
SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

STANOVY

     Na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů byl 17. 2. 1992 v Novém 
Městě na Moravě založen SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ. 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.  se považuje za spolek podle 
ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění (dále 

také jako NOZ)

     Spolek svou činností navazuje na tradice bruslařského a sportovního klubu, 
který byl založen v roce 1895 v Novém Městě na Moravě.



Čl. I. 
Základní ustanovení

1. Název spolku: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ 
MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (dále také jako 
„SK“ nebo „Sportovní klub“) SK jako spolek je 
otevřeným, samostatným, dobrovolným svazkem 
fyzických osob. Jeho činnost je založena na 
demokratických základech. 

2. SK sdružuje své členy se zájmem o lyžování, 
biatlon a další sporty. 

3. SK ke své činnosti používá vlastní majetek nebo 
si smluvně pronajímá majetek jiné organizace.  

4. SK k zabezpečení své činnosti a potřeb může 
organizovat a provádět vedlejší hospodářskou  
a marketingovou činnost. 

5. SK je právnickou osobou, která vystupuje  
v právních vztazích svým jménem a odpovídá  
za závazky z těchto vztahů vyplývající. Členové 
SK neodpovídají za jeho závazky. 

6. Sídlem SK je Nové Město na Moravě,  
ul. Vlachovická 1200,  PSČ 592 31. 

7. Ve své činnosti se SK řídí těmito stanovami, 
přijatými vnitřními normami a platnými právními 
předpisy.

 

Čl. II. 
Poslání a hlavní úkoly SK 

(účel spolku)

1. Hlavním účelem SK je  je široká podpora rozvoje 
lyžování, biatlonu a jiných sportů v Novém Městě 
na Moravě a jeho okolí a vytváření podmínek 
svým členům  pro jejich sportovní i společenskou 
činnost. 

2. Sportovní klub ke splnění svého poslání dle bodu 
1. tohoto článku plní úkoly zejména v těchto 
oblastech:

•	 Zpracovává koncepci rozvoje lyžování, 
biatlonu a dalších sportů na Novoměstsku  
za spolupráce s orgány města Nové Město  
na Moravě.

•	 Spolupracuje i s dalšími subjekty jako jsou, 
místní podniky, školy, organizace a jednotlivci 
z řad soukromých podnikatelů.

•	 Ekonomicky podporuje a odborně řídí činnost 
svých sportovních úseků v zájmu rozvoje 
sportu. 

•	 Podporuje a pomáhá činnosti Sportovního 
centra mládeže - SCM, Sportovního střediska 
- SpS, Sportovního gymnázia – SG,  
v podporovaných sportovních odvětvích, jakož  
i vlastní sportovní, tréninkovou přípravu  
a závodní činnost jednotlivých úseků. 

•	 Zabezpečuje a organizuje sportovní soutěže, 
jejichž je pořadatelem. Na základě dohod 
spolupracuje na organizaci soutěží a akcí 
pořádaných v areálu SK i mimo něj. 

•	 Vystupuje jako celek vůči jiným klubům, 
sportovním organizacím a sdělovacím 
prostředkům. 

•	 Hájí zájmy svých členů a podporuje rozvoj 
činnosti svých úseků.

•	 Vytváří ekonomické podmínky ke své činnosti 
a rozvoji.

•	 Svoji činnost uskutečňuje s vědomím plné 
odpovědnosti ve vztahu k přírodě.

 

Čl. III. 
Členství a jeho vznik 

1. Řádným členem SK se může stát každá fyzická 
osoba, která je plně svéprávná a trestněprávně 
bezúhonná, bez ohledu na věk, národnost, 
společenskou nebo politickou orientaci  
či vyznání, kdo souhlasí s obsahem činnosti  
a Stanovami Sportovního klubu. 

2. O členství je nutné požádat formou písemné 
přihlášky, jejíž vzor je dostupný na internetových 
stránkách SK (www.sklnmnm.cz). Osoby mladší 
15-ti let se mohou stát členy SK za předpokladu, 
že na jejich přihlášce je uveden souhlas jejich 
zákonného zástupce. Členství vzniká okamžikem 
schválení přihlášky Výborem SK a současně 
řádnou úhradou členského ročního příspěvku.   

