
 

 

Úplné znění stanov 

DUKLA Jihlava – mládež, z.s. 
(dále též „Spolek“) 

 

podle zákona č. 98/2012 Sb., občanského zákona, schválené valnou              

                                  hromadou Spolku konanou dne 20.4.2015 . 

 

I. Název, sídlo, IČO Spolku 
 

1. Název Spolku je DUKLA Jihlava – mládež, z.s. 

2. Sídlem Spolku je: Tolstého 1566/ 23, 586 01 Jihlava 

3. Spolku bylo přiděleno IČO : 70802769 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů provozujících tělovýchovu, sport a 

osvětovou činnost se zaměřením na lední hokej a krasobruslení. 

 

2. Spolek organizuje zejména vlastní sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních aktivit, 

a to se zaměřením na lední hokej a krasobruslení. 

 

III. Účel Spolku, hlavní a vedlejší činnost Spolku 
 

1. Základním účelem a hlavní činností Spolku je: 

a) vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci, zabezpečení a podporu rozvoje 

mládežnického ledního hokeje a krasobruslení 

b) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel 

c) pečovat o odbornou výchovu svých členů a příznivců, umožňovat širokou informovanost 

v oblasti sportu, zejména pak v oblasti ledního hokeje a krasobruslení 

d)pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a vytvářet 

vhodné podmínky pro organizování tréninků a soustředění 

e)hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, státní správy, 

právnickými i fyzickým osobami, sportovními kluby, sportovními a tělovýchovnými svazy. 

 

2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, tím vytvářet ekonomickou 

základnu pro plnění svého účelu, k němuž byl zřízen.  

Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře a úhradě nákladů spojených s hlavní 

činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

 

2.1. Vedlejší činnost Spolku zahrnuje zejména: 

a) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně-kulturních akcí a jiných akcí za 

účelem propagace sportování dětí a mládeže, zdravého životního stylu, hokejového sportu, 

b) jinou výdělečnou činnost k podpoře činnosti hlavní. 

 



 

 

IV. Orgány Spolku 
 

1. Orgány Spolku jsou: 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší, 

b) výbor jako orgán výkonný a statutární (předseda a místopředseda) 

c) kontrolní komise jako orgán kontrolní. 

 

2. Valná hromada 

 

2.1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada. Valná hromada je složena ze všech členů 

Spolku starších 18 let, kteří mají hlas rozhodující. Právnická osoba, která je členem Spolku, 

vysílá na valnou hromadu svého statutárního zástupce nebo jiného zplnomocněného zástupce.  

 

2.2. Valná hromada se koná nejméně 1x za rok, svolává ji předseda nebo z jeho pověření člen 

výboru Spolku. Pokud o její svolání požádá alespoň 1/3 členů Spolku starších 18 let, popř. 

výbor Spolku nebo kontrolní komise, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového 

podnětu. 

 

2.3. Termín, místo a program jednání valné hromady musí být sdělen na veřejně přístupném 

místě (zejména v prostorách zimního stadionu) nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady. 

 

2.4. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodnutí o změně stanov Spolku 

b) volba a odvolání členů výkonného výboru  

c) volba a odvolání členů kontrolní komise 

d) schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření Spolku 

e) přijímat zprávy o činnosti, hospodaření a majetku Spolku 

f) rozhodnutí o oddílových příspěvcích(klubový řád), 

g) rozhodnutí o členských příspěvcích, 

h) schválení jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních 

předpisů dle těchto stanov, 

i) rozhodnutí o návrhu člena Spolku na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení 

j) rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 

rozdělení 

k) další otázky, které valná hromada si vyhradí. 

 

2.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku 

s hlasem rozhodujícím.  

 

2.6. V případě, že ve lhůtě 30 (třiceti) minut po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná 

v počtu přítomných členů, pro přijetí usnesení je však potřeba souhlas alespoň nadpoloviční 

většiny přítomných členů. 

 

2.7. Každý člen má jeden hlas. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných členů Spolku. K platnosti usnesení o změně stanov, o zrušení Spolku či jeho 

přeměně je potřeba alespoň 2/3 (dvě třetinová) většina přítomných s hlasem rozhodujícím. 

 



 

 

2.8. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda nebo 

pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací 

řád. V případě volební valné hromady též její volební řád. 

 

2.9. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly 

zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle 

Spolku, a to v určených dnech a hodinách. 

