
S P O L K O V É  S T A N O V Y  
 

Sportovního klubu Žižkov Praha z. s. 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Spolek s názvem Sportovní klub Žižkov Praha z. s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný 

svazek členů provozující sport, turistickou, osvětovou a vzdělávací činnost. 

  

2. Sídlem SK je obec Praha na adrese Praha 3 - Žižkov, Pitterova 5 / 2878, PSČ 130 00. 

 

3. SK bylo přiděleno IČ: 152 68 179. 

 

II. 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 

1. Posláním SK je umožnit účast svých členů ve sportovních soutěžích, tělovýchovném procesu a 

dalších tělovýchovných a společenských aktivitách. SK zastupuje a chrání zájmy svých oddílů a 

jejich členů. 

 

 

2. Hlavní činností SK je:  

 

 

a) vytváří předpoklady a organizuje rozvoj sportu, tělovýchovy a dalších forem tělesné 

kultury pro své členy všech věkových a výkonnostních kategorií, 

b) podílí se na vytváření ekonomických a materiálních podmínek, budováním nových a 

provozováním a údržbou stávajících tělovýchovných i jiných zařízení pro činnost 

sdružených oddílů i jednotlivců, zabezpečuje jejich hospodárné využívání a vede členy 

k ochraně veškerého majetku SK 

c) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 

hospodářskou činností 

d) přispívá k mravní výchově svých členů a příznivců v duchu zásad „Fair play“, vede je 

ke zdravému způsobu života, 

e) ve prospěch svých členů spolupracuje s ostatními sportovními kluby a 

tělovýchovnými jednotami, se sportovními svazy na všech stupních a vyhledává 

vzájemně prospěšnou spolupráci s příslušnými územními orgány, případně s dalšími 

subjekty, 

f) zajišťuje osvětovou činnost ve prospěch svých členů, příznivců, případně dalších 

zájemců. 

 

3. SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

a) SK jako vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání provozuje živnosti, ke 

kterým má příslušná živnostenská oprávnění. Předmětem podnikání SK je:  

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
 



III. 

Spolkové orgány SK 

 

Spolkové orgány SK jsou: 

a) Valná hromada SK jako orgán nejvyšší 

b) Předsednictvo SK jako orgán statutární 

c) Výkonný výbor SK jako orgán výkonný 

d) Kontrolní komise SK jako orgán kontrolní 

 

1. Valná hromada SK jako orgán nejvyšší     

1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem SK. Je složena z delegátů všech sdružených oddílů. Klíč k 

počtu delegátů musí být jednotný pro všechny oddíly a určuje ho VV SK.  

1.2 Valnou hromadu svolává k zasedání předseda SK nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se 

svolává pozvánkou zaslanou sdruženým oddílům a to buď na adresu bydliště předsedů 

sdružených oddílu, nebo na elektronickou adresu předsedů sdružených oddílů. 

1.3 Mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat výkonný výbor SK z podnětu nejméně 1/3 členů 

spolku nebo z podnětu kontrolní komise. Valná hromada musí být svolána nejpozději do 30 dnů 

od projednání tohoto požadavku ve výkonném výboru SK. 

1.4 Do výlučné pravomoci valné hromady SK náleží zejména: !!!!! 

a) rozhodnutí o zániku spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fůze či rozdělení, 

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symbolice SK. Rozhodnutí o změně sídla a 

o změně předmětu podnikání však náleží do působnosti výkonného výboru, 

c) volba a odvolání členů výkonného výboru SK a volba a odvolání předsedy SK, jako člena 

statutárního orgánu SK 

d) volba a odvolání členů kontrolní komise SK, 

e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, 

f) schválení výsledku hospodaření SK, 

g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK, 

h) schvalování plánu činnosti SK a rozpočtu SK pro další období připravených VV, 

i) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení. 

 

1.5 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů 

s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná 

v počtu přítomných. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 

1.6 K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je 

potřeba alespoň 3/5 většina přítomných delegátů. 

1.7 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných delegátů. To 

neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně 

stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem 

všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím. 
 

 

 



 

2. Předsednictvo SK jako orgán statutární 

 

2.1 Předsednictvo SK je statutární orgán SK, který má tři členy. Předsedu SK, kterého volí valná 

hromada SK, místopředsedu SK a hospodáře SK. Místopředsedu SK a hospodáře SK volí 

výkonný výbor SK, když všichni tři členové předsednictva jsou současně členy výkonného 

výboru SK, jako řídícího orgánu SK. Předsednictvo SK zasedá podle potřeby. 

 

2.2 V kompetenci předsednictva SK a jeho členů je osobně zajišťovat právní jednání SK, a to vždy 

obezřetně a s péčí řádného hospodáře a to v souladu s rozpočtem SK, a také na základě usnesení 

schválených valnou hromadou SK, jakož i schválených rozhodnutí výkonným výborem SK. 

