
Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. 

Stanovy spolku 
 

I.  
Název a sídlo spolku 

1. Spolek nese název Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. (dále jen „Spolek“), používá zkratku „SK 
Pegas“, příp. „SK Pegas Sedlčany“ a svůj znak. 

2. Spolek je svobodným a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob dle ust. § 214 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Spolek“). Fyzické i právnické 
osoby se stávají členy Spolku na základě své pravé a svobodné vůle. 

3. Sídlem Spolku jsou Sedlčany. 

4. Spolek vyvíjí svou činnosti podle stanov a je nezávislý na politických stranách, vládních nebo 
hospodářských organizacích. 

 

II.  
Účel Spolku 

1. Spolek vytváří podmínky pro rozvoj, propagaci a upevnění sportu, zejména softballu a všech jeho 
forem, v Sedlčanech a okolí. 

 

 
Hlavní činnost Spolku 

1. Hlavní činností Spolku je veřejně prospěšná činnost v oblasti sportu, zejména v oblasti softballu.  

2. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu uvedeného v čl. II. coby společného zájmu členů Spolku. 
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností Spolku: 

(a) budováním, provozováním a udržováním tělovýchovných a jiných zařízení, která Spolek 
vlastní nebo užívá a vytváření možností jejich užívání zájemcům z řad veřejnosti, 
zejména pak dětí a mládeže; 

(b) vedením členů Spolku k dodržování základních etických a mravních pravidel; 
(c) spoluprací s orgány obce, příp. jinými orgány či osobami. 

 

III.  
Majetek a vedlejší činnost Spolku 

 
1. Vedle své hlavní činnosti může Spolek, k podpoře hlavní činnosti, vyvíjet též vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

2. Majetek Spolku tvoří zejména: 

(a) příspěvky členů Spolku; 
(b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti, 
(c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti; 
(d) příspěvky a dotace od České softballové asociace; 
(e) státní příspěvky, dotace, dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, jakož i další 

prostředky z jiných zdrojů; 
(f) majetek převedený do vlastnictví Spolku členem Spolku. 



3. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o 
jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonná rada (dále jen 
„VR“). 

4. Kromě majetku, ke kterému má Spolek vlastnické právo, může Spolek hospodařit s národním nebo 
jiným majetkem, k němuž má zřízeno užívací aj. právo. Hospodaření s takovým majetkem se řídí 
obecně závaznými právními předpisy. 

5. Hospodářskou činnost Spolku řídí VR prostřednictvím hospodáře Spolku. Hospodář Spolku musí být 
osobou starší 18 let, kterou jmenují členové VR bezprostředně po jejich uvedení do funkce, 
zpravidla ze svého středu, a která má plnou hmotnou odpovědnost za správu peněžních prostředků 
Spolku. 

6. Spolek může zakládat další právnické osoby s právní osobností. Zakladatelské právní dokumenty 
takových právnických osob stejně jako jejich založení podléhají schválení ze strany VR Spolku. 

 

IV.  
Orgány Spolku 

 
Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada (dále jen „VH“), které se mohou účastnit všichni 
členové Spolku. Schůze VH se konají nejméně jednou za rok. VH svolává VR vhodným způsobem 
(např. vyvěšením informace o konání VH na vývěsce Spolku, zveřejněním na oficiálních 
internetových stránkách apod.). Mezi zveřejněním a datem svolání VH musí uplynout nejméně 14 
dní. 

2. Mimořádnou VH musí svolat VR, pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 členů Spolku starších 16 
let nebo prezident klubu. Tato VH se koná nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. 

3. VH je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně poloviny členů Spolku s volebním právem (jak je 
definováno v čl. VII. odst. 1 těchto stanov). V případě, že k okamžiku zahájení VH není přítomná 
alespoň polovina členů Spolku s volební právem, platí, že 15 minut po zahájení je VH schopná 
usnášet se bez ohledu na počet přítomných. 

4. VH zejména: 

(a) rozhoduje o vzniku a zániku Spolku, příp. o majetkovém vypořádání; 
(b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Spolku; 
(c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Spolku; 
(d) volí VR; 
(e) volí revizní komisi (dále jen „RK“); 
(f) rozhoduje o přijetí nového oddílu (odboru) nebo organizace; 
(g) rozhoduje o vyloučení oddílu (odboru) nebo organizace v případě, že jejich činnost je 

v rozporu se zákonem; 
(h) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku Spolku, schvaluje rozpočet na 

dané období; 
(i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, které upravují vnitřní vztahy 

ve Spolku. 

