STANOVY
HC Smíchov 1913 z. s.

1.

I.
Základní ustanovení
Spolek HC Smíchov 1913 z. s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolným sdružením občanů
provozujícím tělovýchovu, sport a hospodářskou činnost.

2.

Název Spolku je HC Smíchov 1913 z. s.

3.

Sídlo Spolku je Kaplická 841/14, 147 00 Praha 4 - Podolí

4.

Identifikační číslo Spolku je: 48549916.

5.

Spolek je právnickou osobou s vlastní právní osobností, zapsaným ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 4638.

6.

Spolek působí na území celé České republiky.

1.

II.
Poslání a cíle Spolku
Základním posláním Spolku je:
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet
pro ni materiální a tréninkové podmínky a tuto činnosti organizovat, to vše
zejména formou ledního hokeje;
b) pořádání hokejových a jiných sportovních aktivit v jakékoliv výkonnostní formě
(rekreační, mládežnické, amatérské, profesionální a veteránské);
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní
hospodářskou činností;
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo
užívá;
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování
základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou
informovanost v oblasti tělesné výchovy a vzdělávání a kultury vůbec;
f) podpora a propagace ledního hokeje vůči široké veřejnosti;
g) hájit zájmy členů Spolku a za tím účelem spolupracovat s orgány obcí a jiných
právnických osob (např. Českou unií sportu, sportovními svazy apod.) i fyzických
osob;
h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a
zdraví v obci, a to zejména formou organizační a osvětové činnosti.
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2.

1.

K plnění cílů Spolku dle článku II. odst. 1 provozuje Spolek v rámci svojí vedlejší
hospodářské činnosti podnikatelskou činnost formou výkonu živnosti: Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Živnost výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona bude
vykonávána především v oborech: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnost; Velkoobchod a maloobchod; Provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

III.
Orgány Spolku
Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Právo účasti na členské schůzi mají
všichni členové Spolku. Členská schůze se koná nejméně jednou za kalendářní rok.
Pokud o její svolání požádá 1/3 členů Spolku, popř. výbor nebo jeho předseda, koná
se členská schůze nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

2.

Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o zrušení, vstupu do likvidace a zániku Spolku;
b) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice Spolku;
c) rozhoduje o změnách stanov Spolku;
d) volí výbor Spolku, a to nejprve předsedu výboru, následně místopředsedu výboru
a následně členy výboru;
e) volí revizní komisi Spolku;
f) rozhoduje o ustanovení pobočného spolku;
g) rozhoduje o zániku pobočného spolku;
h) rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Spolku;
i) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Spolku;
j) stanoví hlavní směry činnosti Spolku pro příští období;
k) schvaluje a vydává organizační řád a případné další interní předpisy, ve kterých
upraví vztahy Spolku.

3.

Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K
platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů s platným hlasem. V případě, že se do 30 minut po plánovaném
zahájení členské schůze nedostaví nadpoloviční většina všech členů Spolku, je výbor
povinen svolat náhradní zasedání členské schůze, které má shodný program jednání
tak, aby se uskutečnilo do 1 hodiny od původně oznámeného času konání členské
schůze. Členská schůze je při něm usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných
členů. Totéž obdobně platí v případě, že počet delegátů členské schůze poklesne v
průběhu jejího zasedání na jednu polovinu nebo níže. Platnost a účinnost těch
usnesení členské schůze, která již byla řádně přijata, tím není dotčena.

4.

Zasedání členské schůze svolává a řídí předseda výboru. Pozvánku na zasedání
členské schůze zveřejní na internetových stránkách Spolku nejméně 10 dnů před
konáním zasedání členské schůze. Pozvánka se zveřejňuje pouze touto formou. Tato
pozvánka na zasedání členské schůze musí obsahovat informaci o:
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a) místu zasedání členské schůze;
b) datu a času zasedání členské schůze;
c) programu zasedání členské schůze.
5.

Výbor zabezpečuje plnění cílů Spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi.
Výbor rozhoduje ve všech věcech Spolku, pokud nejsou na základě zákona nebo
stanov ve výlučné pravomoci jiného orgánu, přičemž členská schůze si může vyhradit
rozhodnutí v dalších otázkách.

6.

Výbor má pět členů. Funkční období člena výboru je pětileté. Předseda svolává výbor
podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor rozhoduje většinou svých
členů. To neplatí pro zastupování Spolku výborem jako statutárním orgánem dle
článku III. odstavec 8 těchto stanov. V případě, že člen výboru nemůže dlouhodobě
vykonávat činnost např. z důvodu nemoci, změny bydliště, pracovního vytížení apod.,
může na jeho místo výbor kooptovat jiného člena.

7.

Výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze;
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost Spolku;
c) připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu, hlavním
směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, samosprávy, České unie
sportu, svazových orgánů, jiných právnických a fyzických osob;
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku;
e) spolupracuje se sportovními svazy;
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s jinými spolky,
právnickými a fyzickými osobami;
g) volí sekretáře Spolku;
h) k zabezpečení činnosti Spolku vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném
rozsahu;
i) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Spolku.

8.

