
OLYMPIA BLANSKO, z.s.

Stanovy spolku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Název: „Olympia Blansko, z.s.“ (dále jen „spolek“)

2. Sídlo: Mlýnská 2457/22, 67801 Blansko, Česká republika

3. Olympia Blansko, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a jako
takový je právnickou osobou způsobilou k právním jednáním.

4. Olympia Blansko, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za
účelem  naplňování  společného  zájmu,  přičemž  svou  níže  popsanou  činnost  vyvíjí  v  souladu  
s právními předpisy České republiky.  Posláním spolku je zejména:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže;

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

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních
etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné
kultury a kultury vůbec;

f) hájit  zájmy  sdružených  oddílů  a  organizací  uvnitř  i  vůči  třetím  osobám,  za  tímto  účelem
spolupracovat s  orgány obce a  ostatními  organizacemi (např.  ČUS,  sportovní  svazy  apod.)  
i jednotlivci;

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci,
zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

5. 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.

čl. II.

Činnost spolku

1. Hlavní činností spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak baseballu, softballu  
a příbuzných pálkovacích her, jejich organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly.

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

3. Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní spolek tyto hlavní úkoly: 
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a) organizuje,  řídí  a koordinuje dle stanov, předpisů, příp. vnitřních předpisů spolku sportovní
činnost;

b) zabezpečuje rozvoj své sportovní činnosti, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných
pracovníků;

c) zastupuje  zájmy  své  sportovní  činnosti,  svých  členů  v  jednání  se  státními  orgány  a  jinými
organizacemi;

d) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti 
a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy spolku;

e) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků
na zabezpečení své činnosti;

f) vydává vnitřní předpisy.

čl. III.

Členství

1.  Členství ve spolku může být základní či čestné. Přidružená či jiná forma členství není na základě
těchto stanov povolena.

2.  Členy spolku se mohou stát pouze fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník). O
přijetí člena rozhoduje výkonný výbor spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem
rozhodnutí výkonného výboru spolku o přijetí člena.

3.  Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami  
a právními předpisy. Hlasovací právo na valné hromadě a právo být volen do orgánů spolku náleží
pouze členům, kteří v den konání valné hromady dovršili věku 18 let.

4. Valná hromada spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj
baseballu, softballu a příbuzných pálkovacích her. Čestní členové mají právo účasti na zasedání
orgánů spolku s hlasem poradním.

5. Spolek vede seznam svých základních a čestných členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí
výkonný  výbor  spolku,  a  to  prostřednictvím usnesení  z  jeho  zasedání,  kdy  jeho  přílohu  tvoří
aktuální  znění  seznamu  členů  spolku.  Seznam  členů  není  přístupný,  ledaže  výkonný  výbor
rozhodne jinak. 

čl. IV.

Práva a povinnosti členů spolku

1. Členové spolku mají zejména právo:

a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku;

b) volit a být voleni do orgánů spolku;

c) hlasovat na valné hromadě spolku;

d) účastnit se soutěží pořádaných spolkem a kterých se spolek zúčastní;

e) navrhovat kandidáty do orgánů spolku;

f) využívat všech služeb poskytovaných spolkem a jím zřízenými subjekty;

g) podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
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2. Povinnosti členů spolku jsou zejména:

a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku;

b) řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými spolkem, případně
příslušnou národní, či mezinárodní organizací, jejíž součástí je spolek;

c) řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení
orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku.

čl. V.

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká:

a) vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto stanov;

b) vystoupením;

c) úmrtím člena.

čl. VI.

Vyloučení člena ze spolku

1. Členství  ve  spolku  zaniká  podle  ustanovení  čl.  V.  odst.  1  písm.  a)  těchto  stanov  okamžikem
rozhodnutí výkonného výboru spolku o jeho vyloučení.

2. Vyloučený  člen  může  do  patnácti  dnů  od  doručení  rozhodnutí  výkonného  výboru  spolku  
v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise, byla-
li valnou hromadou zřízena; pokud zřízena nebyla, pak rozhodnutí o vyloučení přezkoumá valná
hromada na její nejbližším zasedání. Kontrolní komise, případně valná hromada zruší rozhodnutí o
vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

čl. VII.

Vystoupení člena ze spolku

1. Člen spolku může vystoupit ze spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí výkonnému výboru
spolku.

2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení výkonnému výboru spolku.

čl. VIII.

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada

b) Výkonný výbor

d) Kontrolní komise – je-li valnou hromadou zřízena
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čl. IX.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok výkonný výbor spolku. Den, místo konání  
a pořad zasedání oznámí výkonný výbor členům spolku písemně nejméně 15 (patnáct) dnů před
termínem zasedání valné hromady. 

3. Pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání valné hromady.
Pozvánka na zasedání valné hromady se členům spolku zasílá na jejich e-mailové adresy, případně
na poštovní adresy uvedené v seznamu členů spolku.

4. Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru, případně jiný člen výkonného výboru pověřený
předsedou výkonného výboru. 

5. Zasedání valné hromady může být blíže upraveno v Řádu valné hromady. 

6. Valná hromada spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně 20 členů základních členů spolku,
kteří v den konání valné hromady mají hlasovací právo. Každý takový člen má 1 (slovy: „jeden“)
hlas 

7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina hlasů přítomných základních členů spolku. 

8. Vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady spolku zajišťuje předseda výkonného výboru spolku.
Zápis  obsahuje  popis  projednávání  jednotlivých  bodů  programu  a  přijatá  usnesení.  Zápis
podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel. Každý člen spolku má právo na vydání kopie
zápisu, a to bezplatně.