5. Zasedání VH svolává a řídí prezident klubu nebo pověřený člen VR. V úvodu jmenuje zapisovatele a 
ověřovatele zápisu a seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu nechá zvolit 
mandátovou, v případě konání voleb i volební, komisi. Zápis z jednání VH podepisuje zapisovatel a 
minimálně jeden člen VR. 

  
 

 



Výkonná rada a prezident 

6. Výkonným orgánem Spolku je VR. VR tvoří prezident Spolku a příslušný počet členů VR. Prezident 
Spolku řídí činnost VR a reprezentuje klub navenek.  

7. Volební období VR je tříleté. 

8. VR zabezpečuje plnění úkolů Spolku v období mezi jednotlivými VH. VR rozhoduje ve všech věcech, 
které nejsou ve výlučné pravomoci VH, přičemž VH si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 

9. Při stanovení počtu členů VR je přihlíženo zejména k počtu členů klubu, k počtu družstev a k 
velikosti a počtu členů družstev, a to následujícím způsobem: 

(a) do 80 členů klubu  3 nebo 5 členů VR 
(b) nad 80 členů klubu  5 nebo 7 členů VR 

10. Rozhodující pro stanovení počtu členů VR je počet členů Spolku a počet družstev hrajících v 
pravidelné soutěži vždy k 1. lednu roku, v němž se konají volby do VR.  

11. VR se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání VR svolává prezident 
Spolku. Prezident je povinen svolat zasedání VR vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích 
členů. Zasedání se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti k jejímu svolání. 

12. Nesvolá-li zasedání VR podle předchozího odstavce prezident klubu, učiní tak jiný člen VR. 

13. VR je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Jestliže není při 
zahájení jednání či v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů VR, ukončí prezident 
Spolku zasedání a do 14 dnů se svolá jednání náhradní. 

14. Zasedání VR řídí prezident Spolku, popř. jiný pověřený člen VR, který bezprostředně po zahájení 
schůze jmenuje, z řad členů VR, zapisovatele.  

15. Prezident Spolku pozastaví výkon usnesení VR, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží 
k rozhodnutí nejbližšímu zasedání VH. 

16. VR zejména: 

(a) zabezpečuje plnění usnesení VH; 
(b) organizuje a řídí hospodářskou činnost Spolku; 
(c) připravuje podklady pro VH, zejména k rozpočtu a hlavním směrům činnosti; 
(d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku Spolku; 
(e) spolupracuje se sportovními svazy, orgány obcí, s podniky, ostatními spolky, jinými 

organizacemi a fyzickými osobami; 
(f) vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu k zabezpečení své činnosti; 
(g) schvaluje a odvolává trenéry jednotlivých družstev. 

 
Revizní komise 

17. RK kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky Spolku a provádí šetření stížností 
členů Spolku.  

18. Volební období RK je tříleté. 

19. RK je ze své činnosti odpovědna VH.  

20. RK má tři členy a bezprostředně po svém zvolení sama volí ze svého středu předsedu RK. Volební 
období RK je shodné s volebním obdobím VR.  

21. Členové RK mají právo zúčastnit se všech zasedání VR a nahlížet do všech dokladů Spolku (účetních, 
inventurních, smluvních apod.). Svěřenou kontrolu provádí RK nejméně jednou za kalendářní rok. O 
provedené kontrole provede RK zápis, který obsahuje údaje, co bylo kontrolováno a s jakým 
výsledkem. Zápis podepíše alespoň jeden člen RK a člen VR či hospodář Spolku (dle charakteru 
kontroly).  



22. Členové RK nesmí být současně členy VR. 

23. RK podává na zasedání VH souhrnnou zprávu o své činnosti (předkládá svá zjištění, případné návrhy 
a doporučení). 

 

V.  
Členství ve Spolku 

1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, přičemž členem Spolku se může stát i cizí státní 
příslušník. Na členství není právní nárok.  

2. Členství ve Spolku vzniká dnem podání přihlášky hospodáři Spolku. Přihláška k členství ve Spolku 
podléhá souhlasu VR, přičemž odmítnutím přihlášky k členství ve Spolku VR platí, že členství ve 
Spolku nikdy nevzniklo. Přihláška může být odmítnuta VR nejpozději 1 měsíc po vzniku členství, tj. 1 
měsíc po podání přihlášky Spolku. V případě, že ke dni odmítnutí přihlášky došlo k zaplacení 
příspěvků, vrátí VR příslušnou částku členovi, jehož přihláška byla odmítnuta. 