 

2.3 Za předsednictvo SK jedná jeho předseda. Je-li však pro právní úkon, který předsednictvo činí, 

potřeba písemná forma, je nutný podpis alespoň dvou členů předsednictva a to předsedy a 

jednoho z ostatních členů. Členové předsednictva mohou písemně pověřit jiného člena 

výkonného výboru SK právním jednáním za SK. 

 

3. Výkonný výbor SK jako orgán řídící 

3.1 Výkonný výbor SK je řídící orgán SK, jehož členy volí valná hromada SK. V čele výkonného 

výboru SK stojí předseda SK. Volba členů je podřízena pravidlu, že každý oddíl má právo mít ve 

VV svého zástupce. Počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý. 

3.2 Výkonný výbor SK zabezpečuje činnost sportovního klubu v období mezi zasedáními valné 

hromady podle schváleného plánu a v duchu Stanov SK. Schází se podle potřeby, nejméně však 

4x do roka. 

3.3 Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. 

3.4 Výkonný výbor SK svolává a jeho činnost řídí předseda SK. Výkonný výbor SK na svých 

zasedáních projednává, hodnotí a určuje postupné úkoly k zabezpečení podmínek pro dobrou 

činnost oddílů a celé SK v určitém časovém období: 

a) volí ze svého středu místopředsedu SK a hospodáře SK jako členy statutárního orgánu SK – 

předsednictvo SK, 

b) projednává plnění plánu a rozpočtu SK, posuzuje podklady pro valnou hromadu,  

c) přijímá zásadní rozhodnutí týkající se činnosti SK, které nespadá svým významem do 

pravomoci valné hromady. Kontroluje plnění schválených opatření, 

d) organizuje a řídí hospodářskou činnost SK, sestavuje návrh rozpočtu a předkládá ke schválení 

VH 

e) k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu, 

f) projednává kritické připomínky členů SK, uplatněné v jednotlivých oddílech SK, zaujímá 

k nim stanovisko včetně potřebných opatření, 

g) schvaluje výši a splatnost členských a oddílových příspěvků, schvaluje sankce vůči oddílům 

při neplnění jejich povinností na tomto úseku, 

h) je jednou z instancí při disciplinárním řízení, případně vydává disciplinární řád SK, 

i) schvaluje na návrh výboru oddílu odměny trenérů, cvičitelů a dalších členů působících 

v oddílech. 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

 

 

 



 

 

 

4.  Kontrolní komise jako kontrolní orgán SK 

4.1 Kontrolní komise je voleným orgánem SK pro provádění kontroly a přezkušování všech 

ekonomických operací, uskutečňovaných SK. Každý je povinen na vyžádání komise poskytnou 

bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy nebo 

poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely úspěšného výsledku kontroly. 

4.2 Je odvolacím orgánem v disciplinárním řízení, a to pouze v případech, kdy první instancí je 

výkonný výbor SK.  

 

IV. 

Členství, práva a povinnosti členů 

 

1. Členství v SK je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí 

s  posláním SK. O přijetí za člena rozhoduje výbor oddílu. Výkonný výbor SK blíže stanoví obsah 

případné písemné přihlášky a způsob jejího podání. Po přijetí členských příspěvků v řádném 

termínu, je nový člen zaevidován do členské základny SK. VV může odmítnout přijetí člena při 

zjištění porušení některého z bodů Stanov. 

2. Mládež do věku 15 let může získat členství (žákovské) za stejných podmínek, avšak s písemným 

souhlasem svých zákonných zástupců. 

3. SK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí pracovník sekretariátu na 

pokyn VV. VV odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají 

bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů 

může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které 

jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem VV. 

4. Údaje o členech SK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zastřešující sportovní 

organizaci, které je SK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této zastřešující 

organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to 

zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného 

veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK zaplacením členských příspěvků a podáním 

písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem 

zpřístupněny. 

5. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze 

seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

6. Základní práva členů jsou: 

a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností veškerého dění, jak v rámci svého 

oddílu, tak SK jako celku, a to za podmínek uvedených v těchto Stanovách. Účastnit se všech 

akcí, které umožňují odborný a výkonnostní vzrůst a podílet se na výhodách, které z členství 

vyplývají, 

b) uplatňovat své vlastní názory a náměty v rámci všech orgánů SK, na valných hromadách SK 

vyžadovat pravidelné zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů SK, 

c) volit a být volen od 18 let věku do všech orgánů SK 

 

7. Základní povinnosti členů jsou: 



a) dodržovat Stanovy SK, respektovat z nich odvozené směrnice a další obecně platné předpisy 

ve vztahu k činnosti v SK. Respektovat rozhodnutí orgánů SK a napomáhat jejich plnění, 

b) řádně a včas platit stanovené příspěvky, případně jiné poplatky, související s členstvím a 

činností v SK, o kterých rozhodl příslušný orgán SK, 

c) dodržovat zásady mezilidských vztahů v kolektivu svého oddílu a celého SK, dodržovat kázeň 

a zásady společenské morálky. 

