
STANOVY SPOLKU 

Keiki ski, z. s. 

 

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

1) Název spolku zní: Keiki ski, z. s. (dále jen ”spolek”); 

2) sídlem spolku je Ostrava;  

3) spolek je právnickou osobou a působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na 

organizační jednotky;  

4) charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č.  89/2012 Sb., občanského 

zákoníku.  

 

čl. II 

Účel spolku  

1) Spolek byl založen a existuje za účelem naplňování společné zájmové činnosti jeho členů 

spočívající zejména v provozování sportovních aktivit, a to především aktivit vztahujících se 

k alpskému lyžování.  

2) K plnění své hlavní činnosti spolek zejména vytváří organizační, materiální, technické, 

logistické, administrativní, jakož i jiné zázemí pro účast členů spolku na sportovních akcích 

pořádaných jinými subjekty, organizuje sportovní akce, organizuje akce pro přípravu na 

sportovní akce, propaguje alpské lyžování a jiné podobné aktivity.  

3) Za účelem podpory své hlavní činnosti podle tohoto článku může spolek vyvíjet též vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající ve výdělečné činnosti v souvislosti s organizováním 

sportovních akcí a kempů. Vznikne-li v souvislosti s vedlejší hospodářskou činností spolku 

podle tohoto bodu zisk, lze takový zisk použít na financování hlavní činnosti spolku, a to 

včetně správy spolku. 

4) V rámci své činnosti spolek spolupracuje zejména se Svazem lyžařů České republiky, Českým 

svazem tělesné výchovy, Českou asociací sportu pro všechny, školami  a dalšími organizacemi 

provozujícími tělovýchovu, sport a turistiku, včetně orgánů státní správy a samosprávy.  

 

čl. III 

Cíle spolku a předmět jeho činnosti 

1) Předmětem činnosti spolku je zejména: 

a. zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů a naplňování 

účelu spolku; 

b. péče o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti svých členů; 

c. organizování zimních a letních tréninků, soustředění a kempů; 



d. zajišťování účasti svých členů na školeních a seminářích cvičitelů, instruktorů, trenérů 

a rozhodčích. 

 

čl. IV 

Členství ve spolku 

1) Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí s těmito stanovami 

a podaly řádně vyplněnou přihlášku. 

2) Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.  

3) Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby vedené společným zájmem vést spolek jako 

samosprávný a dobrovolný svazek členů. 

4) Členství zaniká  

a. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství; 

b. doručením písemného oznámení člena o vystoupení; 

c. rozhodnutím o vyloučení; 

d. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě; 

e. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku;  

f. zánikem spolku. 

5) Člen má právo 

a. podílet se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 

b. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 

c. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

6) Člen má povinnost 

a. dodržovat tyto stanovy a další vnitřní předpisy spolku a jednat v souladu s cíli spolku; 

b. svou činností pomáhat k naplňování cílů spolku; 

c. platit členské příspěvky. 

7) Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.  

 

čl. V 

Orgány spolku 

 Orgány spolku jsou: 

a. statutární orgán – předseda; 

b. nejvyšší orgán – výbor spolku. 

 

čl. VI 

Statutární orgán – předseda 

1) Statutárním orgánem spolku je předseda, který zastupuje spolek  navenek. 

2) Funkční období předsedy je desetileté.  



 

čl. VII 

Nejvyšší orgán - výbor spolku 

1) Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně. 

2) Výbor je tříčlenný. 

3) Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V  případě ukončení členství ve spolku nebo 
rezignace na funkci člena výboru se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.   

4) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném 
počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je 
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí 
hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny  přítomných členů, 
pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.  

5) Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, 
není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

6) Funkční období výboru je pětileté.  

7) V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se 
na něj, jako by nebylo přijato. 

8) Výbor 

a. volí předsedu spolku; 

b. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto 
rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru; 

c. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období 
a revizní zprávu; 

d. konkretizuje činnost pro další období; 

e. stanovuje výši členských příspěvků. 

 

čl. VIII 

Zásady hospodaření 

1) Spolek hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem. 

2) Zdroje majetku budou tvořit dary, dotace, členské příspěvky, granty a příjmy z činnosti spolku 

a z majetku spolku a další zdroje, pokud je schválí Výbor spolku.  

3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v  souladu s jeho hlavní činností 

podle těchto stanov a s rozpočtem spolku. 

 

čl. IX 

Okolnosti zániku spolku 

1) Spolek zaniká některým ze způsobů stanovených zákonem.   

2) Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.  

3) Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Výbor spolku o způsobu 

majetkového vypořádání. 



 

 

čl. X 

Závěrečná ustanovení 

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

2) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 25. dubna 2018. Účinnosti nabývají dnem 

zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v  Ostravě. 


