STANOVY
MSPORTS, z.s.
Článek I: Úvodní ustanovení
1. Název spolku je: MSPORTS, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlem spolku je: Vlašimská 373, 256 01 Benešov
3. Spolek je založen na dobu neurčitou.
4. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
založenou za účelem naplňování společného zájmu členů spolku. Spolek je samosprávným a
dobrovolným svazkem svých členů, provozujícím sportovní a další činnost respektující
naplňování účelu spolku.
Článek II: Účel spolku a jeho činnost
1. Účelem spolku je sportovní příprava dětí a mládeže, a s tím související organizace
sportovních tréninků, táborů, kempů a jiných akcí. Spolek zároveň usiluje o rozvoj sportovní
zdatnosti a o propagaci a rozvoj sportu a tělovýchovy.
2. Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost ve smyslu rozvoje sportu a pohybové
aktivity, a to především u dětí a mládeže. Spolek zajišťuje především svým členům možnosti
sportovního a pohybového rozvoje, a usiluje o vybudování kladného vztahu dětí a mládeže ke
sportu a pohybovým aktivitám. Hlavními činnostmi spolku jsou zejména:
•
•
•
•
•
•

organizace a vedení sportovních tréninků,
organizace a realizace sportovních táborů a kempů (pro své členy i veřejnost),
organizace a realizace teambuildingových a sportovních akcí/závodů (pro své členy i
veřejnost),
vedení dětí a mládeže ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu a dodržování
základních etických a mravních pravidel,
propagace dobrého jména spolku a jeho členů, prosazování a ochrana společných
zájmů a práv členů spolku
spolupráce s organizacemi, které přispívají k rozvoji a propagaci sportu a pohybových
aktivit.

3. Spolek může dále vyvíjet vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití
spolkového majetku s tím, že zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost
včetně správy spolku.
Článek III: Členství
1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku,
sdílí hodnoty spolku a má zájem účastnit se činností spolku vedoucích k naplňování jeho
účelu jakožto společného zájmu všech jeho členů. Je-li členem spolku právnická osoba,
zastupuje ji statutární orgán.
2. O členství ve spolku rozhoduje statutární orgán spolku (výkonný výbor) na základě
písemné nebo on-line žádosti o přijetí za člena spolku podané osobou, která se o členství ve
spolku uchází. Žádosti o přijetí za člena spolku jsou doručovány do sídla spolku nebo
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elektronickou cestou prostřednictvím on-line formuláře. Vznik členství je určen dnem, kdy
výkonný výbor schválí žádost a rozhodne o přijetí žadatele jako člena spolku.
3. Členství ve spolku může být trojího druhu, a to:
a) zakládající členství
b) čestné členství
c) řádné členství
4. Zakládajícími členy spolku jsou:
a) Mgr. Michal Holánek, r.č.: 901106/0630, bytem Vlašimská 373, 256 01 Benešov
b) Mgr. Michal Kolanda, r.č.: 950801/0633, bytem Zahradní 213, 257 06 Louňovice p. B.
5. Je-li po vzniku spolku žadatel o přijetí přijat za člena spolku, stává se členem řádným.
S řádným členstvím je spojena povinnost hradit členský příspěvek. Při rozhodování ve věcech
v působnosti členské schůze mají řádní členové pouze hlas poradní.
6. Výkonný výbor může rozhodnout o udělení čestného členství, a to především v případě, že
se žadatel o členství výrazně podílel/podílí na rozvoji a propagaci sportu a činnosti spolku.
Čestní členové mohou být osvobozeni od povinnosti platit členské příspěvky. V rámci členské
schůze mají hlas poradní.
7. Spolek vede seznam svých členů, do kterého zapisuje identifikační údaje člena spolku, údaj
o druhu členství, datum vzniku či zániku členství. Seznam členů bude zpřístupněn pouze
členům spolku.