 

3. Výbor Spolku 

 

3.1. Výbor je výkonným a kolektivním statutárním orgánem Spolku. Výbor Spolku je volen 

valnou hromadou, má 7 členů. Výbor Spolku zajišťuje a řídí činnost Spolku v období mezi 

jednáními valné hromady. Rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou ve výlučné 

pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších 

otázkách.  

 

3.2. Výkonný výbor zejména:  

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a 

opatření k jejich realizaci, 

b) organizuje a řídí činnost Spolku, 

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do 

působnosti valné hromady, 

d) svolává valnou hromadu, připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 

e) přezkoumává a schvaluje účetní závěrku  

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku, 

g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 

h) rozhoduje o přijetí za člena Spolku 

i) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov. 

 

3.3. Výbor Spolku se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 

 

3.4.Výbor se zodpovídá za svoji činnost valné hromadě. 

 

3.5. Výbor Spolku je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

 

3.6. Odstoupí-li některý či několik členů výkonného výboru včetně předsedy nebo zemře-li 

některý člen v průběhu funkčního období a počet členů výboru přitom neklesne na polovinu, 

mohou členové výkonného výboru kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné 

hromady. 

 

3.7. Funkční období členů výboru je 2 (dvou) leté.  

 

3.8. Výbor a ze svého středu volí: 

a) předsedu 

b) místopředsedu 

 

3.9. Kompetence předsedy a místopředsedy 

K výlučným kompetencím předsedy Spolku: 



 

 

- zastupuje Spolek spolu s místopředsedou navenek 

- podepisuje spolu s místopředsedou veškeré písemnosti Spolku 

- svolává a řídí jednání výboru 

- sleduje plnění usnesení orgánů Spolku 

 

K výlučným kompetencím místopředsedy Spolku: 

- zabezpečuje písemnou agendu Spolku 

- podepisuje spolu s předsedou Spolku veškeré písemnosti  

- organizačně zajišťuje jednání orgánů Spolku 

- vyhotovuje zápisy z jednání výboru Spolku 

- vede seznam členů 

 

3.10. Spolek jsou oprávněni zastupovat navenek předseda a místopředseda vždy společně.  

 

4. Kontrolní komise 

 

4.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Spolku. 

 

4.2. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření Spolku, 

b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 

rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, 

 

4.3. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných 

dokladů a požadovat od ostatních orgánů Spolku, či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 

 

4.4. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena 

výboru ani s výkonem funkce likvidátora.  

 

4.5. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada 

z řad členů Spolku. 

 

4.6. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k 

orgánům Spolku a členům Spolku. 

 

4.7. Funkční období členů kontrolní komise je 2 (dvou) leté. 

 

4.8. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný 

výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 

V.  Členství 

 
1. Členem Spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli 

Spolku.  

 

2. Členství ve Spolku se rozlišuje na „aktivní“ a „pasivní“. 

 

3. Aktivní členství Spolku vzniká pouze u fyzických osob vstoupením do jakéhokoliv 

sportovního družstva (oddílu) Spolku.  



 

 

 

4. Pasivním členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18let, která projeví aktivní 

zájem podílet se na činnosti Spolku, souhlasí s posláním a úkoly Spolku a zaváže se dodržovat 

stanovy. Pasivním členem Spolku mohou být i právnické osoby, které chtějí přispívat k rozvoji 

ledního hokeje a krasobruslení. 

 

4.1. Pasivní členství se zakládá podáním přihlášky, posouzení přihlášky výborem Spolku a 

vzniká schválením přihlášky výborem Spolku a zaplacením vstupního členského poplatku, 

jehož výše je stanovena valnou hromadou. 

 

4.2. Výbor posoudí přihlášku a v případě, že přijetí za člena Spolku neschválí, členství 

nevznikne. (Na členství ve Spolku není právní nárok). 

 

4.3. U právnické osoby pasivní členství vzniká uzavřením písemné smlouvy mezi Spolkem a 

právnickou osobou o členství, k jejímuž uzavření je zmocněn výbor Spolku. 

 

5. Za členství ve Spolku (aktivní i pasivní) se vybírá roční poplatek, jehož výše je stanovena 

valnou hromadou Spolku a který je člen povinen uhradit do data stanoveného valnou hromadou. 

 

6. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce. 

