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STANOVY SPOLKU BADMINTON ARÉNA SKALKA Z. S. 
DLE USTANOVENÍ § 218 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., VE ZNĚNÍ PLATNÝCH 

PŘEDPISŮ 
 
 

Článek I. 
Název, sídlo a působnost  

1. Spolek užívá název Badminton Aréna Skalka z. s. (dále jen "Spolek"). 
2. Spolek sídlí v obci Praha. 
3. Spolku bylo přiděleno IČ: 67778275. 
4. Spolek je zapsán v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 

8729. 
  

Článek II. 
Charakter spolku 

1. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem osob, vzniklým podle zákona č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Spolek je právnickou osobou. 

2. Spolek může zakládat pobočné spolky ve smyslu obecně závazných právních předpisů, 
zejména ustanovení § 219 o. z. O založení, přeměně nebo zrušení pobočného spolku 
rozhoduje Správní rada jako nejvyšší orgán Spolku. 

  
Článek III. 

Účel spolku  
Účelem Spolku je podpora sportovní činnosti, zejména podpora tělovýchovy 
a pohybového rozvoje mládeže, tréninky a dětské školy badmintonu, jakož i případné 
další sporty podle rozhodnutí orgánů Spolku a organizace sportovních soutěží (turnajů), 
souvisejících akcí a další aktivity.  

 
Článek IV. 

Formy činnosti Spolku 
1. Hlavní činností Spolku, kterou Spolek vykonává bez záměru se jí jakýmkoli způsobem 

obohatit, je naplňování účelu Spolku dle čl. III. těchto stanov, tedy zejména: 
 

➢ pohybový rozvoj a sportovní výchova mládeže; 
➢ rozvíjení zájmu o sport, zejména badminton, u široké veřejnosti; 
➢ organizace a propagace sportovních akcí; 
➢ vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro své členy a hájení jejich zájmů;  
➢ spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s jinými neziskovými organizacemi, 

právnickými nebo fyzickými osobami v oblasti sportu. 
 
2. Při zajišťování své hlavní činnosti Spolek zejména: 
 

➢ podporuje, organizuje, řídí a rozvíjí sportovní aktivity svých členů a propaguje svou 
sportovní činnost navenek; 

➢ zajišťuje pro své členy odborné vedení (trenéry); 
➢ buduje, udržuje a rozšiřuje svá sportoviště a nezbytné sociální zázemí; 
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➢ zajišťuje pro výkon své činnosti finanční prostředky z veřejných zdrojů (státních i 
jiných dotací). 

 
Článek V. 

Členství ve spolku a jeho vznik 
1. Členství ve Spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena 

rozdílná členská práva a povinnosti. 
2. Členství ve Spolku může být: 
 

➢ statutární 
➢ řádné 
➢ čestné 

 
3. Statutárním členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se 

stanovami a cíli Spolku a hodlá se soustavně a aktivně podílet na naplňování společných 
zájmů s ostatními členy Spolku. Statutární členství ve Spolku vzniká na základě schválení 
podané písemné přihlášky zájemce o statutární členství Správní radou Spolku. 

4. Řádným členem Spolku se může stát fyzická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce 
nebo nemůže stát statutárním členem Spolku, anebo za statutárního člena Spolku nebyla 
přijata, ale má zájem podílet se na činnosti Spolku či alespoň účastnit se sportovních 
aktivit organizovaných Spolkem. Řádné členství ve Spolku vzniká na základě úhrady 
členského příspěvku a schválení podané písemné přihlášky zájemce o řádné členství 
Správní radou Spolku, případně Správní radou k tomuto účelu výslovně pověřeným 
členem Spolku. 

5. Čestným členem Spolku se může stát fyzická osoba, která se svou záslužnou činností 
dlouhodobě a významně podílela nebo podílí na činnosti Spolku, nebo která dosáhla 
významného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje Správní 
rada Spolku; osoba, které má být čestné členství uděleno, s tímto musí projevit souhlas.  

6. Na přijetí za člena Spolku není právní nárok. 
7. Spolek vede seznam členů Spolku. Zápisy, výmazy a změny provádí Předseda Spolku po 

projednání na zasedání Správní rady. Seznamy členů jsou neveřejné. Spolek je povinen, 
na základě písemné žádosti člena poskytnout mu do 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení žádosti výpis ze seznamu členů obsahující údaje o žadateli, popřípadě informaci 
o tom, že tyto údaje byly ze seznamu členů vymazány. 

