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Stanovy Bruslařského klubu Hradec Králové, z.s. 
 

1. Základní ustanovení 
2. Účel spolku 
3. Hlavní a vedlejší činnost spolku 
4. Členství 
5. Orgány 
6. Majetek a hospodaření 
7. Závěrečná ustanovení 

 
1. Základní ustanovení: 

1.1. Bruslařský klub Hradec Králové, z.s., IČ 42195021, se sídlem Komenského ulice 
1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 654 (dále jen „BK HK či klub  
či spolek“) je dobrovolný a samosprávný svazek členů, jejichž hlavním zájmem a 
činností je provozování a organizování sportovního odvětví  krasobruslení. Hlavní 
náplní činnosti klubu je práce s dětmi a mládeží. 

1.2. BK HK je spolkem podle zákona č.89/2012 Sb. 
1.3. Při krasobruslařských soutěžích, na svých propagačních materiálech i v běžné 

komunikaci používá klub též zkrácenou podobu názvu BK Hradec Králové. 

2. Účel spolku: 

2.1. Hlavním posláním BK HK je vytváření příznivých podmínek, za pravidelné účasti 
a pomoci svých členů, pro uspokojování zájmů a potřeb svých členů o krasobruslařský 
sport ve všech jeho odvětvích upravených pravidly. Cílem činnosti BK HK je připravit 
děti, mládež a dospělé k ovládnutí všech znalostí a dovedností souvisejících s provozem 
krasobruslařského sportu především v různých výkonnostních stupních a rovněž i    
rekreačních formách. 

3. Hlavní a vedlejší činnost spolku: 

3.1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 2, co by společného zájmu 
jeho členů. K tomu vyvíjí tuto hlavní činnost: 

 Organizuje a zajišťuje sportovní výuku a výcvik krasobruslení a dalších 
sportovních disciplínách, které posilují všestrannou sportovní dovednost a kondici 
využitelnou v krasobruslení. 

 Vede své členy k dodržování základních etických, estetických a morálních pravidel 
a zejména sportovních zásad fair play. 

 Organizuje a pořádá vlastní soutěže v krasobruslení. 
 Pořádá akce za účelem veřejné popularizace a propagace krasobruslení. 
 Podporuje závodní činnost svých členů především v dětských a mládežnických 

kategoriích. 

 Umožňuje a podporuje další vzdělávání svých členů v oblasti krasobruslařského 
sportu. 

 Podporuje, provozuje a udržuje vlastní nebo pronajatá sportovní zařízení. 

 Vybírá členské   příspěvky, získává   podpory   a   dary   od   jiných   fyzických  a 
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právnických osob, příspěvky, dotace a granty od střešních organizací, ze 

státního rozpočtu a rozpočtu územních samospráv k podpoře hlavního účelu a 
cíle. 

 Dobrovolně se sdružuje do střešních sportovních organizací. 

3.2. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

3.3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

 
4. Členství: 

4.1. Členství je dobrovolné a nepřevoditelné. 
4.2. Členem BK HK se může stát každá fyzická a právnická osoba, která se ztotožňuje 

s účelem a hlavní činností klubu a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů. 
4.3. Přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku, 

dodržovat usnesení výboru, valné hromady a další vnitřní předpisy. 
4.4. Členství fyzických osob ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky schválené 

výborem. V případě žádosti osoby mladší 15 let musí být přihláška podepsána 
zákonným zástupcem žadatele na důkaz souhlasu se členstvím. 