3. Výši členského příspěvku schvaluje Valná 
hromada SK na návrh Výboru SK. 

4. Výbor SK má právo v opodstatněných případech 
nesouhlasit s přijetím zájemce do SK.  

SK vede seznam členů. Seznam je veden  
v elektronické nebo písemné podobě a obsahuje 
údaje poskytnuté členem v jeho přihlášce.  
Pro zveřejňování seznamu členů platí ustanovení  
§236 NOZ, seznam členů nebude zpřístupněn.
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Čl. IV. 
Zánik členství

  
Členství ve SK zaniká vystoupením, vyloučením, 
úmrtím člena a zrušením SK.

1. Člen SK může na základě svého rozhodnutí 
kdykoliv ze SK vystoupit. Členství zaniká 
uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, 
ve kterém byla žádost o ukončení členství 
písemně doručena na adresu SK. Osoba mladší 
18-ti let žádá o ukončení členství prostřednictvím 
svého zákonného zástupce, jinak je žádost 
neplatná.  

2. Dopustí-li se člen SK jednání, které je neslučitelné 
s posláním a Stanovami SK, může být  
na základě rozhodnutí Výboru SK vyloučen.  
Proti odůvodněnému rozhodnutí Výboru SK  
o vyloučení ze SK je možné se odvolat k Valné 
hromadě SK ve lhůtě do15-ti dnů, ode dne 
doručení rozhodnutí. Valná hromada rozhodne 
svým hlasováním s konečnou platností  
o vyloučení člena z SK. Odvolání proti rozhodnutí 
Výboru SK o vyloučení z SK má odkladný účinek. 
 

3. K zániku členství dochází dále v důsledku 
prodlení člena SK se zaplacením stanoveného 
členského příspěvku na příslušný kalendářní rok 
po dobu delší než 3 měsíce, a to k prvnímu dni 
měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců  
od stanovené lhůty splatnosti. Zaplacení 
členského příspěvku je podmínkou pro výkon  
práva člena SK zúčastnit se jednání Valné 
hromady SK.

Čl. V. 
Práva a povinnosti členů

1. Ve vztahu k SK a jeho orgánům jsou si jednotliví 
řádní členové rovni. 

2. Práva členů:

•	 účastnit se podle svých zájmů a možností 
veškerého dění v SK 

•	 nosit a používat označení příslušnosti  
k SK a jeho úseku

•	 zúčastňovat se všech podniků, soutěží, 
školení, seminářů a všech ostatních akcí SK, 
které podle povahy svého zaměření umožňují 
výchovné působení, odborný a výkonnostní 
růst

•	 podílet se na všech ostatních výhodách, 
včetně materiálních, které z členství vyplývají.

•	 být průběžně informován o činnosti SK
•	 činit návrhy a vyjadřovat se k záležitostem 

souvisejícím se SK a s jeho činností, 
•	 obracet se na orgány SK se svými podněty, 

návrhy, stížnostmi a dotazy
•	 účastnit se zasedání Valné hromady SK
•	 se souhlasem Výboru SK se zúčastnit jednání 

i dalších orgánů SK
•	 po dovršení 18-ti let svého věku má  

na jednání Valné hromady SK právo hlasovat  
a  volit členy Výboru SK, členy Revizní komise 
SK a právo být volen do těchto orgánů.  
Za den dovršení 18-ti let se počítá den  
18. narozenin včetně.  

•	 být delegován jako zástupce SK do jiných 
organizací a jejich orgánů

•	 podávat petice, návrhy a připomínky k činnosti 
Výboru SK a vedení 

3. Povinnosti členů:

•	 dodržovat Stanovy SK a další právní předpisy
•	 jednat v souladu se Stanovami SK
•	 podílet se na plnění poslání SK
•	 řídit se rozhodnutím Valné hromady SK  

a Výboru SK
•	 chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno SK
•	 dle svých možností rozvíjet a propagovat 

činnost SK
•	 chránit majetek klubu a podle svých možností 

se podílet na jeho udržení a rozšíření
•	 zúčastňovat se akcí pořádaných SK,  

na které je delegován 
•	 řádně a včas platit členské příspěvky  

ve stanovené výši. Splatnost členských 
příspěvků na kalendářní rok je stanovena vždy 
do 31. března příslušného kalendářního roku  
za který se členský příspěvek hradí.  