 
Článek VI. 

Práva a povinnosti členů Spolku 
1. Se statutárním členstvím ve Spolku jsou spojena následující práva a povinnosti: 

 
➢ právo být informován o dění ve Spolku a získávat informace o sportovních akcích 

organizovaných Spolkem; 
➢ právo být volen do Správní rady Spolku; 
➢ právo za podmínek dle čl. VIII. stanov požadovat svolání zasedání Správní rady a 

právo předkládat Správní radě návrhy k projednání, stejně jako náměty a připomínky 
týkající se jakékoli činnosti Spolku; 

➢ právo užívat veškerý movitý a nemovitý majetek, zázemí a sportoviště Spolku; 
➢ právo účastnit se sportovní a společenské činnosti Spolku; 
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➢ povinnost účastnit se všech zasedání Správní rady, nebrání-li v tom statutárnímu 
členovi závažné důvody; 

➢ povinnost chránit veškerý majetek Spolku, stejně jako majetek, který je Spolek 
oprávněn užívat, pečovat o něj s péčí řádného hospodáře;  

➢ povinnost vyvíjet po celou dobu svého členství činnost, kterou lze rozumně požadovat 
k zachování dobrého jména Spolku, rozvoji jeho činnosti a k předcházení škodám na 
majetku; 

➢ povinnost průběžně se seznamovat s informacemi zasílaným jednotlivým členům o 
aktuálním dění ve Spolku a o sportovních akcích jím organizovaných. Spolek bude 
zasílat tyto informace zpravidla kvartálně, maximálně pak 1x měsíčně. 

 
2. S řádným členstvím ve Spolku jsou spojena následující práva a povinnosti: 
 

➢ právo být informován o dění ve Spolku a získávat informace o sportovních akcích 
organizovaných Spolkem; 

➢ právo účastnit se sportovní a společenské činnosti Spolku; 
➢ právo využívat sportoviště provozovaná Spolkem za zvýhodněných cenových 

podmínek pro členy Spolku; 
➢ povinnost chránit veškerý majetek Spolku, stejně jako majetek, který je Spolek 

oprávněn užívat, pečovat o něj s péčí řádného hospodáře;  
➢ povinnost vyvíjet po celou dobu svého členství činnost, kterou lze rozumně požadovat 

k zachování dobrého jména Spolku, rozvoji jeho činnosti a k předcházení škodám na 
majetku; 

➢ povinnost řádně hradit Správní radou stanovené členské příspěvky, jakož i jiné 
poplatky související s řádným členstvím ve Spolku či s využíváním sportoviště 
provozovaného Spolkem; 

➢ povinnost průběžně se seznamovat s informacemi zasílaným jednotlivým členům o 
aktuálním dění ve Spolku a o sportovních akcích jím organizovaných. Spolek bude 
zasílat tyto informace zpravidla kvartálně, maximálně pak 1x měsíčně. 

  
3. S čestným členstvím ve Spolku jsou spojena následující práva a povinnosti: 
 

➢ právo být informován o dění ve Spolku a získávat informace o sportovních akcích 
organizovaných Spolkem; 

➢ právo účastnit se sportovní a společenské činnosti Spolku; 
➢ právo využívat sportoviště provozovaná Spolkem za zvýhodněných cenových 

podmínek pro členy Spolku; 
➢ povinnost chránit veškerý majetek Spolku, stejně jako majetek, který je Spolek 

oprávněn užívat, pečovat o něj s péčí řádného hospodáře;  
➢ povinnost vyvíjet po celou dobu svého členství činnost, kterou lze rozumně požadovat 

k zachování a aktivního šíření dobrého jména Spolku, rozvoji jeho činnosti a k 
předcházení škodám na majetku; 

➢ povinnost řádně hradit Správní radou stanovené příspěvky související s využíváním 
sportoviště provozovaného Spolkem. 

 
Článek VII. 

Zánik členství ve Spolku 
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1. Statutární členství ve Spolku zaniká: 
 

➢ vzdáním se členství, a to písemným oznámením adresovaným Spolku; členství zaniká 
ke dni uvedenému v oznámení, pokud v oznámení den uveden není anebo je uveden 
den dřívější než den, kdy bylo takové oznámení Spolku doručeno, je dnem zániku 
členství den doručení oznámení Spolku; je-li statutární člen současně členem Správní 
rady, zaniká jeho členství dle pravidel obsažených v čl. VIII., oddíl Správní rada, odst. 
13.  

