Judo SG Plzeň, z.s.
Stanovy spolku
Čl. I.
Název a sídlo
Judo SG Plzeň, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je Plzeň.
Čl. II.
Účel spolku
Účelem spolku je provozování, podpora a organizace tělovýchovné, turistické a sportovní činnosti,
především juda a příbuzných bojových technik se zaměřením především na mládež, a to v České
republice i v zahraničí.
Čl. III.
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tréninků zaměřených na zájmové a výkonnostní judo
přípravy talentovaných sportovců připravujících se pro reprezentaci České republiky,
organizace a řízení soutěží,
pořádání výcvikových táborů, táborů dětí se sportovním zaměřením,
pořádání tréninkových kempů a soustředění,
pořádání kulturních a společenských akcí nejen pro členy spolku a na propagaci juda,
pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
poradenské a konzultační činnosti.

Spolek bude úzce spolupracovat se Sportovním gymnáziem v Plzni, Českým svazem juda,
Magistrátem města Plzně, Plzeňským krajem, Národní sportovní agenturou a dalšími subjekty,
které napomohou dalšímu rozvoji nebo propagaci juda.

Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 5ti let. Členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky výkonným výborem spolku, který o přijetí rozhoduje na svém
nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující
schůzi spolku, vyjma osoby, která hlasovala proti přijetí těchto stanov a od přihlášky do spolku
odstoupila.
2. Člen spolku starší 18ti let má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit výkonný výbor spolku,
c) být volen do výkonného výboru spolku,
d) být zvolen předsedou nebo místopředsedou,
e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
f) podílet se na praktické a spolkové činnosti spolku.
3. Každý člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
c) platit členský příspěvek určený výkonným výborem.
4. Člen spolku starší 18ti let je oprávněn:
a) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výkonnému výboru spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že opakovaně i přes písemné napomenutí ze
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
e) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen dva roky po sobě neuhradí členský
příspěvek určený výkonným výborem,
f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Čl. V.
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda a místopředseda jako orgán statutární.

Čl. VI.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů starších 18ti let – členská schůze.
Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
c) schvaluje zprávu o hospodaření za předcházející rok
d) volí členy výkonného výboru a odvolává jejich členy,
e) ze zvolených členů výkonného výboru volí a odvolává předsedu a místopředsedu,
f) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
g) rozhoduje o vyloučení členů,
h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
i) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
j) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
k) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně, po vyhotovení účetní uzávěrky sestavené ke dni 31.12. předchozího kalendářního
roku. Výkonný výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to
požádá písemně alespoň jedna třetina) členů spolku starších 18ti let. Informaci o konání
zasedání členské schůze zveřejňuje výkonný výbor členům spolku na webové stránce spolku a
to nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí informace je místo a čas konání členské
schůze a program jednání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zveřejní
výkonný výbor na webové stránce spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke
schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného
výboru.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání jedna třetina všech členů
spolku starších 18ti let. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
spolku starších 18ti let, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen starší 18ti let má
při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Pokud není v oznámené době začátku
přítomno alespoň třetina členů, pak je členská schůze usnášeníschopná 30 minut po stanoveném
začátku bez ohledu na počet přítomných členů Spolku.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
Přílohou zápisu je jmenný seznam všech zúčastněných členů spolku s jejich podpisy.
Čl. VII.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Počet členů výkonného výboru bude stanovený vždy členskou schůzí před každou volbou jeho
členů. Maximální počet členů výboru je 5. Počet prvních členů výkonného výboru je 3. Členem
výkonného výboru je vždy předseda a místopředseda jakožto statutární orgán spolku. Počet
členů výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.
3. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit,
jiný člen výboru, a to podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce.
4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
5. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
6. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze.
7. Výkonný výbor zejména:
a) schvaluje přihlášky nových členů,
b) svolává zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov
c) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci,
d) organizuje a řídí činnost spolku,
e) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti členské schůze,
f) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,
g) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
h) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
i) disponuje přístupovými právy k bankovním účtům spolku za účelem kontroly pohybu na
bankovním účtu, ale bez možnosti zadání platebního příkazu,
j) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků.
8. Funkční období řadových členů výkonného výboru je čtyřleté.
9. Prvními členy výboru jsou Ing. Mgr. Tomáš Vodička, nar. 1.3.1976, bytem Manětínská
1539/61, Bolevec, 323 00 Plzeň, Mgr. Jiří Dolejš, nar. 10.3.1954, bytem Trnová 295, 330 13
Trnová, a Ing. Václav Šístek, nar. 2.2.1948, bytem Terezie Brzkové 769/64, Skvrňany, 318 00
Plzeň.

Čl. VIII.
Předseda a místopředseda
1. Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda. Předseda a místopředseda zastupují
spolek ve všech záležitostech samostatně, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a
výkonného výboru. V případě, že předseda nebo místopředseda zastupuje spolek v rozporu s
těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
2. Předseda a místopředseda se podepisují za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
spolku připojí svůj podpis s uvedením funkce. Mohou tak činit samostatně.
3. Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté.
Čl. IX.
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a
osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) dary.
2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním,
rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým
majetkem rozhoduje členská schůze.
3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude
nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže spolek
obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.),
naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu
poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

V Plzni dne 15.2. 2021