 

Čl. VI.  
Organizační struktura

     Orgány Sportovního klubu jsou: 

•	 Valná hromada SK
•	 Revizní komise SK
•	 Výbor SK
•	 Sportovní úseky
•	 Odborné komise
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Čl. VII. 
Valná hromada SK

1. Valná hromada SK je nejvyšším orgánem SK. 
Jejími členy jsou všichni řádní členové SK.

•	 schvaluje, ruší a mění Stanovy SK a Statut 
Revizní komise SK

•	 ze svých řádných členů volí a odvolává   
9 členů Výboru SK 

•	 ze svých řádných členů volí a odvolává  
3 členy Revizní komise SK

•	 hodnotí dosažené výsledky, vytyčuje 
perspektivní plán činnosti 

•	 rozhoduje o rozšíření či zúžení činnosti SK
•	 stvrzuje přijetí nebo nepřijetí nových členů SK, 

popř. s konečnou platností rozhoduje  
o vyloučení člena SK

•	 schvaluje zprávu o činnosti SK, zprávu  
o hospodaření SK a zprávu Revizní komise SK 
za uplynulé období

•	 bere na vědomí zprávy sportovních úseků 
•	 schvaluje výši členských příspěvků 
•	 schvaluje majetkové převody ve prospěch 

třetích osob převyšující  7.500.000,-Kč. 
Majetkovými převody se rozumí např. dar, 
prodej, směna, převod, vznik ručitelského 
závazku, půjčky a další. 

•	 schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření 
společností zřízených SK

•	 volí delegáty SK na vyšší shromáždění
•	 rozhoduje o zrušení SK či sloučení SK  

s jiným sdružením, včetně stanovení zásad  
o vypořádání majetku SK

 

Čl. VIII. 
Jednání Valné hromady SK

1. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát  
za dva roky Výbor SK. 

2. Valná hromada se svolává vyvěšením pozvánky na 
vývěsce v sídle SK a současně jejím zveřejněním 
na internetových stránkách SK minimálně 30 dnů 
před konáním valné hromady a musí obsahovat 
den, hodinu, místo a její program. 

3. Valnou hromadu je povinen svolat Výbor SK 
do jednoho měsíce, požádá-li o její svolání 
nejméně 1/3 všech řádných členů SK nebo 
Revizní komise SK, nebo  kterýkoli člen Výboru 

SK pokud počet řádně zvolených členů Výboru 
SK Valnou hromadou SK (nikoli kooptovaných) 
klesne pod polovinu. 

4. Valnou hromadu SK řídí předseda SK nebo 
jiný pověřený člen Výboru SK, který také 
zajistí zápis z valné hromady a jeho ověření 
dvěma přítomnými členy SK, zvolenými valnou 
hromadou. 

5. Valná hromada SK je usnášeníschopná, pokud 
je přítomna nadpoloviční většina všech členů SK 
starších 18-ti let s řádně zaplacenými členskými 
příspěvky za kalendářní rok, ve kterém se valná 
hromada koná. Pouze tito jsou nositeli aktivního 
volebního práva. 
 

6. Každý řádný člen s aktivním volebním právem 
má na jednání valné hromady jeden hlas. 
Všechny hlasy jsou si rovny.   

7. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je 
jednání řádné valné hromady přerušeno s tím,  
že následně po uplynutí  30 minut se může konat 
náhradní valná hromada při účasti minimálně 1/3 
řádných členů. 

8. Náhradní valná hromada se řídí programem, 
který byl zaslán členům SK, a nesmí projednávat 
záležitosti nad rámec stanoveného programu 
řádné Valné hromady SK. 

9. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční 
většiny hlasů řádných členů, starších 18-ti 
let, přítomných na valné hromadě. V případě 
rozhodnutí o zrušení SK, sloučení SK s jiným 
sdružením a vypořádání jeho majetku je nutný 
souhlas 2/3 většiny hlasů řádných členů 
přítomných na Valné hromadě SK. 
 

10. V kompetenci náhradní valné hromady není 
rozhodnutí o zrušení SK či sloučení SK s jiným 
sdružením, stanovení zásad o vypořádání 
majetku SK, dispozice s majetkem SK  
a majetkové převody ve prospěch třetích osob 
převyšující  7.500.000,-Kč a volba členů Výboru 
SK a členů Revizní komise.   

