
 

STANOVY SPOLKU 

SINGLETRAIL Moravský kras, z.s. 

 
Spolek SINGLETRAIL Moravský kras, z.s. je dobrovolné společenství osob. Je nezávislé na 

státní správě, církvích, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale je 

ochotno se všemi spolupracovat k naplnění účelu dále uvedeného. 

 

I. 

Účel spolku 

Účelem spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich 

zájmové činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, zejména cyklistiky ve všech jejich formách. 

Ve spolku se vytvářejí ve smyslu těchto stanov oddíly. 

 

II. 

Hlavní činnosti spolku 

1. Vytváření ekonomické základny pro naplňování svého účelu, tedy podpory v oblasti 

tělovýchovy, zejména cyklistiky ve všech jejich formách, budování a údržba 

cyklostezek. 

2. Vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a 

tělovýchovy, zejména cyklistiky a dalších forem tělesné kultury ve svých oddílech a 

pro tuto činnost získávání svých členů a ostatních občanů, zvláště pak dětí a mládeže. 

3. V souladu se zájmy spolku a potřebami svých oddílů rozvíjení různých forem kulturní 

a společenské činnosti. 

4. Vedení svých členů jakožto i ostatních účastníků k dodržování základních etických a 

mravnostních pravidel. 

5. Poskytování základních informací dotýkajících se činnosti spolku svým členům. 

6. Prosazování zájmů spolku ve vztahu ke třetím osobám, jak ze sportovního či 

nesportovního odvětví a za tímto účelem spolupracovat se stáními orgány a orgány 

územní či jiné samosprávy. 

7. Propagování činnosti v oblasti tělovýchovy, zejména cyklistiky ve všech jejich 

formách v regionech České republiky. 

8. Sportovní osvěta v oblasti tělovýchovy, zejména cyklistiky ve všech jejich formách 

veřejnosti. 

9. Organizování sportovních soutěží a účast na národních i mezinárodních soutěžích 

v oblasti tělovýchovy, zejména cyklistiky ve všech jejich formách na amatérské i 

profesionální úrovni. 

10. Organizování kulturních a vzdělávacích akcí. 

  

III. 

Název a sídlo spolku 

1. Spolek nese název SINGLETRAIL Moravský kras, z.s. (dále jen „spolek“). 

2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

3. Sídlo spolku je na adrese: Habrůvka 151, PSČ: 679 05. 

 



IV. 

Členství 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba či právnická osoba s trvalým pobytem či 

sídlem na území Evropské unie. Právnická osoba jedná prostřednictvím svého 

statutárního orgánu (popř. jiného zástupce, kterého určí a zmocní). Členem spolku 

může být jen osoba, která souhlasí se stanovami a účelem spolku. Nezletilé osoby 

mohou být členy sdružení jen se souhlasem svého zákonného zástupce.  

2. Členství je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. Přihlášku ke 

členství přijímá valná hromada spolku a pro přijetí člena je potřeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů spolku. Valná hromada spolku o přijetí rozhoduje na 

svém nejbližším konání po dni podání přihlášky. 

3. Druh členství je: přímý a nepřímý. Zakladatelé spolku jsou přímými členy. 

4. Členství vzniká dnem, kdy valná hromada spolku rozhodne o přijetí žadatele na 

základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: u fyzické osoby jméno a 

příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu a skutečného bydliště, pakliže se liší od 

trvalého pobytu, datum narození, u právnické osoby firmu, sídlo, identifikační číslo, a 

dále případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a 

vlastnoruční podpis žadatele, popř. zákonného zástupce. Dále musí přihláška 

obsahovat, zda žadatel žádá o členství přímé či nepřímé. Pakliže žadatel žádá o 

členství přímé, je přílohou jeho přihlášky i doklad o uhrazení vstupního poplatku 

spolku (nebude-li tento doklad přiložen, bude rada přihlášku žadatele posuzovat jako 

žádost o členství nepřímé). Přihláška se podává na adresu sídla spolku. 

5. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od 

okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

6. Členství zaniká: 

a) doručením spolku písemného oznámení o vystoupení člena, 

b) v případě nezájmu člena spolku (za tento se považuje zejména situace, kdy se člen 

bez omluvy nezúčastní třikrát zasedání valné hromady), 

c) jeho vyloučením pro hrubé porušení členských povinností ve spolku, a to dnem, 

kdy o tomto vyloučení rozhodne valná hromada spolku, 

d) zánikem členství v oddílu spolku 

e) smrtí člena či zánikem člena spolku právnické osoby s likvidací a i bez likvidace, 

f) zánikem spolku. 

7. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané valnou hromadou. 

8. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 

 

V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Přímý člen spolku musí splňovat pravidla popsaná v článku IV. odst. 1 a musí uhradit 

vstupní poplatek ve výši, splatnosti a způsobem stanoveným valnou hromadou 

v organizačním řádu spolku. Přímý člen má právo: 

a) podílet se na praktické činnosti spolku, 

b) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování 

hlasováním, 

c) volit a být volen do orgánů spolku, 

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

e) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku. 



2. Nepřímý člen spolku musí splňovat pravidla popsaná v článku IV. odst. 1. Nepřímý 

člen má právo:  

a) účastnit se jednání valné hromady, kdy jeho hlas je pouze poradní a nepřihlíží 

se k němu pro účely, které jsou uvedené v § 252 odst. 1 občanského zákoníku 

(nezapočítává se do kvóra pro posouzení usnášeníschopnosti valné hromady, 

ani do kvóra pro posouzení přijetí či nepřijetí rozhodnutí valné hromady),  

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

c) nemá právo volit a být volen do orgánů spolku. 

3. Nezletilí členové nemají volební právo a nemohou být voleni do orgánů spolku, na 

valné hromadě mají pouze hlas poradní, ke kterému se nepřihlíží pro účely, které jsou 

uvedeny v § 252 odst. 1 občanského zákoníku. 

4. Člen spolku má zejména povinnost: 

a) jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími 

orgánů spolku, 

b) aktivně se podílet na plnění účelu spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

e) hradit členský příspěvek, jehož výši, splatnost a způsob úhrady stanoví valná 

hromada spolku, 

f) oznamovat spolku změny údajů uvedených v přihlášce. 

 

VI. 

Oddíly spolku 

1. Oddíly spolku (dále jen oddíly) jsou organizačními jednotkami spolku, schválenými 

valnou hromadou, bez právní osobnosti (subjektivity). V rámci schváleného plánu 

činnosti a plánu hospodaření organizují a zabezpečují činnost členů spolku a širší 

veřejnosti, zejména a mládeže v určených tělovýchovných a sportovních odvětvích. 

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které 

je ve spolku provozováno. Oddíl tvoří členové, kteří se do oddílu přihlásili a byli 

v něm zaregistrováni. 

3. Člen oddílu se stává nepřímým členem spolku. 

4. O založení oddílu rozhoduje valná hromada, která může stanovit bližší podmínky 

fungování oddílu v rámci spolku. 

5. O zrušení oddílu rozhoduje valná hromada. Důvod zrušení může být odůvodněn 

nečinností oddílu, porušováním stanov a vnitřních přepisů, případně jiným závažným 

důvodem. 

6. Nejvyšším orgánem oddílu je vedoucí oddílu, kterého volí valná hromada. Funkční 

období vedoucího oddílu je čtyřleté. Do pravomoci vedoucího oddílu náleží 

rozhodování o záležitostech oddílu, které nejsou vyhrazeny orgánům spolku, zejména: 

a) stanovuje hlavní směry sportovní činnosti, dosažené výsledky a další rozvoj 

sportovní činnosti, rozhoduje o podmínkách účasti v soutěžích, případně 

odstoupení ze soutěže, 

b) rozhodování o vyloučení člena oddílu z oddílu,  

c) projednává a předkládá návrh hospodaření oddílu ke schválení valné hromadě 

spolku, 

d) vede evidence oddílu, 

e) navrhuje valné hromadě ukončení své činnosti, zrušení oddílu nebo jinou 



organizační změnu pro projednání na valné hromadě, 

f) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 

a) navrhuje valné hromadě spolku ke schválení výše oddílových ročních příspěvků a 

jiných poplatků, 

b) navrhuje valné hromadě spolku ke schválení přijetí nových členů oddílu a 

ukončení členství v oddílu, 

c) připravuje a schvaluje soupisky svých členů ve svazových soutěžích a zjišťuje 

jejich registraci, 

d) projednává a rozhoduje o uvolnění (přestupech) svých registrovaných členů do 

jiných oddílů pro projednání s jednatelem spolku a trenéry, 

e) schvaluje trenéry a další funkcionáře jednotlivých družstev nebo kolektivů, 

f) vede disciplinární řízení jako orgán I. stupně proti svým členům, 

g) zpracovává plány činnosti a rozpočet oddílu na příslušné období (zpravidla 1 rok),  

h) zajišťuje další činnosti spojené s činností oddílu. 

