
Příloha č.1

ACT leraK Blansko, z.s.

STANOVY

Základní ustanovení

1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s 
ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

2. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Článek I.
Název, sídlo a charakter Spolku

1. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: ACT leraK Blansko, z.s. 

2. Sídlem Spolku je obec Ráječko, na adrese V Hájíčku 377, PSČ 679 02. 

3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v 
souladu s právními předpisy České republiky. 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích 
svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na 
orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách. S 
nimi však spolupracuje při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

5. Oficiálním symbolem ACT leraK Blansko, z.s., je logo ve tvaru písma sloučeného s obrázkovými
symboly. Logo je v barvách modré a oranžové. Obsahuje nápis ACT leraK Blansko a dále tři 
postavy – jednu plavce, druhou cyklisty a třetí běžce. Logo může být použito na jakémkoliv 
barevném podkladu, to však pouze za podmínky dobré čitelnosti. Oficiální symbol je popsán a
zobrazen v příloze č. 1 těchto Stanov. 

Článek II.
Účel Spolku

1. Účelem Spolku je vytváření podmínek pro činnost svých členů ve všech formách triatlonu, 
duatlonu, cyklistiky, atletiky či dalších odvozených forem těchto sportovního odvětví. 

2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.  



Článek III.
Hlavní činnost Spolku

1. Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu a poslání popsaného v čl. II., co by společného
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím plněním těchto úkolů: 

a) rozvíjí, organizuje, řídí a koordinuje všechny formy triatlonu, duatlonu, cyklistiky, 
atletiky či dalších odvozených forem těchto sportovních odvětví, případně vykonává další s 
tím související úkoly, 

b) vytváří podmínky pro sportovní vyžití členů klubu prostřednictvím akcí, soutěží a 
závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru. Zajišťuje zvyšování kvalifikace 
odborných pracovníků, 

c) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svého účelu a to zejména vlastní 
hospodářskou činností, 

d) spolupracuje s orgány obce, se státními orgány s ostatními organizacemi i 
jednotlivci, 

e) hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností k rozvoji 
veřejného života ve svém regionu 

f) vede své členy k dodržování základních etických, mravních a zdravotních pravidel a 
uplatňování demokracie, důstojnosti, cti a sportovních zásad fair play. 

g) shora definované cíle činnosti spolku dosahuje daný spolek v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a těmito Stanovami. 

Článek IV.
Členství ve Spolku

1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník). 
Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku. 

2. Členství ve Spolku je dobrovolné a členem spolku se může stát: 
a) fyzická osoba starší 15 let 
b) fyzická osoba mladší 15 let (se souhlasem zákonného zástupce) 

3. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Spolku, která
o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. U osob mladších 15-ti let je nutný 
písemný souhlas zákonného zástupce. 

4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 
právního nástupce. Na přijetí za člena Spolku není právní nárok. 

5. Členská schůze Spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k 
většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by mohlo být ohroženo řádné plnění 
poslání Spolku. 



6. Seznam členů Spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách Spolku. Zápis a 
výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv 
změně podstatných údajů.

7. Členství ve Spolku zaniká: 
a) dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného 

oznámení o ukončení členství předsedovi, 
b) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 

Spolku; členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle 
nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání Spolku, 

c) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřeně stanovené lhůtě, 
d) úmrtím člena (fyzické osoby)  
f) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní 

formu. 

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 
potvrzeného ukončení členství. 

Článek V.
Společné zásady členství

1. Člen Spolku má právo: 
a) účastnit se činnosti Spolku 
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
c) být informován o činnosti Spolku a jeho hospodaření, 
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky ke zlepšení činnosti Spolku, 
e) hlasovat a volit orgány Spolku od 18-ti let věku 
f) být volen do orgánů Spolku od 18-ti let věku 
g) podílet se na praktické činnosti Spolku a na stanovování cílů a forem činnosti 

Spolku 

2. Člen Spolku má povinnost: 
a) respektovat rozhodnutí orgánů Spolku 
b) respektovat a dodržovat tyto stanovy, interní organizační normy a pokyny Spolku 
c) řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku a podílet se na plnění jeho cílů 
d) aktivně hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy Spolku 
e) hradit členské příspěvky, které souvisí s jeho členstvím v termínu a ve výši 

schválené členskou schůzí, příp. i jiné poplatky stanovené členskou schůzí Spolku, nebo 
činností ve Spolku 

f) chovat se k ostatním členům Spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných 
etických norem s úctou a jako rovný k rovnému, bez ohledu na rozdíly věku, pohlaví, vzdělání 
atd. 