11. Námitky členů SK proti průběhu valné hromady 
je předsedající povinen zaznamenat do zápisu.  

12. Volby do všech orgánů SK se provádí výhradně 
tajným hlasováním. V případě jediného kandidáta 
aklamací. Volby se řídí Volebním řádem SK.

4STANOVY - SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. 



Čl. IX. 
Výbor SK

1. Výbor SK je kolektivním statutárním orgánem. 
Má 9 členů volených Valnou hromadou SK. 
Zvolení členové si mezi sebou zvolí předsedu a 2 
místopředsedy. Předseda a dva místopředsedové 
(1. místopředseda a 2. místopředseda) zastupují 
spolek navenek, a to každý samostatně, s tím, že 
k předepsanému jménu, příjmení a funkci připojí 
podpis s razítkem SK. 

2. Výbor SK je výkonným orgánem  a je  volen 
zpravidla na funkční období 4 let. 

3. Schází se dle stanoveného harmonogramu 
minimálně 5x ročně.  

4. Ke svým zasedáním si s hlasem poradním zve 
zaměstnance SK. 

5. V případě uvolnění míst členů Výboru SK tak, že 
počet členů Výboru SK neklesne pod polovinu, 
má Výbor SK právo kooptovat nové členy Výboru 
SK na období do nejbližšího zasedání Valné 
hromady příslušné k volbě Výboru SK. 

6. Rozhodnutí Výboru SK je přijato, hlasuje-li  
pro něj nadpoloviční většina všech členů 
Výkonného výboru SK.  

7. Výbor SK plní tyto úkoly:

•	 plní úkoly uložené Valnou hromadou SK 
•	 projednává a schvaluje stav hospodaření SK  

a návrh rozpočtu na následující rok
•	 projednává činnost SK na základě 

schválených vnitřních směrnic a předpisů
•	 projednává zprávy a hodnocení sportovní 

činnosti SK 
•	 projednává a schvaluje zajištění a pořádání 

sportovních soutěží pořádaných Sportovním 
klubem

•	 řídí ekonomickou, správní a organizační 
činnost

•	 schvaluje, volí a odvolává jednatelé společností 
zřízených SK, kteří se zodpovídají Výboru SK  
a jsou vázáni rozhodnutím Výboru SK

•	 zřizuje odborné komise jako poradní orgány pro 
řízení, kterými mohou být např. Trenérská rada, 
Komise STK-R, Komise výstavby, Ekonomická 
komise apod. a ustanovuje jejich členy

•	 v souladu se Stanovami SK vydává 

organizační řád SK, 
•	 minimálně souhlasem 2/3 většiny členů 

výboru schvaluje dispozice s  majetkem SK 
nad 500 000,- Kč, nejvýše však  
do 7 500 000,- Kč

•	 navrhuje Valné hromadě SK výši členského 
příspěvku 

•	 schvaluje smlouvy o činnosti a spolupráci
•	 svolává Valnou hromadu SK a organizačně ji 

zajišťuje 
•	 projednává rozhodnutí (nálezy) Revizní komise 

SK a zajišťuje nápravu

•	 o jednání Výboru SK se pořizuje zápis 
 

Čl. X. 
Předseda SK

1. Předseda SK je nejvyšším představitelem SK. 
 

2. Předseda SK řídí činnost spolku a reprezentuje 
jej navenek. 

3. Řídí jednání Výboru SK a Valné hromady SK. 

4. Na základě rozhodnutí Výboru SK jmenuje 
sekretariát SK a vymezuje jeho pracovní náplň. 

5. V období mezi zasedáními Výboru SK řídí práci SK. 

6. Zástupcem předsedy SK je první místopředseda 
SK. 

7. Předseda SK (místopředseda) na základě 
rozhodnutí Výboru SK může formou zplnomocnění 
převést část svých pravomocí na sekretariát SK. 

8. Řeší neodkladné záležitosti a potřeby SK  
ve spolupráci se zaměstnanci SK.

 

Čl. XI. 
Revizní komise SK

1. Revizní komise SK je samostatnou částí orgánů SK. 

2. Nezasahuje do činnosti dalších orgánů a ze své 
činnosti se zodpovídá Valné hromadě SK.
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3. Činnost komise se řídí statutem, který schvaluje 
Valná hromada SK.  