3. Členství fyzických osob je dvojího druhu, a to řádné členství (dále jen „Řádné členství“ či „Řádný 
člen“) a čestné členství (dále jen „Čestné členství“ či „Čestný člen“). 

4. Řádný člen musí mít zaplaceny členské příspěvky. 

5. Řádné členství ve Spolku může vzniknout za předpokladu, že příslušný jednotlivec působí v oblasti 
softballu jako hráč, trenér, rozhodčí, funkcionář anebo je, v souladu s vnitřními předpisy Spolku, 
jakkoliv zapojen v rámci činnosti Spolku.  

6. Čestné členství může být uděleno osobě, která významným způsobem přispěla při budování Spolku 
a rozvoji softballu v regionu Sedlčan. Čestní členové neplatí členské příspěvky. O udělení Čestného 
členství rozhoduje VH. 

7. Řádné i Čestné členství ve Spolku zaniká: 

(a) písemným oznámením člena o vystoupení ze Spolku; 
(b) vyloučením člena z důvodu porušení či opakovaného porušování stanov, členských 

povinností, zásad a cílů Spolku, anebo jiného závažného provinění člena Spolku. Člen je 
v takovém případě nejprve písemně vyzván, aby nepokračoval v uvedeném jednání, a 
na možnost vyloučení v případě nerespektování výzvy upozorněn. Pokud i tak 
pokračuje v jednání naplňujícím důvody pro vyloučení, může být na základě rozhodnutí 
VR vyloučen; 

(c) úmrtím člena; 
(d) zánikem Spolku, anebo rozhodnutím VH o jeho přeměně na jinou právní formu, a to 

dnem zániku anebo dnem účinnosti rozhodnutí o přeměně na jinou právní formu. 

8. Řádné členství ve Spolku dále zaniká: 

(a) dlouhodobým neplněním povinnosti dle čl. VII odst. 2, písm. (i) těchto stanov, přičemž 
k zániku členství dojde za 1 rok ode dne počátku prodlení s neplacením příspěvků, a to 
ve shodný den, ve kterém došlo k prvnímu prodlení se zaplacením příspěvků; 
v případě, že před uplynutím výše uvedené doby dojde k úplnému zaplacení příspěvků, 
lhůta 1 roku směřující k zániku členství se končí; 

9. Spolek vede seznam členů. Seznam členů spravuje hospodář Spolku.  

10. Hospodář Spolku zajišťuje registraci členů Spolku a vybírání členských příspěvku, a to přímo či 
prostřednictvím dalších osob. 

 
 
 
 
 



VI.  
Práva a povinnosti členů Spolku 

1. Člen Spolku má právo: 

(a) účastnit se akcí organizovaných Spolkem; 
(b) být informován o činnosti Spolku; 
(c) navrhovat kandidáty a kandidovat do orgánů Spolku; 
(d) kdykoli svobodně ze Spolku vystoupit. 

2. Člen Spolku je povinen: 

(a) platit členské příspěvky, nejedná-li se o Čestného člena, příp. nejedná-li se o člena 
osvobozeného od placení členských příspěvků na základě rozhodnutí VR; 

(b) dodržovat stanovy Spolku a další vnitřní předpisy Spolku; 
(c) řídit se rozhodnutími příslušných orgánů Spolku. 

 
 

VII.  
Hlasování členů Spolku a volební řád 

 
1. Členové Spolku mají právo hlasovat na VH o záležitostech Spolku, o návrzích členů Spolku a 

vyjadřovat se k nim, a zároveň mají právo volit mezi kandidáty a být voleni do orgánů Spolku.  

2. Výkon hlasovacího (volebního) práva náleží všem členům Spolku starším 16 let, kteří mají zaplacené 
příspěvky za období, ve které se koná příslušná VH, přičemž volen může být do orgánů Spolku člen 
Spolku, který má zaplacené příspěvky a který zároveň dosáhl ke dni voleb věku alespoň 18 let. 

3. Volby jsou tajné. 

4. Volby jsou platné, pokud je VH usnášeníschopná a voleb se zúčastní (formou odevzdání volebního 
lístku) alespoň jedna polovina osob s volebním právem zúčastněných na VH. 

5. VH volí:  

(a) prezidenta Spolku; 
(b) příslušný počet členů VR; 
(c) tři členy RK.  