čl. X.

Působnost valné hromady

1. Valná hromada spolku zejména:

a) projednává zprávu o činnosti výkonného výboru spolku;

b) schvaluje stanovy spolku;

c) schvaluje změnu účelu spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti;

d) projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;

g) volí  členy  výkonného  výboru  spolku  navržené  jednotlivými  členy  spolku,  členy  kontrolní
komise, rozhodne-li valná hromada o zřízení kontrolní komise;

h) schvaluje záměr udělení čestného členství spolku;

i) rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení spolku.

čl. XI.

Mimořádná valná hromada spolku

1. V případě potřeby může být svolána mimořádná valná hromada spolku, jestliže  o to písemně
předsedu výkonného výboru požádá:

a) dvoutřetinová většina členů spolku;

b) členové výkonného výboru, případně kontrolní komise spolku svým usnesením.
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2. Výkonný  výbor  je  povinen  svolat  mimořádnou  valnou  hromadu  spolku  do  jednoho  měsíce  
ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.

3. Mimořádná valná hromada spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených  
v čl. X. těchto Stanov.

4. Ustanovení čl. IX. odst. 3, 4, 6, 7 a 8 těchto Stanov se použijí obdobně.

čl. XII.

Výkonný výbor spolku

1. Výkonný  výbor  spolku  je  statutárním  orgánem  spolku,  který  řídí  činnost  spolku  v  souladu  
se zákonem a těmito stanovami. 

2. Členy výkonného výboru spolku volí valná hromada spolku na dobu 6 let. Výkonný výbor spolku je
složen z pěti členů, přičemž jeden z  nich je  výkonným výborem zvolen předsedou výkonného
výboru. 

3. Výkonný výbor spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci
tajemníka, přičemž při jejich zřízení/jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.  

4. Členové výkonného výboru jsou povinni se aktivně podílet na činnosti výkonného výboru spolku. 

5. Schůze výkonného výboru spolku svolává předseda výkonného výboru spolku, a to podle potřeby,
nejméně však dvakrát v kalendářním roce. Výkonný výbor spolku může podle potřeby přizvat  
na své zasedání členy dalších orgánů spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

7. Výkonný výbor spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. 

8. Výkonný výbor spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro
přijetí  usnesení  výkonného  výboru  spolku  je  nutná  nadpoloviční  většina  přítomných  členů
výkonného výboru spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy výkonného výboru
spolku. 

čl. XIII.

Působnost výkonného výboru

1. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny valné hromadě spolku.

2.  Výkonný výbor spolku zejména:

a) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku;

b)organizuje hospodaření spolku, řídí nakládání s finančními prostředky;

c) vydává a schvaluje vnitřní předpisy a řády spolku a veškeré jejich změny;

d)stanovuje výši a splatnost členských příspěvků;

e) odpovídá za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku spolku;

f) zpřístupňuje žadateli seznam členů spolku, který obsahuje u každého člena alespoň tyto údaje:
jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mailovou adresu, datum vzniku členství, datum zániku
členství, přehled plateb členských příspěvků; 

g) svolává valnou hromadu; 

h)oznamuje členům spolku den, místo konání a pořad zasedání valné hromady; 

i) vyhotovuje zápis ze zasedání valné hromady spolku;
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j) svolává mimořádnou valnou hromadu spolku; 

k) podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.

čl. XIV.

Předseda výkonného výboru

1. Předseda výkonného výboru je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek
jedná samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy
předseda výkonného výboru spolku. 

2. Předseda výkonného výboru je volen výkonným výborem spolku ze zvolených členů výkonného
výboru spolku. 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 výkonného výboru patří: 

a) vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího zasedání; 

b) svolání a vedení schůzí výkonného výboru spolku; 

c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku. 

4. Předseda výkonného výboru se řídí platnými zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru
a valné hromady spolku. 

5. Předseda  výkonného  výboru  je  oprávněn  delegovat  některé  své  kompetence  na  další  členy
výkonného výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

čl. XV.

Kontrolní komise spolku

1. O zřízení kontrolní komise rozhoduje svým usnesením valná hromada spolku.

2. Kontrolní komise má tři členy. 

3. Kontrolní komise volí ze svých členů hlasováním předsedu kontrolní komise. 

4. Kontrolní  komise  dohlíží,  jsou-li  záležitosti spolku řádně vedeny  a  vykonává-li  spolek  činnost  
v souladu se stanovami, vnitřními předpisy spolku a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise
nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor spolku. 

5. V  rozsahu  působnosti  kontrolní  komise  může  její  pověřený  člen  nahlížet  do  dokladů  spolku  
a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým
záležitostem.

čl. XVI.

Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů,  
z  darů  fyzických  a  právnických  osob  z  tuzemska  i  zahraničí,  ze  státních  příspěvků,  nadačních
grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto
činností. 
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3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v
plné míře i  pro členy a zaměstnance polku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo
charitativním  účelům.  Výjimku  z  tohoto  ustanovení  tvoří  řádná  mzda  či  odměna  sjednaná  
na základě platných smluv. 

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

5. Za  řádnou  správu,  obnovu,  údržbu  a  evidenci  majetku,  odpovídají  orgány  spolku  v  rozsahu  
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

6. Výkonný  výbor  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 při jeho správě. 

8. Bližší  podrobnosti  upravující  hospodaření  s  majetkem  spolku  jsou  obsaženy  ve  vnitřních
předpisech spolku.

čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto  stanovy  byly  schváleny  valnou  hromadou  spolku  dne  ________  a  okamžikem  schválení
nabývají účinnosti. 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným,
nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
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