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Badmintonový klub Super Stars Most, z. s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Badmintonový klub Super Stars Most, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Mostě. 

Anglický ekvivalent jména spolku: Badminton Club Super Stars Most, z. s.  

Čl. II 

Účel spolku 

Badmintonový klub Super Stars Most, z. s. je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující 

fyzické a právnické osoby s cílem provozování sportovní činnosti - badmintonu.  

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) tréninkové činnosti dětí, mládeže a dospělých 

b) výkonnostního rozvoje jednotlivců a družstev 

c) organizování soutěží a akcí 

d) organizování přípravných soustřední 

e) účastí v aktivitách organizovaných ostatními sportovními a tělovýchovnými 

organizacemi 

f) účastí v soutěžích Českého badmintonového svazu 

g) účastí v mezinárodních soutěžích Badminton Europe a Badminton World Federation 

h) spolupráce v rámci rozvoje sportu s ostatními sportovními a nesportovními 

organizacemi 

i) samostatné obchodní a hospodářské činnosti v rámci rozsahu působení organizace 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba, u mladších 18-ti let zastoupena zákonným 

zástupcem. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě schválení písemné 

přihlášky předsedou spolku, který o jeho přijetí rozhodne v nejkratším možném termínu. 

Odevzdáním přihlášky dává fyzická osoba najevo souhlas s těmito stanovami a ostatními 

sportovně-technickými dokumenty, které souvisejí s činností spolku.  

2. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit předsedu spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d) podílet se na praktické činnosti spolku. 
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3. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a ostatní sportovně-technické dokumenty, 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) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce. 

d) Informovat vedení spolku o změnách podstatných údajů souvisejících s jeho 

členstvím ve spolku. 

e) Vypořádat veškeré závazky, ekonomické i administrativní, vůči spolku před 

ukončením svého členství ve spolku. Do vypořádání všech závazků není možné 

členství ve spolku ukončit. Členství není možné ukončit ani v době, kdy byl člen 

potrestán disciplinárním trestem, až do jeho vypršení, či mu byla v souladu 

s disciplinárním trestem udělena pokuta, až do doby její úhrady. 

 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi s vlastnoručním 

podpisem, pokud byl naplněn čl. IV., bod 3., písmeno e), těchto stanov.  

b) úmrtím člena, 

c) zánikem spolku, 

d) nezaplacením členských příspěvků do jednoho měsíce od stanovené lhůty, včetně 

stanoveného penále. Spolek má právo vymáhat neuhrazené členské příspěvky, 

pokuty, i po zániku členství.  

e) vyloučením člena vedením spolku v případě, že člen porušuje tyto stanovy, 

sportovně-technické dokumenty, svým jednáním poškozuje jméno spolku, případně 

z jiného důvodu stanoveného zákonem. V případě vyloučení ze spolku nemá člen 

nárok na vrácení jakýchkoliv přeplatků. 

5. Seznam členů spolku je veřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při 

vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 

potvrzeného ukončení členství. 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, 

b) tříčlenný výkonný výbor,  

c) předseda 

Čl. VI 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí předsedu a odvolává jej,  

c) volí a odvolává další dva členy výkonného výboru, 

d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období, 



 

 

 
W www.superstars-most.net 

E Super.Stars@centrum.cz 
T +420 732 931 378 

 

IČ 68298307 

DIČ CZ68298307 

 

A V. Nezvala 2491,  

    434 01  Most 

e) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 

h) 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 předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o 

to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání 

členské schůze zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, 

kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní 

elektronickou adresu, a to nejpozději týden před jeho konáním. Součástí informace je 

návrh programu zasedání. Nejpozději tři dny před konáním zasedání členské schůze 

zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí 

předsedy. 

5. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku nebo 

zákonných zástupců členů mladších 18-ti let, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. 

Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Členská schůze je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných členů. 

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 ověřuje jeden člen a předseda přítomní na 

zasedání členské schůze. 

čl. VII 

Výkonný výbor 

1. Tříčlenný výkonný výbor je tvořen předsedou spolku a dvěma členy zvolenými členskou 

schůzí. 

2. Výkonný výbor je mezi členskými schůzemi výkonným orgánem pro zabezpečení 

sportovní, hospodářské a jiné činnosti klubu. 

3. Sestavuje roční rozpočet a hospodaří podle něj. 

4. Rozhoduje o zřizování a uzavírání sponzorských, dotačních smluv a grantů. 

5. Členství ve výkonném výboru spolku zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním 

z funkce, vzdáním se funkce (musí být oznámeno písemně nejpozději tři měsíce před 

požadovaným ukončením funkce), zánikem členství ve spolku.  
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čl. IX 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 

věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, 

včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, podepisovat 

dokumenty, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat 

o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou 

zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den 

následujícího po dni volby. 

3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

d) pro své funkční období je povinen členské schůzi předložit ke schválení strategický 

plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději měsíc před ukončením 

platnosti předchozího strategického plánu. 

4. Předsednictví klubu zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním z funkce, vzdáním se 

funkce (musí být oznámeno písemně nejpozději tři měsíce před požadovaným ukončením 

funkce), zánikem členství ve spolku.   

čl. X 

Majetek a hospodaření spolku 

1. Zdrojem majetku k zajištění hospodaření spolku jsou zejména: 

a) dosavadní majetek, majetková práva a stavy účtů badmintonového klubu 

b) příspěvky členů klubu 

c) dobrovolné příspěvky, dotace, dary, granty, příspěvky od sponzorů apod. 

d) příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, společenské, obchodní a hospodářské činnosti 

e) úroky z uloženého kapitálu 

čl. XI 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku o jeho likvidačním zůstatku rozhodne mimořádně svolaná členská 

schůze. 

 

Účinnost od 1. 3. 2016                                                                 V Mostě dne 17. 2. 2016 