6. Do kandidátky jsou zařazeny všechny návrhy podané nejpozději před zahájením hlasování. Kandidát 
musí být členem Spolku. 

7. Kandidát na volenou funkci prezidenta Spolku je VH zvolen, pokud získá v kterémkoli kole voleb 
nadpoloviční většinu ze všech platných hlasů. 

8. V případě, že nezíská ani jeden z kandidátů v 1. kole voleb nadpoloviční většinu platných hlasů, aby 
byl zvolen, následuje 2. kolo voleb. Do druhého kola voleb postupují dva kandidáti, kteří získali v 1. 
kole nejvíc hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, jenž získal nadpoloviční většinu ze všech platných 
hlasů. 

9. Pokud nezíská ani jeden z kandidátů ve druhém kole voleb nadpoloviční většinu platných hlasů, 
volby se celé opakují s novou kandidátkou až do doby, dokud není platně zvolen prezident Spolku. 

10. Členy VR a RK se stanou ti z kandidátů na uvedené funkce, kteří získají nejvíce hlasů. V případě 
současného zvolení jednoho kandidáta do funkce ve VR a RK, je kandidát povinen se jedné z funkcí 
vzdát a na jeho místo postoupí kandidát, který obdržel další nejvyšší počet hlasů. 

11. Každý z kandidátů je povinen se v předvolební diskusi představit VH a vyjádřit svůj souhlas 
s kandidaturou. Nemůže-li se kandidát z vážných důvodů zúčastnit voleb, může tuto jeho povinnost 
splnit zástupce na základě plné moci. Nedodržení tohoto ustanovení má za následek vyřazení 
kandidáta z kandidátky. 



Mandátová komise 

12. VH volí na začátku schůze ze svého středu dvoučlennou mandátovou komisi. 

13. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na VH Spolku a hlasování na VH. Podává 
zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny a o počtu oprávněných k hlasování. V závěru své 
zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je VH způsobilá se usnášet.   

14. Mandátová komise sleduje, zda je VH způsobilá se usnášet i v době hlasování a dbá o správnost 
hlasování. 

 
Volební komise 

15. VH volí na začátku volební schůze ze svého středu tříčlennou volební komisi. 

16. Volební komise volí ze svého středu předsedu komise, který jedná jménem komise. 

17. Volební komise zejména: 

(a) připravuje provedení volebního aktu; 
(b) u tajných voleb předává voličům hlasovací lístky; 
(c) dozírá na průběh volebního aktu; 
(d) provádí sčítání hlasů odevzdaných pro kandidáty; 
(e) posuzuje stížnosti došlé v průběhu VH na průběh volebního aktu a rozhoduje o nich; 
(f) seznamuje členskou základnu s výsledky voleb provedených tajným hlasováním; 
(g) pořizuje zápis o provedených volbách.  

18. V zápise o provedených volbách musí volební komise uvést zejména:  

(a) celkový počet členů klubu s volebním právem;  
(b) celkový počet členů klubu s volebním právem, kteří se zúčastnili VH;  
(c) celkový počet členů klubu, kterým byly předány hlasovací lístky;  
(d) počet členů klubu, kteří se zúčastnili hlasování;  
(e) počet jednotlivých kol voleb; 
(f) počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v jednotlivých kolech vč. neplatných 

hlasů;  
(g) obsah oznámení a stížností došlých volební komisi a jak o nich komise rozhodla. 

 

VIII.  
Likvidace  

V případě zrušení Spolku s likvidací jmenuje likvidátora VH. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem 
v souladu s rozhodnutím VH.  

 

IX.  
Závěrečná ustanovení  

1. Ve všech případech, na které nelze přímo aplikovat stanovy, rozhoduje VR v souladu se smyslem a 
účelem stanov.  

2. Všichni členové Spolku dávají svým přihlášením do Spolku výslovný souhlas s užitím osobních údajů, 
a to zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným způsobem ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Osobní údaje budou použity výhradně v rámci vztahů vyplývajících z účasti ve Spolku a za účelem 
naplnění účelu a cílů Spolku stanovených v těchto stanovách či vnitřních předpisech Spolku.  

3. V případě, že jakékoliv ujednání těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, 
nebude tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.  



4. Tyto stanovy byly schváleny VH Spolku dne 28. 2. 2015 a nabývají účinnost dnem jejich podpisu 
prezidentem Spolku a jedním ze členů VR.  
 
V Sedlčanech dne 28. 2. 2015 

 
 

________________________ 
prezident Spolku 

 
________________________ 

člen VR

 


