ochranu. 

2. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských 
příspěvků, z darů právnických i fyzických osob, sponzorských darů, ze státních i regionálních 
příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.  

3. Zdroje majetku Spolku tvoří zejména: 
a) příspěvky od členů – členské příspěvky; 
b) příjmy z vlastní činnosti organizované Spolkem; 
c) dotace, příspěvky, granty od orgánů sportovních institucí, státního rozpočtu a rozpočtu 
samosprávných celků; 
d) dary a podpory od fyzických a právnických osob; 
e) příjmy z reklam; 



f) příjmy z účtů Spolku; 
g) příjmy z poplatků z organizovaných soutěží; 
h) výchovné a přestupy. 

4. Veškeré takto získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky 
musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících účel a cíle 
Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu. 

5. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. 
Platí to v plné míře jak pro členy tak i případné zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití 
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná 
mzda či odměna za výkon funkce dle interních organizačních předpisů či sjednaná na základě 
platných smluv. 

6. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 
naplňování poslání a cílů Spolku. 

7. Za celkový stav a výsledky hospodaření odpovídá Výbor Spolku. 

8. Výbor Spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku 
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen. 

9. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje 
Spolek jedno pokladní místo. Dále je zřízen běžný účet u peněžního ústavu. Podpisová práva 
k nakládání s účtem Spolku zajišťuje Výbor Spolku. 

XII. 
Zánik a likvidace Spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze 
Spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

XIII. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Stanovy nabývají účinnost podpisem všech zakladatelů spolku. 

2. Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení Členské schůze odsouhlasené 
třípětinovou většinou z přítomné nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku s právem 
hlasovat a volit.  

  

V ………………………… dne ………………… 

  

…………………………… ……………………………  …………………………… 
MUDr. Tomáš Budka  Pavel Hendrich  Ing. Milan Pinkr 


	Stanovy spolku "BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s."

