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I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku: Kraso klub Havířov z.s. 

 

2. Sídlo spolku: ZS (zimní stadion) 

   Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

3. IČ:   603 381 48 

 

4. Spolek  Kraso klub Havířov z.s., (v dalším textu i jen „klub“ ve všech gramatických tvarech) 

je právnická osoba, jejíž činnost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a 

v souladu s ním těmito stanovami a dalšími platnými obecně závaznými předpisy. 

 

5. Kraso klub Havířov z.s. je založen svými členy jako samosprávný a dobrovolný svazek za 

účelem uplatňování společných zájmů svých členů a provozování tělovýchovy, sportu a 

osvětové činnosti. Klub působí zejména na území města Havířova, avšak, s přihlédnutím k 

zapojení svých členů ve sportovních soutěžích Českého krasobruslařského svazu, působí i na 

území celé České republiky. 

 

II. 

Poslání a cíle 

 

Základním posláním Kraso klubu Havířov z.s. je: 

a) organizovat vlastní tělovýchovný a sportovní proces zaměřený na krasobruslení a 

pečovat o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti svých členů (zejména 

mládeže), pro což vytváří vhodné podmínky organizováním tréninků, soustředění 

a zajišťováním školení a seminářů pro trenéry a funkcionáře klubu, 

b) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v klubu  k dodržování 

základních etických, estetických a mravních pravidel a rovněž jim umožnit širokou 

informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,  

c) umožnit využití sportoviště, které užívá pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže, 

d) udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která užívá, 

e) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, 

či formou vzájemně prospěšné spolupráce se státními podniky, soukromými 

firmami i jednotlivci 

f) hájit zájmy členů klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, kraje a 

ostatními organizacemi (např. ČUS a ČKS), 

g) v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjet různé formy sportovní, kulturní a 

společenské činnosti a tím napomáhat rozvoji veřejného života v obci. 

 

III. 

Orgány klubu 

 

Orgány Kraso klubu Havířov z.s. jsou: 

a) valná hromada, 

b) výkonný výbor, 

c) Předseda klubu, 

IV. 



Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu . Skládá se ze všech členů klubu.  

 

2. Schůze valné hromady se konají 2x ročně s tím, že první jednání valné hromady se uskuteční 

nejpozději do 31.3. běžného kalendářního roku. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů klubu, 

popř. výkonný výbor, koná se mimořádná valná hromada do 1 měsíce od doručení takového 

podnětu.  

 

3. Valnou hromadu svolává Předseda klubu. Předseda klubu svolává valnou hromadu nejméně 

14 dní předem písemnými pozvánkami s uvedením programu jednání zaslanými na adresu 

členů klubu poštou, elektronickou poštou, či předanými osobně. Z pozvánky musí být patrno 

místo, čas a pořad zasedání. 

 

4. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice klubu, 

b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu, 

c) rozhoduje o zániku klubu a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání, 

d) stanoví hlavní směry činnosti pro příští období, 

e) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, kterými se upravují 

vztahy klubu, 

f) členy výkonného výboru a následně z členů výkonného výboru volí předsedu 

výkonného výboru, místopředsedu výkonného výboru a hospodáře, 

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku klubu, schvaluje rozpočet 

zprávy o hospodaření, 

h) rozhoduje o vyloučení či vyškrtnutí členů. 

 

5.Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je v čase svolání valné hromady přítomna většina 

všech členů starších 18-ti let. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

 

V. 

Výkonný výbor 

 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem klubu.  

 

2. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů v období mezi jednotlivými valnými hromadami a 

rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady nebo 

Předsedy klubu, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších 

otázkách.Vypracovává zprávu o hospodaření klubu. 

 

3. Výkonný výbor má nejméně tři členy, z nichž jeden člen zastává funkci předsedy výkonného 

výboru, druhý člen zastává funkci místopředsedy výkonného výboru a třetí člen zastává 

funkci hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý. 

 

4. Členy výkonného výboru volí valná hromada. Funkční období členů výkonného výboru je 

pětileté. V případě, že se člen výkonného výboru vzdá funkce člena výkonného výboru anebo 

v případě jeho úmrtí, jeho povinnosti převezmou až do následujícího konání valné hromady 

ostatní členové výkonného výboru v pořadí místopředseda výkonného výboru, hospodář. 

 



5. Valná hromada, společně s volbou členů výkonného výboru, volí z členů výkonného výboru 

předsedu výkonného výboru, místopředsedu výkonného výboru a hospodáře.  

 

6. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 

b) připravuje podklady pro valnou hromadu,  a to zejména k rozpočtu, hlavním 

směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČUS, jiných organizací a 

fyzických osob, 

c) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku, 

d) vede členy k  co nejúčelnějšímu využívání materiálních a finančních prostředků, 

e) spolupracuje se sportovními svazy, místními orgány obcí, s podniky, ostatními 

sportovními kluby a tělovýchovnými jednotkami, jinými organizacemi a fyzickými 

osobami, 

f) zajišťuje a eviduje stav členské základny, vede evidenci členských příspěvků, 

členských příspěvků aktivních sportovců správních poplatků. 

 

7. Předseda výkonného výboru svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 

dva měsíce. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů a k platnosti jeho usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

 

VI. 

Předseda klubu 

 

1. Funkci Předsedy klubu vykonává člen výkonného výboru, který byl valnou hromadou zvolen 

do funkce předsedy výkonného výboru. Funkční období Předsedy klubu je pětileté. 

 

2. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu, klub zastupuje a jedná jeho jménem. 

 

3. Předseda klubu jedná samostatně, přičemž ve své činnosti je vázán rozhodnutími valné 

hromady, těmito stanovami a přijatými vnitřními předpisy klubu. 