4.5. Konečná podoba přihlášky fyzické osoby bude stanovena vnitřním předpisem, kdy musí 
obsahovat minimálně následující: 

 Jméno a příjmení žadatele, datum a místo narození 

 Rodné číslo 

 Místo trvalého pobytu 

 Národnost a státní příslušnost 

 Prohlášení žadatele o vědomé znalosti o způsobilosti vlastního zdravotního stavu 
pro sportovní výuku, výcvik i soutěže v BK HK se současným závazkem, že po 
dobu členství v BK HK nese svoji výlučnou odpovědnost za pravidelné alespoň 
roční ověřování tohoto zdravotního stavu pro jeho činnost v BK HK 

 Prohlášení žadatele, že souhlasí se stanovami BK HK a zavazuje se je dodržovat 
 Souhlas se zpracováním a užíváním poskytnutých osobních údajů pro účely 

naplnění účelu BK HK a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, platném znění 

 Datum žádosti, vlastnoruční podpis, v případě nezletilých podpis jejich 
zákonného zástupce 

4.6. Členství právnických osob vzniká na základě smlouvy uzavřené s BK HK, která 
musí obsahovat časovou délku členství a zejména pak, zda tato právnická osoba získává 
členská práva a povinnosti a v jakém konkrétním rozsahu a za jakých podmínek, znění 
smlouvy schvaluje valná hromada. 

4.7. Valná hromada rozhoduje o udělení členství čestného na základě návrhu výboru. 
 Čestným členem může být jmenována fyzická osoba, která se zvlášť významným 

způsobem zasloužila o BK HK a český krasobruslařský sport a s udělením 
čestného členství souhlasí. 
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 Čestný člen má všechna práva a povinnosti člena klubu s výjimkou, že neplatí 
žádné klubové příspěvky. 

4.8. Klub vede seznam členů. 

 Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné 
vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. 

 Seznam může být veden elektronickou formou. 

 Údaje o členech BK HK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní 
sportovní organizaci, které je klub členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči 
této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a 
územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či 
jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce 
o členství v klubu podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm 
vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny plně v souladu se 
zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, platném znění. 

4.9. Člen BK HK má právo: 
 účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti BK HK. 

 účastnit se valné hromady, je-li starší 15 let, kde má pouze poradní hlas. 
 hlasovat na valné hromadě o jejích rozhodnutích je-li starší 18-ti let. 

 volit a být volen do orgánů spolku, je-li starší 18-ti let. 

 být informován o činnosti spolku. 
 uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti klubu. 

 účastnit se jednání orgánů, jedná-li se o činnosti či chování daného člena. 
 ukončit kdykoliv své členství. 

4.10. Člen BK HK má povinnost: 

 podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 
činnosti. 

 dodržovat stanovy, usnesení valné hromady, rozhodnutí výboru a vnitřní předpisy. 

 podílet se podle svého postavení v BK HK a případně svěřených kompetencí 
na správě klubových záležitostí. 

 dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair-play a svým 
jednáním, vystupováním a chováním dbát o dobré jméno klubu. 

 řádně a včas hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající 
z rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku. 

 šetřit a chránit klubové prostředky a majetek. 
4.11. Zánik členství. Členství zaniká těmito způsoby: 

 vystoupením člena z BK HK na základě jeho písemného prohlášení některému 
z orgánu klubu. 

 vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného klubového poplatku, a to pokud 
nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro 
jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. 
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 vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných 
vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů klubu nebo jiných členských 
povinností. 
o O vyloučení rozhoduje výbor na základě písemně podaného návrhu. 
o Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku, v návrhu se uvedou 

okolnosti osvětlující důvod pro vyloučení. 
o Členu, proti kterému návrh směřuje, musí být umožněno se s návrhem na 

vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést a doložit vše, co je 
mu ku prospěchu. 

o Rozhodnutí o vyloučení se v písemné formě zasílá vyloučenému členovi 
na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho 
elektronickou adresu, kterou klubu poskytl. 

o Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby toto rozhodnutí 
přezkoumala revizní komise. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá 
vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit 
revizní komisi. 

o Revizní komise rozhodnutí o vyloučení člena potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí 
zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

 úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. 

 zánikem BK HK bez právního nástupce. 

5. Orgány: 

5.1. Orgány BK HK jsou: 

 valná hromada jako orgán nejvyšší (dále „VH“) 
 výbor jako orgán výkonný (dále „VV“) 

 předseda jako orgán statutární 

 revizní komise jako orgán kontrolní (dále „RK“) 
5.2. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy BK HK 

starších 18-ti let, jakož i právnickými osobami, pokud jim hlasovací právo na VH 
umožňuje smlouva uzavřená s BK HK. Právnickou osobu na VH zastupuje její 
statutární orgán nebo osoba, která prokáže zmocnění k zastupování. 
 VH svolává VV nejméně jednou ročně. 