8. Členství (řádné, čestné) ve spolku je uzavřeno na dobu určitou, a to vždy na dobu trvání
sportovního programu aktuálního ročníku. Členství ve spolku zaniká:
a) ukončením aktuálního ročníku sportovního programu (vždy k 31.8.),
b) dobrovolným vystoupením,
c) vyloučením z důvodu hrubého porušení stanov nebo poškozování pověsti spolku,
d) úmrtím člena (fyzické osoby),
e) zánikem (právnická osoba),
f) dalšími způsoby uvedenými v zákoně.
9. Zakládající členství může zaniknout pouze v případě dobrovolného vystoupení nebo
úmrtím zakládajícího člena.
10. O vyloučení řádného člena rozhoduje výkonný výbor spolku. Vyloučená osoba se může
do 15 dnů odvolat k členské schůzi.
Článek IV: Práva a povinnosti členů
1. Každý řádný člen má právo:
a) účastnit se činnosti spolku a jeho aktivit,
b) na svou žádost být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a požadovat na ně odpověď,
d) účastnit se členské schůze a vyjadřovat se k věcem, které jsou předmětem jednání členské
schůze,
e) využívat členských výhod,
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e) být volen do orgánů spolku,
f) dobrovolně a bez udání důvodu ukončit své členství ve spolku.
2. Každý řádný člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) platit řádně a včas členský příspěvek,
c) aktivně hájit, propagovat a naplňovat účel spolku,
d) dbát na dobré jméno a pověst spolku,
e) dodržovat usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,
f) chránit majetek spolku, popřípadě majetek, který je spolek oprávněn užívat.
3. K zakládajícím a čestným členům spolku se vztahují veškerá práva a povinnosti uvedená
v tomto článku, vyjma bodu 2b), kdy může výkonný výbor rozhodnout o zrušení členského
příspěvku u daných členů.
4. Každý zakládající člen má navíc právo volit do orgánů spolku a podílet se na rozhodování
členské schůze.
Článek V: Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
•
•

členská schůze
výkonný výbor

Článek VI: Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se ze všech na ní přítomných členů
spolku.
2. Členskou schůzi svolává kterýkoliv z členů výkonného výboru a to nejméně jedenkrát
ročně. Zveřejnění pozvánky musí být provedeno nejméně 14 dnů před konáním zasedání
členské schůze, a to prostřednictvím webových stránek spolku a elektronické komunikace
v podobě emailu. Na pozvánce musí být uvedeno místo, datum a čas konání členské schůze a
program jejího jednání.
3. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti všech zakládajících členů spolku. Členská
schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době usnášení, každý zakládající člen
má jeden hlas. Před rozhodnutím je výrazně doporučeno uvážit veškeré poradní hlasy
řádných a čestných členů spolku.
4. Do působnosti členské schůze patří zejména:
a) rozhodování o změně stanov,
b) určení hlavního zaměření činnosti spolku,
c) schvalování rozpočtu a výsledku hospodaření,
d) hodnocení činnosti orgánů spolku,
e) volba a odvolávání členů výkonného výboru,
f) rozhodování o odměňování členů výkonného výboru,
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g) rozhodování o sloučení s jiným spolkem nebo o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho
přeměně,
h) rozhodování o dalších aktuálních otázkách, které vyplynou z činnosti a potřeb spolku.
5. Zasedání členské schůze řídí předseda výkonného výboru, případně jím pověřený člen.
Předseda členské schůze vyhotoví ze zasedání zápis, jehož součástí je také listina přítomných
členů.
Článek VII: Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Výkonný výbor řídí činnost spolku a
rozhoduje o veškerých věcech spolku, mimo věcí svěřených zákonem či stanovami do oblasti
působnosti členské schůze. Výkonný výbor zasedá dle potřeby.
2. Výkonný výbor se skládá minimálně ze tří členů. Rozšíření počtu členů výkonného výboru
je možné, a je doporučené především v případě výrazného rozšíření činnosti spolku (zejména
při rozšíření lokální působnosti spolku).
