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Stanovy spolku Junior florbal, z. s. 

Čl. I 
Název a sídlo 

Spolek Junior florbal, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Doloplazech. 

Čl. II 
Účel spolku 

Základním účelem spolku je výchova mládeže, provozování, podpora, propagace a rozvoj florbalu a 
jiných sportů. 

Čl. III 
Hlavní činnost spolku 

Účelu spolku uvedeném v čl. II je dosahováno prostřednictvím následujících činností:  

a) sdružování mládeže, dospělých a jiných zájemců 

b) organizování a pořádání sportovních činností (tréninků, soutěží, přátelských utkání) a 

tělovýchovných akcí, volnočasových aktivit a vytváření pro ně vhodných prostorových a 

materiálních podmínek  

c) organizování florbalových kempů 

d) organizování sportovních kempů a jiných kempů zaměřených na všestranný pohyb 

e) pořádání vzdělávacích akcí pro hráče, trenéry a rodiče (přednášky, semináře, školení)  

f) pořádání propagačních akcí a výroba reklamních předmětů vedoucí k propagaci sportu a 

volnočasových aktivit  

g) budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá 

h) hájení zájmů svých členů a za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a 

s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci 

Čl. IV 
Vedlejší činnost spolku 

Spolek může vykonávat vedlejší činnost výlučně k podpoře a naplnění cílů své hlavní činnosti uvedené 

v čl. III těchto stanov. 

Čl. V. 

Členství ve spolku 
Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy 

Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky v písemné či elektronické podobě.  

O přijetí nových členů do spolku rozhoduje Rada spolku. 

Spolek rozlišuje dva druhy členství: 

1. Řádné členství:  

Řádným členem spolku se stává osoba, která při schválení členství dovršila 18 let. Řádný člen nabývá 

veškerých členských práv a povinností stanovených stanovami spolku.   
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2. Žákovské členství:  

Žákovským členem spolku se stává osoba, která při schválení členství nedovršila 18 let. Podmínkou 

vzniku žákovského členství je potvrzení přihlášky zákonným zástupcem uchazeče o členství, a to 

podpisem písemné přihlášky či vyplněním elektronické přihlášky do spolku. Žákovský člen nabývá 

přijetím do spolku veškerých práv a povinností člena spolku, nemá však právo hlasovací a nemůže být 

volen do orgánů spolku.  

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní ustavující schůze spolku. 

Člen spolku má právo zejména: 

- účastnit se veškeré činnosti spolku, v závislosti na druhu členství volit Radu spolku a další 

orgány spolku a být volen do těchto orgánů, 

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

Člen spolku je povinen zejména: 

- dodržovat stanovy, 

- hájit zájmy spolku a pravidelně se účastnit jednání spolku, 

- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

Čl. VI 

Zánik členství 
Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále 

úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. 

Čl. VII 
Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a) členská chůze jako orgán nejvyšší, 

b) Rada spolku jako orgán výkonný a statutární  

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně, aby: 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období dvoučlennou Radu spolku, případně tuto Radu 

spolku odvolala, 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející 

období, 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši členských příspěvků, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

3. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní 

nadpoloviční většina řádných členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada 

spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato 

opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  
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4. Členská schůze bude svolána i v případě, že alespoň třetina řádných členů spolku podá ke 

svolání podnět. 

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací 

nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu 

předsedu a místopředsedu. V kompetenci Rady spolku je také předsedu nebo místopředsedu 

odvolat. 

7. Rada spolku je dvoučlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. 

Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud jsou přítomni oba členové Rady. Rozhodnutí je 

schváleno, jestliže pro něj hlasovali oba přítomní členové.  

8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 

60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady. 

9. Předseda spolku a místopředseda spolku jsou statutárními zástupci spolku. Zastupují spolek 

navenek a jednají jeho jménem každý samostatně ve všech věcech, respektují rozhodnutí 

Rady spolku a členské schůze spolku. 

Čl. VIII 

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

b) dotace a granty, 

c) členské příspěvky, jestliže členská chůze rozhodne o jejich vybírání, 

d) příjmy z činností pro naplňování cílů spolku v souvislosti s hlavní činností, zejména 

v oblasti organizace sportovních akcí, tréninků, školení a kempů, 

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

f) výnosy majetku. 

2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 

podložené účetními doklady. 

3. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. 

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě 

s příbuzným předmětem činnosti.  

Čl. IX 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 15. 9. 2021. Účinnosti nabývají dnem 

zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci. 

 

 

 