Spolek zastupuje předseda výboru nebo místopředseda výboru ve všech věcech
samostatně. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a chod Spolku.

9.

Sekretář je pověřen vedením účetní evidence a nakládáním s movitým majetkem
Spolku. Podrobný rozsah pravomocí sekretáře stanoví výbor.

10.

Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Revizní komise má tři členy. Funkční
období člena revizní komise je pětileté. Revizní komise volí ze svého středu předsedu
revizní komise. Předseda revizní komise svolává zasedání revizní komise podle
potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Revizní komise rozhoduje většinou
svých členů.

11.

Revizní komise je oprávněna požadovat po Výboru poskytnutí vyžádaných informací a
předložení vyžádaných dokumentů a Výbor je povinen jí vyhovět. Revizní komise je
oprávněna podávat návrhy a podněty Výboru za účelem zlepšení činnosti Spolku.
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1.

IV.
Společné zásady členství
Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí
s posláním Spolku a chce se podílet na jeho činnosti za předpokladu, že její přijetí
schválí výbor Spolku. O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě členské přihlášky.
Členství vzniká dnem rozhodnutí Výboru o přijetí člena.

2.

Výši členských příspěvků stanoví svým rozhodnutím výbor.

3.

Výbor je oprávněn vyloučit člena Spolku, který i po předchozím písemném
upozornění neplní své členské povinnosti. Výzvu ke splnění povinností, jakož i
případné následné vyloučení člena Spolku zašle výbor na adresu uvedenou v evidenci
členů Spolku.

4.

Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výbor svým předpisem.

5.

Vedle členů Spolku eviduje Spolek i členskou základnu vůči zastřešujícím organizacím,
zejména vůči Českému svazu ledního hokeje z.s. (Český hokej). Osoby, které nejsou
členy Spolku, ale jsou registrováni u zastřešující organizace pod Spolkem, se
přiměřeným způsobem účastní na činnosti Spolku jako členové Spolku, nejsou však
oprávněni hlasovat v orgánech Spolku ani volit a být voleni do orgánů Spolku.

1.

V.
Práva a povinnosti členů
Základní práva řádných členů Spolku jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,
kulturního a společenského života v rámci Spolku, a to za podmínek stanov
Spolku a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též za podmínek
jejich soutěžních řádů;
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 a to podle povahy buď přímo
anebo prostřednictvím zástupce v orgánech Spolku;
d) účastnit se jednání orgánů Spolku, projednává-li se jeho činnost, chování nebo
členství;
e) volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů Spolku.

2.

Základní povinnosti řádného člena Spolku jsou:
a) dodržovat stanovy Spolku a základní etické a mravní normy sportovce;
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku;
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno;
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d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov
rozhodl;
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3.

Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena dnem doručením oznámení o vystoupení člena výboru
Spolku, to neplatí pro člena registrovaného v Českém svazu ledního hokeje, který
může vystoupit ze Spolku pouze rozhodnutím výboru na základě jeho písemné
žádosti nebo předchozím ukončením členství v Českém svazu ledního hokeje;
b) vyloučením člena pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, a to dnem
vydání rozhodnutí o vyloučení člena. O vyloučení člena rozhoduje výbor.
c) úmrtím člena dnem jeho smrti;
d) prohlášení člena za mrtvého, a to dnem, který je v pravomocném rozsudku
soudu, kterým byl člen prohlášen za mrtvého, označen jako den jeho úmrtí;
e) dnem zániku Spolku.

1.

VI.
Majetek OS a hospodaření
Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

příspěvky členů Spolku;
příspěvky členů Spolku registrovaných v Českém svazu ledního hokeje;
příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti;
příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
příspěvky a dotace od sportovních svazů;
státní příspěvky;
dotace od České unie sportu;
granty od obcí, měst a krajů, jakož i jiných samosprávných subjektů;
dary od právnických a fyzických osob;
příspěvky hráčů z hostování;
majetek převedený do vlastnictví Spolku členem Spolku.

2.

Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech práva hospodaření
k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje
výbor. To neplatí pro nakládání s nemovitým majetkem Spolku, o kterém rozhoduje
členská schůze. Zásady hospodaření může upravit interní předpis Spolku.

3.

Vlastní hospodářská činnost se řídí zásadami schválenými členskou schůzí. Příjmy
plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výbor v rámci zásad schválených členskou
schůzí s přihlédnutím k potřebám a zájmům Spolku.
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1.

VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Členství vzniklé podle dosavadního znění stanov, zůstává bez dalšího zachováno.
Všechny tyto osoby jsou nadále členy Spolku.

2.

Je-li některý z vnitřních předpisů Spolku v rozporu s těmito stanovami, pozbývá
takový vnitřní předpis přijetím stanov účinnosti. Příslušné orgány Spolku upraví
vnitřní předpis v termínu stanoveném usnesením členské schůze.

3.

V případech výslovně v těchto stanovách neupravených se řídí právní poměry Spolku
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména
ustanovením § 214 a následující.

4.

Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku u Městského soudu v
Praze.

HC Smíchov 1913 z.s.
Mgr. Michal Gandalovič, předseda
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