 

7. Jménem oddílu vystupuje vedoucí oddílu. Vedoucí oddílu podepisuje dokumenty 

oddílu jménem oddílu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu oddílu připojí svůj 

podpis, v rozsahu své působnosti stanového stanovami a vnitřními předpisy. Vedoucí 

jedná jménem oddílu a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a vnitřních předpisů 

spolku. V případě že vedoucí oddílu jedná jménem oddílu v rozporu s těmito 

rozhodnutími, je povinen nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobí. 

 

VII. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada, 

b) 2 jednatelé. 

VIII. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové tohoto spolku. 

2. Valnou hromadu svolává jednatel spolku nejméně jedenkrát ročně a též vždy, požádá-

li o to alespoň jedna třetina členů spolku. 

3. Valná hromada: 

a) projednává jedenkrát ročně zprávu jednatelů o činnosti spolku v uplynulém 

období, 

b) projednává výroční zprávu pověřeného člena spolku, 

c) projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů spolku, 

d) schvaluje rozpočet spolku, 

e) rozhoduje o ustanovení nového oddílu, 

f) volí a odvolává vedoucího oddílu, 

g) rozhoduje o zrušení oddílu, zejména je-li jeho činnost v rozporu se stanovami 

spolku, 

h) spolurozhoduje o změně stanov. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech přímých 

členů spolku. 

5. Každý přímý člen má jeden hlas. Hlasy přímých členů jsou si rovné. S nepřímým 



členstvím je spojen pouze hlas poradní a nepřihlíží se k němu pro účely stanovené v § 

252 odst. 1 občanského zákoníku. 

6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje prostá většina přítomných přímých členů. Rozhodnutí o změně stanov (článek 

VII. odst. 3 písm. e) vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny přímých členů 

spolku a zároveň alespoň poloviny všech členů spolku. 

7. Valná hromada zejména: 

a) volí ze svých členů jednatele spolku a odvolává je, 

b) rozhoduje o přijetí nového člena, 

c) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 

d) rozhoduje o zrušení spolku, 

e) spolurozhoduje o uměně stanov, 

f) koordinuje činnost spolku, 

g) zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady, 

h) pověřuje členy spolku kontrolou a evidencí hospodaření spolku. 

 

IX. 

Jednatelé spolku 

1. Jednatelé spolku jsou statutárním orgánem spolku. Statutární orgán je kolektivní, 

spolek má 2 (dva) jednatele spolku. 

2. Jednatel musí být vždy přímým členem spolku. 

3. Jednatele volí ze svých členů valná hromada spolku a též je odvolává. Funkční období 

jednatele spolku je 20 (slovy: dvacet) let. 

4. Jednatelé jednají ve věcech s předmětem plnění přesahujícím 50.000,- Kč (slovy: 

padesáttisíc korun českých) za spolek společně, v ostatních věcech jedná za spolek 

každý z jednatelů samostatně.   

5. Jednatel zejména: 

a) zastupuje spolek navenek a činí jeho jménem právní úkony, 

b) přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu, 

c) spravuje účet spolku a rozhoduje o použití finančních prostředků na tomto účtu, 

d) připravuje podklady pro jednání rady. 

6. Jednatelé jsou ze své činnosti odpovědní radě. 

 

X. 

Hospodaření 

1. Spolek je ve smyslu občanského zákoníku neziskovou právnickou osobou. Případný 

zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, 

výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch účelu spolku. 

2. Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) dary a dobrovolné příspěvky fyzických a právnických osob, 

b) přidělené granty, dotace, subvence, sbírky, soutěže. 

3. Hospodařením spolku je valnou hromadou spolku pověřen její člen, který je spolu 

s jednateli odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto spolku. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou, 

která je tíž oprávněna hospodaření spolku kontrolovat. 

 



XI. 

Zrušení a zánik spolku 

1. Spolek se zrušuje a zaniká z důvodu a způsobem stanoveným zákonem, popř. těmito 

stanovami. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Valná hromada spolku může vydat organizační řád tohoto spolku. 

2. Spolek má právo v souladu s účelem své činnosti se obracet na státní orgány 

s peticemi a žádostmi. 

3. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku a orgány spolku. 

4. Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

 

 

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 25.11.2016. 

 

 

…………………..      ……………………….. 

Petr Vaněk       Tomáš Tureček 

jednatel        jednatel 