➢ vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov Spolku, jiných 
vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku – o vyloučení 
rozhoduje Správní rada; odvolacím orgánem je místně příslušný okresní soud; 

➢ úmrtím fyzické osoby; 
➢ omezením svéprávnosti fyzické osoby; 
➢ zánikem Spolku. 

 
2. Řádné členství ve Spolku zaniká: 
 

➢ vzdáním se členství, a to písemným oznámením adresovaným Spolku; členství zaniká 
ke dni uvedenému v oznámení, pokud v oznámení den uveden není anebo je uveden 
den dřívější než den, kdy bylo takové oznámení Spolku doručeno, je dnem zániku 
členství den doručení oznámení Spolku; 

➢ nezaplacením stanoveného členského příspěvku nebo jiného poplatku souvisejícího 
s řádným členstvím ve Spolku na nový kalendářní rok, pokud nebude příspěvek 
uhrazen ani ve hůtě do 15.února příslušného roku ; 

➢ vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov Spolku, jiných 
vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku – o vyloučení 
rozhoduje Správní rada; odvolacím orgánem je místně příslušný okresní soud; 

➢ úmrtím fyzické osoby; 
➢ zánikem Spolku. 

 
3. Čestné členství ve Spolku zaniká: 
 

➢ vzdáním se členství, a to písemným oznámením adresovaným Spolku; členství zaniká 
ke dni uvedenému v oznámení, pokud v oznámení den uveden není anebo je uveden 
den dřívější než den, kdy bylo takové oznámení Spolku doručeno, je dnem zániku 
členství den doručení oznámení Spolku; 

➢ vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov Spolku, jiných 
vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku – o vyloučení 
rozhoduje Správní rada; odvolacím orgánem je místně příslušný okresní soud; 

➢ úmrtím fyzické osoby; 
➢ zánikem Spolku. 

 
Článek VIII. 

Organizační uspořádání 
Strukturu spolku tvoří nejvyšší orgán, kterým je Správní rada a statutární orgán, kterým je 
Předseda Spolku. 
  



Stránka 5 z 7 
 

Správní rada 
1. Nejvyšším orgánem spolku je Správní rada. Správní rada řídí činnost Spolku a rozhoduje 

ve všech případech týkajících se činnosti Spolku. 
2. Členem Správní rady může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a je 

statutárním členem Spolku dle čl. V. odst. 2 odsek první těchto stanov. Členství ve Správní 
radě je slučitelné s jakoukoli další funkcí či působením v rámci Spolku. 

3. Správní rada Spolku má nejméně tři a nejvíce šest členů. V čele Správní rady stojí 
předseda, který je současně statutárním orgánem Spolku. Předseda je volen členy 
Správní rady. Opětovná volba je možná. 

4. Funkční období Správní rady je deset (10) let. 
5. Správní rada zasedá dle potřeby, zpravidla jednou ročně. Předseda je však povinen svolat 

Správní radu na písemnou žádost 2/3 zbývajících zvolených členů, a to nejpozději do 30 
dnů ode dne doručení takové žádosti. Nesvolá-li v uvedené lhůtě Předseda Správní radu, 
jsou zbývající členové Správní rady, kteří o svolání žádali, oprávněni svolat zasedání 
Správní rady sami. 

6. Každý z členů Správní rady má jeden hlas. 
7. Zasedání Správní rady se svolává písemnou pozvánkou doručenou jejím členům 

elektronicky prostřednictvím e-mailu, pošty či osobním předáním. Pozvánka musí 
obsahovat alespoň místo a čas konání a program jednání Správní rady. Pozvánka musí 
být doručena alespoň čtrnáct (14) dnů před zasedáním Správní rady. 