 

7. Členství ve Spolku zaniká: 

a) v případě aktivního členství ukončením členství ve sportovním družstvu (oddílu) 

b) v případě aktivního členství změnou klubové příslušnosti, což znamená trvalým přestupem 

do jiného klubu. 

c) vystoupením člena (členství ve Spolku končí dnem doručení písemného oznámení o 

ukončení členství člena do sídla Spolku, z něhož je patrno, že člen vystupuje ze Spolku, není-

li v oznámení o ukončení členství uvedeno jiné datum),  

d) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek 

nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho 

zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn, 

e) vyloučením  

- svým jednáním závažně porušil účel, cíle, principy či poslání Spolku dle těchto stanov, např. 

poškozováním dobrého jména Spolku, poškozování zájmů Spolku ve prospěch jiného Spolku 

nebo 

- závažně porušil členské povinnosti  

- závažně porušil sportovní či morální zásady sportovce, je-li člen zároveň hráčem, trenérem, 

asistentem trenéra, či vedoucím družstva,  

f) úmrtím člena 

g) zánikem Spolku dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným Spolkem anebo 

pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění, 

 

8. Zánik členství vyloučením: 

 

8.1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení 

se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v 

seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl. 

 



 

 

8.2. Člen může do 15 (patnácti) dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 

rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá 

vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.  

 

8.3. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o 

vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

 

VI. Práva a povinnosti členů 
 

1. Základní práva členů Spolku jsou: 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního 

a společenského života, v rámci ledního hokeje a krasobruslení, platí především pro aktivní 

členství, 

b) za stanovených podmínek využívat sportovní zařízení, platí především pro aktivní členství, 

c) požívat všech výhod poskytovaných Spolkem, 

d) od 18 – ti let účastnit se jednání valné hromady, 

e) od 18 – ti let věku volit a být volen do všech volených orgánů, 

f) od 18 – ti let věku hlasovat na valné hromadě, 

g) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku. Bude-li podání takové 

odpovědi vyžadovat zvýšených nákladů přesahujících 200,- Kč, je orgán oprávněn podmínit 

podání informace členovi úhradou těchto nákladů, 

h) ukončit kdykoli své členství 

 

2. Základními povinnostmi členů Spolku jsou: 

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a základní etické a mravní normy sportovce, 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku, 

c) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a 

činností ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov rozhodl, 

d) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 

e) svým jednáním nepoškozovat zájmy a majetek Spolku, 

f) oznámit Spolku změnu adresy svého bydliště nebo sídla. 

g) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož 

i usilovat o dobré jméno Spolku 

 

VII. Seznam členů 
1. Spolek vede seznam členů.  

 

2. Zápis nového člena provádí místopředseda zápisem ve lhůtě 30 dnů. U fyzické osoby se 

zapisuje jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a email, u právnické osoby 

se zapisuje název, sídlo, IČO, telefonní číslo, email a osoba zastupující právnickou osobu. Dále 

se do seznamu zapisuje datum vzniku členství ve Spolku a druh členství. Výmaz člena Spolku 

provede místopředseda v seznamu přeškrtnutím údajů člena a uvedením data zániku členství v 

seznamu. Místopředseda eviduje v seznamu i jakékoliv změny zapsaných údajů.  

 

3. Seznam členů je neveřejný.  

 

4. Nahlédnout do seznamu členů v sídle Spolku je oprávněn na základě žádosti: 

a) každý člen Spolku, 



 

 

b) auditor, 

c) zástupce města Jihlava či jiného státního nebo správního orgánu 

d) popř. další, kdo k nahlédnutí prokáže právní zájem 

VIII.  Obchodní rok 
 

1. Obchodní rok začíná 1. května a končí 30. dubna následujícího roku. 

 

2. Obchodní rok je účetním obdobím pro interní potřeby Spolku. 

 

IX. Zásady hospodaření 
 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména: 

a) z členských příspěvků členů, 

b) z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 

c) z dotací a příspěvků ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, z grantů apod. 

d) z darů 

 

2. S prostředky Spolku se hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje valná hromada. 

 

3. Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

 

X. Zánik Spolku 
 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné 

hromady, 

b) pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o rozpuštění Spolku. 

 

2. Při zániku Spolku podle bodu a), jmenuje valná hromada likvidátora, který provede 

majetkové vypořádání podle zásad stanovených valnou hromadou. Likvidátorem nesmí být 

osoba předsedy a místopředsedy Spolku. 

 

3. Při zániku Spolku podle bodu b), provede majetkové vypořádání likvidátor určený státním 

orgánem, který je oprávněn rozhodnout o rozpuštění. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku ustanoveními 

§ 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.  

 

V Jihlavě dne 20.4.2015 


