
STANOVY 
spolku Vzpírání Haná z.s.

Článek I 
Název spolku 
Na  ustavující schůzi byl schválen název spolku Vzpírání Haná z.s. (dále jen spolek). 

Článek II 
Sídlo spolku 
Sokolská 560
Náměšť na Hané
783 44

Článek III 

Účel  a poslání spolku 
1. Účelem spolku je výuka olympijského dvojboje - vzpírání pro zájemce ze střední Moravy.  

2. Posláním spolku je
a) vytváření a údržba prostoru a podmínek vhodných pro trénink vzpírání na všech 
úrovních, 
b) vedení mládeže k olympijskému sportu se všemi jeho hodnotami,
c) získávání a udržování nových zájemců o  aktivní  vzpírání.

3. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 
a) náborem členů do vzpěračského oddílu a vedením jejich tréninku,
b) účastí na soutěžích odpovídajících úrovni závodníků,
c) pořádáním kurzů a seminářů o vzpírání pro veřejnost,
d) pořádáním sportovních akcí,
e) aktivní snahou získávat dotace a spolupracovat se sponzory,
f) vedlejší podnikatelskou činností směřující k naplňování hlavní činnosti spolku,
g) jinými činnostmi přispívajícími k zlepšování situace spolku.

Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 
1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 6 let. Do 18 let je nutný písemný 

souhlas rodičů.

2. Člen podepsáním přihlášky stvrzuje, že nemá žádné zdravotní potíže, které by mohly ohrozit 
jeho, nebo jiné členy oddílu. Při registraci na závody je vyžadována lékařská prohlídka.

3. Členství ve spolku vzniká po podepsání přihlášky zaplacením členského příspěvku. Výši 
členských příspěvků a jejich splatnost určuje výbor spolku. Členské příspěvky mohou být 
rozděleny do několika kategorií. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně 
se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

4. Práva člena spolku:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) využívat sportovní prostředí a vybavení náležící spolku,
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c) využívat služeb trenérů,
d) účastnit se seminářů pořádaných spolkem,
e) kandidovat a být volen do orgánů spolku za podmínky dosažené plnoletosti,
f) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku,
g) čerpat výhody, které vedení nabízí členům spolku. 

5. Povinnosti člena spolku: 
a) dodržovat stanovy spolku a řád oddílu,
b) dodržovat bezpečnostní pokyny,
c) respektovat volbu výboru a trenéra
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován,
e) účastnit se závodů, na které již byl se souhlasem přihlášen,
f) platit členské příspěvky.

6. Členství spolku zaniká
a) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedkyni spolku. Již zaplacené členské 

příspěvky se nevrací.
b) nezaplacením členských příspěvků do dvou let od jejich splatnosti,
c) vyloučením pro hrubé porušení pravidel stanov spolku nebo řádu oddílu, po předchozím 

upozornění. Toto vyloučení musí být schválené výborem oddílu. Upozornění člena musí 
být písemné, formou dopisu na korespondenční adresu člena, nebo e-mailem, alespoň 
dva měsíce před rozhodnutím o vyloučení. 

Článek V 

Orgány spolku 
1. Nejvyšší orgán spolku 

a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát 
za rok nebo jinak podle potřeby.

b) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina 
plnoletých, aktivních členů. Aktivní člen je ten, co má zaplacené členské příspěvky v 
aktuálním pololetí a účastní se tréninků. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů 
přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

2. Statutární orgán spolku 
a) Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy  a je 

volen aktuálním výborem z kandidátů, kteří se o pozici ve výboru ucházejí. Kandidát 
musí být členem oddílu alespoň jeden rok.  Volba je platná na funkční období tří let.

b) Výbor spolku svolává předsedkyně, nebo jí pověřený člen výboru podle potřeby, 
minimálně jednou za půl roku.

c) Jménem spolku je oprávněna jednat předsedkyně spolku samostatně. Ve zvláštních 
případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové výboru pověřeni 
předsedkyní výboru. Pověřený člen výboru je pak oprávněn jednat jménem spolku 
samostatně.

Článek VI

Zásady hospodaření spolku 
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a 

v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
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2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze 
jmění, dotace a sponzorské dary, dary od soukromých osob, příspěvky od ČSV.

3. Dalšími zdroji příjmů může být vedlejší podnikatelská činnost spolku splňující podmínky 
dle platných právních předpisů.

4. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
5. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
6. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku. 

Článek VII

Kontrola hospodaření 
1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční 

členské schůzi. 

Článek VIII

Zánik spolku 
1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 
členské schůze spolku, 

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

2. Po zániku spolku budou veškeré finanční a materiální prostředky spolku předány jiným 
vzpěračským oddílům dle rozhodnutí likvidátora. Likvidátorem se stává předsedkyně 
spolku, nebo jiný člen spolku jí pověřený.

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 

214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ).
 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním 
delegátů.  

V Náměšti na Hané, dne 3.11.2018
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