4. Komise je tříčlenná a je volená Valnou hromadou 
SK na 4 roky.  

5. Ze svého středu volí předsedu Revizní komise SK. 

6. Schází se dle potřeby během volebního období.  

7. Zajišťuje kontrolu a revizi všech činností SK.  

8. O výsledcích (nálezech) informuje bezprostředně 
výbor SK.  

9. Na jednání Valné hromady SK podává o své 
práci zprávu a kontroluje dodržování svých 
rozhodnutí. 

10. Členové Revizní komise SK mají právo  
se zúčastňovat schůzí Výboru SK. 

11. Revizní komise SK má právo navrhnout Výboru 
SK svolání mimořádné Valné hromady SK. 

12. Rozhodnutí schvaluje prostou většinou všech 
členů komise.

 

Čl. XII. 
Doložka střetu zájmu

1. Výkon funkce člena Výboru SK je neslučitelný  
s výkonem funkce člena Revizní komise SK. 

2. Zaměstnanec Sportovního klubu a obchodních 
společností zřízených Sportovním klubem, 
nemůže zastávat volenou funkci člena Výboru SK 
ani člena Revizní komise SK.

Čl. XIII. 
Zásady hospodaření

1. Hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými 
právními předpisy a podmínkami pro nakládání  
s účelovými dotacemi. 

2. Sportovní klub hospodaří s hmotným a nehmotným 

majetkem SK. 

3. Výkon funkce v orgánech SK je bez nároku  
na mzdu. 

4. Hospodaření SK, jeho orgánů a sekretariátu  
se děje v souladu s platnými předpisy. 

5. Zdroje majetku a příjmy SK tvoří zejména členské 
příspěvky, dary od právnických a fyzických osob, 
výkony vlastní hospodářské činnosti, Klubové 
příspěvky, příspěvky sportovců na VT a závody 
jednotlivých sportovních úseků. Dále pronájmy 
movitého a nemovitého majetku SK, nájemní 
smlouvy s partnery a pořadateli soutěží a akcí, 
příjmy na organizování sportovních soutěží, 
školení a kurzů, pořádání společenských akcí 
případně jiné. 

6. K manipulaci s finančními prostředky na účtu 
SK je potřeba dvou podpisů členů Výboru SK. 
Podpisové právo za jednoho člena Výboru SK 
může doplnit jedna osoba pověřená k tomu 
rozhodnutím Výboru SK.  

7. Zanikne-li SK bez likvidace, přechází všechna 
práva a povinnosti, závazky a pohledávky  
na právního nástupce. Při zániku SK likvidací 
likvidátorem provede vypořádání likvidátor.

 

Čl. XIV. 
Zánik spolku

1. Sportovní klub může zaniknout rozhodnutím 
Valné hromady SK o zrušení SK s likvidací nebo 
o sloučení SK s jiným spolkem. 

2. V případě zrušení SK s likvidací rozhodnutím 
Valné hromady SK provádí majetkové vypořádání 
likvidátor.

 

Čl. XV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto stanovy některé okolnosti vzniku, 
činnosti a zániku Sportovního klubu výslovně 
neupravují, řídí se tyto zákonem č. 89/2012 Sb. 
v platném znění a ostatními právními předpisy 
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platnými v ČR. 

2. Disciplinární řízení Sportovního klubu vychází  
z disciplinárního řádu Svazu lyžařů České 
republiky nebo Českého svazu biatlonu. 

3. Základní výklad Stanov SK přísluší pouze Výboru 
SK. Úpravy, doplňky a změny má právo provádět 
Valná hromada SK, vyjma stylistických úprav, 
které může provést výbor SK. V tomto případě 
má úprava omezenou platnost do konání 
nejbližší Valné hromady SK, na které musí být 
předložena k ratifikaci. O změně Stanov SK 
informuje výbor SK vhodnou formou členy klubu. 

4. Považuje-li člen SK rozhodnutí některého  
z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov 
podat opravný prostředek za nezákonné nebo 
odporující stanovám, může do 30-ti dnů  
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však 
do 6-ti měsíců od rozhodnutí, požádat místně 
příslušný okresní soud o určení, zda je takové 
rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. 
Soud v řízení postupuje podle občanského 
soudního řádu. 

5. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou 
SK konanou dne 6.října 2017 s odkládací 
podmínkou platnosti a účinnosti tak, že platnosti 
a účinnosti nabudou tyto stanovy ke dni  
19. října 2017.
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