 

8. Řádné členství zaniká:   

a) vystoupením člena z SK, 

b) vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností. O vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor, 

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím. O vyloučení rozhoduje výkonný 

výbor, 

d) zánikem SK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným 

rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění), 

e) úmrtím člena. 

 

V. 

Členské příspěvky 

 

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k SK jako celku, jsou základní 

povinností člena a slouží zásadně ke krytí nákladů činnosti SK. 

2. Výši, způsob placení členských příspěvků a jejich evidenci stanovuje výkonný výbor SK. 

3. V případě, že úhrada členských příspěvků ze strany oddílu není prováděna řádně a včas, je 

výkonný výbor SK oprávněn krátit finanční krytí provozu takového oddílu, příp. přijmout jiná 

nezbytná opatření. 

 

VI. 

Oddílové příspěvky 

 

1. Oddílové příspěvky jsou základním projevem člena SK k příslušnému oddílu SK a slouží ke krytí 

nákladů příslušného oddílu. 

2. Výši a způsob placení oddílových příspěvků navrhuje výbor oddílu a schvaluje výkonný výbor SK 

s přihlédnutím na druh provozované činnosti, její náročnost a nákladovost. 

 

VII. 

Poplatky členů 

 

1. Výši a způsob placení poplatků člena za užívání části majetku SK schvaluje výkonný výbor SK. 

2. Nezaplacení poplatku v předepsané výši a ve stanoveném termínu zbavuje člena výhod a 

oprávnění, která jsou s placením poplatku spojena. 

 

 

 



 

 

VIII. 

Oddíly 

 

1. Oddíl je základním článkem SK, který nemá právní osobnost. 

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti člena k určitému druhu sportovního odvětví, které je v SK 

provozováno. 

3. O zřízení oddílu rozhoduje valná hromada SK, která rovněž může stanovit bližší podmínky 

fungování oddílů v rámci SK 

4. Každý oddíl samostatně organizuje svoji činnost v daném odvětví. Účast ve sportovních soutěžích 

se řídí podmínkami Soutěžních řádů příslušných svazových orgánů při respektování 

ekonomických a materiálně-technických možností SK. 

5. Nejvyšším orgánem oddílu je členská schůze oddílu.  

6. V pravomoci členské schůze oddílu je zejména: 

a) volit a odvolávat členy výboru oddílu; funkční období je čtyřleté 

b)  projednávat a schvalovat zprávu o činnosti oddílu včetně stavu hospodaření s rozpočtem, 

schvalovat plán činnosti a rozpočet včetně zajištění krytí nákladů členskými příspěvky a 

poplatky, 

c) projednávat dosažené výsledky a rozvoj sportovních odvětví v oddílech, rozhodovat o 

podmínkách účasti v soutěžích apod., 

d) prostřednictvím svého zástupce předkládat výkonnému výboru SK žádost o krytí 

rozpočtového schodku s návrhy na způsob tohoto krytí,  

e) volit své delegáty na valnou hromadu SK, navrhovat členy do výkonného výboru SK a 

navrhovat své členy do kontrolní komise SK. 

7. Členská schůze oddílu se schází zpravidla 1x za rok, mimořádně je svolána výborem oddílu, buď 

na žádost 2/3 členů oddílu nebo z rozhodnutí výkonného výboru SK. 

8. Výbor oddílu je výkonným orgánem, který se ve své činnosti řídí Stanovami a vnitřními 

směrnicemi SK, pokyny a rozhodnutími výkonného výboru SK, schváleným plánem činnosti a 

rozpočtem oddílu. Výbor oddílu se schází zpravidla 1x za měsíc a jeho práci řídí předseda oddílu.  

9. Výbor oddílu zejména: 

a) zpracovává návrh plánu činnosti a rozpočet oddílu, 

b) navrhuje výši oddílových příspěvků, 

c) předkládá zprávy a informace o své činnosti členské schůzi oddílu a valné hromadě SK, příp. 

výkonnému výboru SK, 

d) schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu a navrhuje výši příslušných odměn 

ke schválení výkonnému výboru SK, 

e) projednává prostřednictvím svého zástupce ve VV změny rozpočtu a stav hospodaření oddílu. 

 

 

 

 



 

 

 

IX. 

Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení orgánů SK 

 

1. Volba orgánů v rámci SK se provádí tajným hlasováním (pokud volící orgán nerozhodne jinak) na 

čtyřleté období. 

2. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů – delegovaných zástupců oddílů. 

Zvoleni jsou členové, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů – delegovaných 

zástupců oddílů. 

3. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může orgán v průběhu funkčního období doplnit kooptací až 

do výše 1/3 svých původních členů. 

4. Členové orgánu, kteří se dopustili jednání neslučitelného s jejich funkcí (závažné porušení Stanov, 

machinace proti zájmům SK, apod.) mohou být odvolání orgánem, jehož jsou členy. Předsedu 

může z funkce odvolat pouze výkonný výbor SK a toto jeho rozhodnutí je vázáno souhlasem valné 

hromady SK. 

5. Všechna rozhodnutí orgánu se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny 

členů nebo delegovaných zástupců oddílů. V rozhodnutí o zániku SK a vypořádání jejího majetku 

je nutné 3/5 většina z přítomné nadpoloviční většiny delegátů valné hromady SK. 

6. Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena jiného orgánu SK a naopak. 

7. Z jednání každého orgánu SK je povinen předsedající zajistit zápis nebo záznam přijatých závěrů 

z jednání. 

 

X. 

Právní postavení a majetek SK 

 

1. SK je právnickou osobou s vlastní právní osobností. SK může svým jménem nabývat práv, 

zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.  

2. Majetek SK tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

Zdrojem majetku jsou: 

a) členské a oddílové příspěvky, poplatky členů, 

b) příjmy z hlavní činnosti, zejména v souvislosti s organizováním tělovýchovné, sportovní a 

kulturně-společenské činnosti,  

c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 

d) příspěvky a dotace od střešní organizace či sportovních svazů, 

e) příspěvky a dotace ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, grantů apod., 

f) dary od právnických a fyzických osob.  

3. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku - kromě 

majetku nemovitého, dlouhodobého finančního majetku a kromě majetku ostatního, jehož aktuální 

hodnota by v úhrnu nepřesáhla částku 2 mil. Kč, o jeho nabývání, pozbývání a o všech dalších 

dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor SK. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání 

apod.) s majetkem, který je dle ustanovení tohoto odstavce vyčleněn z rozhodovací pravomoci 

výkonného výboru SK, rozhoduje valná hromada SK. 



4. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SK. 

5. Vedlejší hospodářská činnost SK se řídí zásadami, schválenými výkonným výborem SK. Tyto 

zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného 

podniku apod. Příjmy plynoucí z vedlejší hospodářské činnosti rozděluje valná hromada SK 

s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK. 

6. V případě zrušení SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání 

majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může 

být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě 

s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK. Jestliže SK obdržela účelově vázané plnění ze 

státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí 

likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného 

plnění. 

 

XI. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. SK se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem TJ Spartak 

Tesla Žižkov, která vznikla 16. 4. 1952 sloučením závodní sokolské jednoty Tesla Strašnice a TJ 

Sokol Žižkov I., později pak TJ Tesla Žižkov. 

2. SK (původní název TJ) vznikla jako právnická osoba na základě schválení svých Stanov členskou 

konferencí SK (původní název TJ) a dnem registrace těchto Stanov ve smyslu Zákona č.83/1990 

Sb. o sdružování občanů u MV ČR pod čj. VSP/1-316/90-R a to včetně postupných změn ke dni 

31. 12. 2013. 

3. Na základě nového občanského zákona č.89/2012 Sb. se SK stal ke dni 1. 1. 2014 spolkem, a to 

včetně, od téhož data, jeho zápisu v soudním spolkovém rejstříku. 

4. Jakékoliv změny a doplňky Stanov spadají výlučně do pravomoci valné hromady SK a nabývají 

platnosti dnem schválení valnou hromadou SK a účinnosti zapsáním v soudním spolkovém 

rejstříku vedeném u Městského soudu Praha. 

5. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

7. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

8. Valná hromada SK zmocňuje výkonný výbor SK provést ve své kompetenci administrativně 

formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či 

rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor SK odstraňovat všechny vady 

stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového 

rejstříku. 

9. Tyto stanovy schválila valná hromada SK Žižkov Praha dne 16.5.2018  a nabývají tímto dnem 

platnosti a účinnosti pak dnem jejich zápisu v soudním spolkovém rejstříku vedeném u Městského 

soudu Praha. 

 

**************** 

 

Spolkové ověření (podpisem) platnosti schválených stanov Sportovního klubu Žižkov Praha: 

Martin Hájek 

Předseda Sportovního klubu Žižkov Praha 

a současně 

Předsedající valné hromady Sportovního klubu Žižkov Praha konané dne 16.5.2018 