 VH může být svolána i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku, požádá-li o to písemně 
RK nebo požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-
li v tomto případě výbor VH do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 
podal, svolat zasedání VH na náklady spolku sám. 

 Zasedání VH se svolá pozvánkou zaslanou členům starších 18 let na adresu bydliště 
či elektronickou poštou a taktéž musí být pozvánka zveřejněna v sídle spolku 
nejpozději 14 dní před určeným termínem. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas 
a pořad zasedání. Spolu s pozvánkou jsou zaslány materiály, o kterých se bude na 
VH jednat. 
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 Kdo zasedání svolal, může jej odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým 
bylo svoláno. 

 VH je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně 1/4 členů starších 18-ti let. 

 K platnosti usnesení VH je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů 
starších 18-ti let. 

 K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně 
stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných členů starších 18-ti let. 

 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze 
jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných 
členů starších 18-ti let. To neplatí pro rozhodnutí o zrušení nebo přeměně spolku 
nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě 
jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se VH s 
právem hlasovat. 

 Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je VH schopna se usnášet. Poté zajistí volbu 
předsedy zasedání a případně i dalších činovníků. 

 Blíže upravuje průběh zasedání jednací řád, v případě volební VH též její volební 
řád. 

 Ze zasedání VH je do 30 dnů pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 
svolal a jak, kdy se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaké další orgány VH 
byly zvoleny, jaká byla přijata usnesení a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 

5.3. Do působnosti valné hromady náleží zejména tyto činnosti: 

 Rozhoduje o zániku, rozdělení a sloučení BK HK a s tím vždy současně o 
způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku spolku. 

 Rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov BK HK. 

 Volí a odvolává členy výboru. 

 Volí a odvolává členy revizní komise. 

 Projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a zprávu o stavu klubového 
majetku, kterou poté schvaluje nebo k ní činí výhrady a přijímá nápravná opatření. 

 Projednává a bere na vědomí zprávu revizní komise. 
 Projednává a schvaluje rozpočet pro následující období. 

 Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků. 

 Uděluje čestné členství. 

 Rozhoduje o členství právnické osoby. 

 Schvaluje jednací a volební řád VH 

 Rozhoduje o vstupu a vystoupení BK HK do a ze spolkových sportovních institucí 
a do jiné právnické osoby. 

5.4. Výbor je orgánem, který řídí činnost BK HK mezi valnými hromadami. 

 Výbor má 5 členů, 3 z nich jsou voleni přímo do konkrétních funkcí – 
o předseda/předsedkyně – statutární orgán 
o místopředseda/místopředsedkyně – v případě delší nepřítomnosti 

předsedy, či v době, kdy nemůže předseda vykonávat činnost statutárního 
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orgánu spolku, je místopředseda po předchozím souhlasu VV oprávněn za 
BK HK jednat v rámci oprávnění předsedy do nejbližší valné hromady 

o hospodář/hospodářka – spolu s předsedou přímo disponuje s majetkem 
klubu, a to pouze na základě pokynů předsedy 

 VV se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce. 
Povinnosti spojené se členstvím ve VV si členové VV rozdělí mezi sebou dle 
dohody či vnitřního předpisu. 

 VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K 
platnosti usnesení VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V 
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud se hlasování nezdržel. 

 V případě, že je nutné učinit rozhodnutí v krátkém čase a svolání výboru není 
reálné, je možné o konkrétní záležitosti rozhodnout per-rollam. 

 Z každého zasedání VV musí být pořízen zápis, aby bylo zřejmé, kdy se zasedání 
konalo, kdo se ho účastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly 
rozhodnuty. 

 Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena spolku staršího 
18 let. Mezi zasedáními VH lze kooptovat maximálně dva původní členy výboru. 
Kooptovaný člen musí být ve své funkci schválen na nejbližší VH. 

 Funkční období členů VV je čtyřleté. 
5.5. Do působnosti výboru náleží zejména tyto činnosti: 

 Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí VH. 

 Organizuje a řídí činnost spolku mezi VH. 

 Schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno 
do působnosti VH. 

 Svolává VH, připravuje podklady pro jednání a rozhodování VH. 

 Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku. 

 Zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a střešními 
organizacemi. 

 Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov. 
5.6. Předseda je statutárním orgánem BK HK, zastupuje spolek vůči třetím osobám,  pokud 

není ve stanovách uvedeno jinak, a odpovídá za správu a řízení spolku. 

 Předseda jedná jménem spolku v souladu s rozhodnutím VH, výboru a vnitřních 
předpisů. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito 
rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobil. 

 Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
spolku připojí svůj podpis. 

5.7. Pro účely správy záležitostí BK HK je předseda oprávněn: 
 svolat VH. 
 řídit zasedání výboru. 

 přijímat opatření v rozsahu, která mu svěřila svým usnesením VH nebo výbor, 
vždy však v souladu se stanovami. 

 uzavírat a sjednávat písemné právní jednání jménem spolku. 

 uzavírat jménem spolku pracovně právní vztahy. 



7  

5.8. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží, jsou-li záležitosti spolku 
řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. 

 RK má 3 členy. 

 Členy RK volí a odvolává VH. 

 Funkční období členů RK je čtyřleté. 

 Členství v RK není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru 
ani s výkonem funkce likvidátora. Členem RK nemůže být také zaměstnanec 
spolku, jehož pracovní náplní je provádění či zajišťování finančních a pokladních 
operací. 

 RK volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům 
spolku a členům spolku. 

 Kontrolu činnosti spolku provádí RK na základě svého plánu nebo podnětu ze 
strany ostatních orgánů spolku či členů spolku. 

 V rozsahu působnosti RK může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů 
a požadovat od ostatních orgánů spolku či zaměstnanců vysvětlení k dané 
záležitosti. 

 Zjistí-li RK nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené 
stanovami. 

6. Majetek a hospodaření: 

6.1. Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná 
majetková práva. Spolek vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem 
předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jejich 
náležitou ochranu. 

6.2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva 
k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 
dispozicích s ním, rozhoduje VV. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) 
s nemovitým majetkem rozhoduje VH. 

6.3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným VH na příslušné období. 
6.4. Za celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá VV, za jednotlivé finanční a účetní 

operace a za právní úkony jménem BK HK odpovídají ti členové a zaměstnanci klubu, 
kteří je provedli nebo uzavřeli. 

6.5. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje 
VV jedno pokladní místo a dále pak běžné a termínované účty, případně depozitní 
účty u peněžních ústavů. Dispozice je vázána na podpisy předsedy či hospodáře. 

6.6. Bližší zásady hospodaření s majetkem BK HK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní 
předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší 
hospodářské činnosti. 

6.7. Zdroje majetku spolku tvoří zejména: 

 příspěvky členů BK HK. 
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 příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti 
s organizováním sportovní, tělovýchovné, společenské a dobročinné činnosti. 

 příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů. 

 dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samospráv nebo 
jiných veřejných rozpočtů, granty, apod. 

 dary od fyzických a právnických osob. 

 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní. 
 příjmy z vkladů a účtů spolku a výnosy z cenných papírů. 

 výchovné. 
6.8. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 

účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje VH. Likvidační zůstatek po provedení 
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude 
nabídnut právnické osobě s účelem a statutem obdobným účelu a statutu spolku. Jestliže 
BK HK obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží 
likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu 
poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 
 
 

7. Závěrečná ustanovení: 
 

7.1. Tyto stanovy nahrazují stávající stanovy BK HK a byly schváleny na valné hromadě 
dne 19. května 2022. Tímto dnem nabývají na účinnosti. 