 

4. Předseda klubu: 

a) má právo zavazovat klub a má podpisové právo, 

b) je oprávněný jednat a podepisovat jménem klubu a dbát při tom oprávněných 

zájmů klubu, 

c) svolává valnou hromadu, 

d) z titulu funkce předsedy výkonného výboru vede jednání výkonného výboru a 

organizuje celkovou činnost výkonného výboru, 

e) koordinuje činnost a kontroluje plnění úkolů jednotlivých členů výkonného 

výboru, 

f) pověřuje jednotlivé členy výkonného výboru vybranými úkoly tak, aby byla 

respektována operativní a efektivní činnost klubu, 

g) je oprávněný přenášet své pravomoci na ostatní členy výkonného výboru 

s výjimkou personální politiky. 

 

4. Funkce Předsedy klubu zaniká vzdáním se funkce (a to dnem písemného doručení oznámení 

o vzdání se funkce výkonnému výboru), jeho odvoláním valnou hromadou nejméně 

dvoutřetinovou většinou všech členů, ukončením funkčního období anebo jeho smrtí. 

V takovém případě musí valná hromada zvolit nového Předsedu klubu nejpozději do 14 dnů 



od ukončení funkce předcházejícího Předsedy klubu. Zanikne-li Předsedovi klubu výkon jeho 

funkce, zaniká současně i jeho výkon funkce předsedy výkonného výboru. 

  

5. Za Kraso klub Havířov z.s. může jednat i člen výkonného výboru na základě pověření 

Předsedou klubu. 

 

 

 

VII. 

Společné zásady členství 

 

1. Členem klubu se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí 

s jeho posláním a stanovami. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, na základě 

interního předpisu klubu, který stanoví podmínky pro vstup členů, jejich registraci a otázku 

členských průkazů a je schválený valnou hromadou.  

 

2. Výši členských příspěvků a členských příspěvků aktivních sportovců stanoví výkonný výbor. 

 

3. Členem klubu mohou být rovněž i nezletilí. Nezletilí členové mají stejná práva a povinnosti 

jako zletilí členové, s výjimkou práva v čl.VIII. odst. 1. písm. e), tj. práva hlasovat na valné 

hromadě klubu a práva v čl. VIII. odst. 1. písm. f), tj. práva volit a být volen do všech 

volených orgánů klubu. 

 

VIII. 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Základní práva členů Kraso klubu Havířov z.s. jsou: 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, 

kulturního a společenského života v rámci svého klubu za podmínek určených 

těmito stanovami a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též 

podmínek jejich soutěžních řádů, které byly klubem závazně přijaty formou 

sportovních registrace, 

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 

umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které 

z členství vyplývají, 

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů klubu, vznášet 

dotazy a připomínky související s činností klubu  vůči všem orgánům a zvoleným 

funkcionářům a vyžadovat odpověď, 

d) účastnit se jednání orgánů klubu, jedná-li se o jeho činnosti a chování, 

e) hlasovat na valné hromadě klubu od 18-ti let věku 

f) volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů klubu, 

g) používat za splnění stanovených podmínek majetku klubu určeného ke sportovní 

činnosti. 

 

2. Základní povinnosti členů klubu  jsou: 

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy klubu a základní etické a mravní normy 

sportovce, 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů klubu, 

c) šetřit, chránit a udržovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti klubu, jakož i 

usilovat o jeho dobré jméno, 



d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 

 

3. Členství v klubu zaniká: 

a) vystoupením člena na základě jeho písemného sdělení doručeného na adresu klubu, 

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, návrh na vyškrtnutí podává 

výkonný výbor, schvaluje ho valná hromada, 

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím a také na základě 

nevhodného chování, které by jakýmkoli způsobem mohlo hanit jméno klubu, návrh 

na vyloučení podává výkonný výbor, schvaluje ho valná hromada 

d) úmrtí člena či zánikem klubu (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným 

sdružením anebo pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o jeho 

rozpuštění). 

 

Členství  člena ukončené na základě sdělení člena dle písm. a), čl. VIII, odst. 3 zaniká dnem, 

kdy výkonný výbor vzal oznámení člena na vědomí. 

 

Členství ve smyslu písm. d) čl. VIII, odst.3 zanikne dnem, kdy nastane skutečnost zakládající 

důvod pro zánik členství. 

 

Oznámení o vyloučení člena musí být v písemné formě, podepsané předsedou výkonného 

výboru a doručeno vyloučenému členu. 

 

IX. 

Majetek a hospodaření 

 

1. Klub může vykonávat hospodářskou činnost v souladu s platnými právními předpisy za 

účelem dosažení stanovených cílů, plnění aktivit a zkvalitnění činnosti klubu. 

 

2. Zdrojem majetku klubu jsou zejména: 

a) členské příspěvky a členské příspěvky aktivních sportovců, 

b) příspěvky a dotace od sportovních svazů, 

c) státní příspěvky, dotace od ČUS a jiných organizací a osob, 

d) majetek převedený do vlastnictví klubu jeho členem, 

e) příjmy případně dosahované v souvislosti s organizováním sportovní a 

tělovýchovné činnosti. 

  

3. Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s 

ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje 

valná hromada. 

 

4. Zásady hospodaření a nakládání s peněžními prostředky upravuje interní předpis klubu, 

schválený valnou hromadou. Vlastní činnost klubu se řídí těmito zásadami. 

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Výklad stanov je oprávněn činit výkonný výbor klubu. 



 

2. Tyto stanovy nabývající účinnosti dnem 18. října 2015. 

 

3. Nabytím účinnosti těchto stanov ztrácejí platnost a účinnost stanovy schválené valnou 

hromadou dne 30.3.2006  a vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne ……….. . 

 

 

V Havířově dne 18. října 2015 

 

 

 