3. Členové Spolku neručí za případné dluhy spolku. 

Článek IV.
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány: 
a) členská schůze - nejvyšší orgán, jedná se o kolektivní orgán, 
b) předseda. 



2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Předseda se funkce ujímá následující den po 
dni volby. Funkční období předsedy Spolku končí nejpozději dnem zvolení nového předsedy. 

       3.     Funkční období volených orgánů Spolku podle těchto stanov jsou 4 roky, nestanoví-li členská 
schůze svým rozhodnutím jinak. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného 
orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro 
hrubé porušení jeho povinností. 

Článek VI.
Členská schůze

1. Členská schůze, kterou tvoří všichni na ní přítomní členové Spolku, je nejvyšším orgánem 
spolku. Do její výlučné působnosti náleží: 

a) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku 
b) schvalování stanov Spolku a změny těchto stanov, 
c) volba a odvolávání předsedy 
d) schvalování strategického plánu Spolku a jeho cíle na příští období, 
e) schvalování přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů Spolku, 
f) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti, 
g) schvalování zpráv o činnosti Spolku za předcházející rok, 
h) schvalování rozpočtu a roční uzávěrky Spolku, 
ch)rozhoduje o zániku Spolku nebo jeho sloučení s jinými Spolky

 
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

Spolku. 

3. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 

4. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou 
ročně. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho 
účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. 

5. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá 
písemně jedna třetina členů Spolku, a to ve lhůtě nejpozději do čtrnácti (14) dnů od podání 
návrhu, přičemž návrh musí být podán písemně s uvedením důvodu. 

6. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům Spolku písemně nebo 
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později 
členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. 
Součástí informace je návrh programu zasedání. 

7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s 
odst. 6 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů Spolku.  



8. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. 
Pokud ve stanovené době zahájení není členská schůze usnášeníschopná, opakuje se zahájení
po půl hodině, kdy je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

9. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má 
při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. 

10. Členskou schůzi řídí předseda Spolku, nebo jím pověřená osoba. O rozhodnutích přijatých na 
zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu ze zasedání zajistí do sedmi (7) 
dnů od jejího ukončení ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 
předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může
nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 

Článek VII.
Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem Spolku a je oprávněn za něj jednat ve všech 
věcech navenek, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním 
Spolku. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami Spolku a rozhodnutími členské schůze. Za své 
jednání je členské schůzi odpovědný. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Jeho funkční období končí předáním funkce 
nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového 
předsedy 

3. K výlučným kompetencím předsedy patří: 
a) jednání jménem Spolku navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro 

Spolek, 
b) rozhodování o věcech Spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného 

provozu Spolku 
c) svolávání a příprava zasedání Členské schůze Spolku, 
d) odpovědnost za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky Spolku 
e) zajištění řádného vedení předepsané agendy, účetnictví a evidence členů Spolku 
f) archivace veškerých zápisů ze zasedání členské schůze, 
g) informování členů o záležitostech Spolku, 
h) vykonávání své působnosti s péčí řádného hospodáře

 
4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Spolku. 

Článek. IX
Majetek a hospodaření spolku

1. Majetek Spolku je určen k plnění jeho účelu či cíle a k zajišťování těch činností, které k tomuto
účelu a cíli Spolku směřují. 

2. Majetek Spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména:  



a) příspěvky členů 
b) příjmy z tělovýchovné a kulturní činnosti 
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti 
d) příspěvky a dotace od sportovních svazů, orgánů státní správy 
e) jiné příspěvky a dotace od jiných fyzických a právnických osob 
f) dary, dědictví, granty apod. 

3. Hospodaření Spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Hospodaření se řídí rozpočtem, schvalovaným členskou schůzí vždy na kalendářní rok. 

4. Majetek je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. O převodech vlastnictví, o jeho 
nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje členská schůze. 

5. Zásady hospodaření stanoví svým rozhodnutím členská schůze. 

Článek. X
Závěrečná ustanovení

1. Toto znění Stanov bylo schváleno řádnou členskou schůzí spolku dne 8. února 2015 a 
okamžikem schválení nabývají účinnosti. 

2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy 
účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a 
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

3. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo
z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

4.    V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

V Blansku dne 8. února 2015 

Zapsala: Mgr. Iva Šebková

 Ověřila: Radka Haasová