3. Výkonný výbor navrhuje a utváří nižší organizační strukturu spolku (sportovní úsek,
ekonomický úsek, …), a to prostřednictvím vnitřní směrnice „Organizační struktura
MSPORTS“. Výkonný výbor rozhoduje o výši členských příspěvků, a to prostřednictvím
vnitřní směrnice „Členské příspěvky“. Dále může výkonný výbor rozhodnout o refundaci
nákladů na cestovné, hovorné, apod.
4. Výkonný výbor zajišťuje řádné vedení účetnictví, zajišťuje a schvaluje účetní závěrku a
hospodaří s finančními prostředky v mezích schváleného rozpočtu.
4. Členové výkonného výboru jsou voleni absolutní většinou všech hlasů (vyjma hlasů
poradních) členů spolku; k poradním hlasům řádných členů spolku se dle bodu 3 článku VI
těchto stanov, resp. dle ustanovení § 252 odst. 2 občanského zákoníku, nepřihlíží.
5. Funkční období členů výkonného výboru je pět let. Opětovné zvolení téže osoby je možné.
Funkční období počíná běžet okamžikem uplynutí bezprostředně předcházejícího funkčního
období. Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době,
která je pro spolek nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení z funkce na nejbližším
zasedání výkonného výboru.
6. Členové výkonného výboru si prostou většinou všech hlasů volí předsedu a místopředsedu
výkonného výboru. Předseda výkonného výboru svolává a řídí zasedání výkonného výboru.
7. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Výkonný výbor přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů. Předseda a
místopředseda výkonného výboru má dva hlasy, ostatní členové mají jeden hlas.
8. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem. Předseda a
místopředseda jsou oprávněni samostatně jednat v běžných záležitostech spolku. Předseda a
místopředseda jsou povinni jednat společně při nabývání majetku, uzavírání smluv, závazků,
apod. v hodnotě nad 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých).
Článek VIII: Členský příspěvek
1. Každý člen je povinen platit roční členský příspěvek. O výši členského příspěvku a o datu
splatnosti rozhoduje výkonný výbor. Výkonný výbor může rozhodnout o rozdílné výši
členských příspěvků jednotlivých členů, některým členům může členský příspěvek zcela
zrušit, a to především pro přihlédnutí k nákladům, činnosti, apod., které daný člen vynakládá
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ve prospěch spolku. Výše členských příspěvků jsou uvedeny v každoročně aktualizované
vnitřní směrnici spolku „Členské příspěvky“, která je přílohou těchto stanov.
Článek IX: Zásady hospodaření a majetek spolku
1. Majetkem spolku je veškerý majetek, který spolek do svého vlastnictví od svého založení
získá.
2. Finanční prostředky pro svou činnost získává spolek zejména z:
a) členských příspěvků,
b) příjmů z hlavní činnosti,
c) sponzorských příspěvků a darů právnických a fyzických osob,
d) příspěvků, dotací a grantů od státní správy, samosprávy a fondů EU,
e) výnosů svého majetku.
3. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku může být využit pouze pro spolkovou činnost,
a to včetně správy spolku.
4. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Za řádné hospodaření spolku
odpovídá výkonný výbor.
5. Spolek je povinen vést daňovou a účetní evidenci v souladu s obecně závaznými předpisy.
Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním
předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a
finanční situaci spolku.
Článek X: Zánik a zrušení spolku
1. Zrušení, likvidace a zánik spolku se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění platném a účinném k okamžiku zrušení spolku, popř. jiným právním
předpisem, kterým bude zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nahrazen.
Článek XI: Závěrečná ustanovení
1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník a přiměřeně ustanovení souvisejících předpisů.
2. Stanovy jsou uloženy v úplném znění a se všemi souvisejícími přílohami v sídle spolku.
3. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí spolku dne ……………………
V Benešově dne 1.9.2019
Mgr. Michal Holánek
předseda
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