8. Do působnosti Správní rady náleží zejména: 
 

➢ rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně; 
➢ rozhodnutí o změně stanov Spolku; 
➢ rozhodnutí o všech ekonomických otázkách týkajících se činnosti Spolku a o výši 

a způsobu placení členských příspěvků, hracích členských příspěvků, případně jiných 
příspěvků; 

➢ rozhodnutí o nakládání s majetkem Spolku; 
➢ rozhodnutí o přijetí za statutárního člena Spolku; 
➢ rozhodnutí o přijetí za řádného člena spolku, případně jmenování člena pověřeného 

rozhodováním o přijetí řádných členů Spolku; 
➢ rozhodnutí o udělení čestného členství ve Spolku; 
➢ volba a odvolání členů Správní rady a volba a odvolání Předsedy; 
➢ schválení výsledku hospodaření Spolku; 
➢ rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání jeho vyloučení ze Spolku; 
➢ rozhodnutí o vyloučení členů ze Spolku dle článku VII. výše. 
➢ rozhodnutí o schválení účetní závěrky za předešlý rok 

 
9. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti 2/3 členů. 
10. K platnosti rozhodnutí Správní rady je potřeba souhlas 2/3 většiny přítomných. 
11. K platnosti rozhodnutí o zrušení Spolku, rozhodnutí o přeměně Spolku a k rozhodnutí o 

změně stanov je potřeba souhlas všech členů Správní rady. 
12. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Správní rady do třiceti dnů 

od jejího ukončení.  
13. Člen Správní rady může ze své funkce odstoupit anebo se může vzdát svého členství ve 

Spolku. V obou případech je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Správní radě.  
Předseda Správní rady je v takovém případě povinen, za účelem projednání odstoupení 
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nebo oznámení o vzdání se členství, svolat jednání Správní rady, a to nejpozději do 30 
dnů ode dne, kdy oznámení bylo Spolku doručeno. V případě, kdy odstoupí Předseda 
Správní rady, je oprávněn svolat Správní radu kterýkoli z jejich zbývajících členů. Výkon 
funkce člena Správní rady či členství ve Spolku skončí dnem, kdy tuto skutečnost Správní 
rada projednala, nejpozději však třicátým (30) dnem ode dne doručení oznámení Správní 
radě. 

14. Jestliže člen Správní rady zemře, odstoupí z funkce nebo se vzdá svého členství ve Spolku, 
zvolí zbývající členové Správní rady bez zbytečného odkladu nového člena do 
minimálního počtu podle odstavce 3 tohoto článku stanov.  

15. Odstoupí-li z funkce, zemřou-li anebo vzdají-li se členství ve Spolku všichni členové 
Správní rady současně anebo nastane-li situace, že zanikne funkce člena Správní rady u 
všech jejich členů, přechází oprávnění zvolit nové členy Správní rady na statutární členy 
(člena) Spolku a není-li jich, pak na řádné členy Spolku. 

16. V případě, že klesne počet členů Správní rady pod minimální počet členů podle odstavce 
3 tohoto článku stanov, plní funkci Správní rady zbývající členové, resp. člen. 

 
 Předseda spolku 

1. Předseda spolku je statutárním orgánem Spolku, jde o orgán individuální. 
2. Předseda spolku řídí činnost Spolku mezi konáním zasedání Správní rady a plní úkoly 

uložené mu Správní radou. 
3. Funkční období předsedy spolku je deset (10) let. Předsedu spolku volí ze svých členů 

Správní rada. Předseda spolku je současně předsedou Správní rady. 
4. Předseda spolku zastupuje Spolek, v souladu s rozhodnutími Správní rady. Za Spolek se 

předseda spolku podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí 
svůj podpis. 

5. Předseda spolku je oprávněn zmocnit kteréhokoli člena Správní rady k jakémukoli 
konkrétnímu jednání za Spolek, plná moc musí být písemná. 
 

Článek IX. 
Hospodaření a majetek Spolku 

1. Spolek je nevýdělečný. Veškeré příjmy lze využít pouze na činnost Spolku. Příjmy spolku 
tvoří příspěvky jeho členů, dary a dotace v souladu s cíli Spolku a ostatní příjmy z  akcí. 
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů (účelu) Spolku uvedených v čl. III. a 
v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. IV. těchto stanov. 

2. V případě zrušení Spolku s likvidací bude likvidátor jmenován Správní radou. Likvidační 
zůstatek po provedení likvidace bude rozdělen mezi statutární členy Spolku v poměru 
určeném Správní radou.  

 Článek X. 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem či dle §268 
občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

2. O dobrovolném rozpuštění spolku nebo sloučením s jiným spolkem rozhoduje Správní 
rada spolku. 

3. Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle 
ustanovení § 268 až § 273 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

 
Článek XI. 
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Závěrečná ustanovení 
Tyto stanovy byly schváleny na jednání členské schůze dne 05. 05. 2017, o čem byl proveden 
zápis, jehož přílohou je prezenční listina přítomných členů. 


