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LEGISLATIVA | VALNÁ HROMADA 

STANOVY 

I. PREAMBULE 

1. Níže uvedený text tvoří stanovy spolku 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z. s. ve smyslu 

ustanovení zákona č. 89 /2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

2. Spolek 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z. s. je právnická osoba, jejíž činnost se řídí 

občanským zákoníkem, těmito stanovami, interními předpisy a dalšími obecně platnými 

právními předpisy. 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Spolek s názvem 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s. (dále jen „klub“) je samosprávný  

a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou a vzdělávací činnost. 

2. Sídlem klubu je Kubalova 354/59, 700 30 Ostrava. 

3. Znaky klubu jsou klubové barvy (modrá, růžová, bílá, šedá a žlutá) a také logo, které je 

znázorněno v záhlaví těchto stanov. 

4. V běžné činnosti, mimo právní jednání, je možné užívat zkratku klubu ve znění 1. BK Buď INline 

Ostrava, Buď INline Ostrava, Buď Inline či bruslařský klub. 

III. CÍLE A POSLÁNÍ KLUBU 

1. Cílem fungování klubu je: 

a) všestranný a komplexní pohybový rozvoj; 

b) pravidelný přísun pohybové aktivity; 

c) budování zdravého životního stylu; 

d) prevence civilizačních chorob; 

e) sociální interakce, navazování trvalých vztahů; 

f) zastávání morálních hodnot a fair play. 

2. Posláním klubu je: 
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a) vytvářet vhodné podmínky pro zdravý fyzický a psychosociální rozvoj; 

b) utvářet a formovat osobnost jedince v souladu se základními etickými pravidly a morálními 

zásadami; 

c) budovat silné a zdravé sociální vztahy, a tím předcházet sociopatologickým jevům 

primárně v prepubertálním a pubertálním období; 

d) vést jedince k samostatnosti, zodpovědnosti, sebereflexi a sebepoznání. 

IV. HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST KLUBU 

1. Hlavní činností klubu je: 

a) vytvářet vhodné organizační, ekonomické a právní podmínky pro naplňování cílů a poslání 

klubu; 

b) poskytovat pravidelné tréninkové jednotky pro členy klubu; 

c) propagovat sport v čele s inline bruslením na území města, potažmo kraje, v němž klub 

sídlí, respektive do kterého spadá; 

d) působit preventivně a demonstrativně v oblasti bezpečnosti provozování nejen in-line 

bruslení ve smyslu užívání ochranných prostředků a pomůcek; 

e) zřizovat, provozovat a udržovat zařízení, která klub vlastní nebo užívá; 

f) hájit zájmy svých členů; 

g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání trenérů a jejich školení; 

h) pořádat nebo spolupořádat sportovní akce a sportovní soutěže; 

i) organizovat osvětovou činnost formou společenských, sportovních, kulturních  

a benefičních akcí; 

j) spolupracovat v souladu s účelem klubu a dosažením cílů a poslání klubu s orgány státní 

správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jinými právnickými a 

fyzickými osobami. 

2. Jelikož je provozování hlavní činnosti spjato s náklady, může klub vykonávat hospodářské 

činnosti vedlejší, a to primárně pro podporu činnosti hlavní. Příjem z těchto činností používá 

klub výlučně k podpoře hlavní činnosti (viz čl. IV, odst. 1) a úhradě nákladů na vlastní správu. 
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V. ČLENSTVÍ 

1. Členství v klubu je dobrovolné.  

2. Členem klubu se může stát osoba, která souhlasí s cíli, posláním a stanovami klubu a je ochotna 

se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy klubu. 

3. Členství může mít tyto formy: 

a) Členy klubu se automaticky stávají zvolení členové orgánů klubu, tj. členové výkonného 

výboru. Pro účely těchto stanov se jedná o privilegované členství. 

b) Členem klubu se stane osoba na základě řádně vyplněné přihlášky v elektronické podobě 

na webových stránkách www.budinline.cz. Členství vzniká v momentě schválení předsedou 

klubu za předpokladu zaplacení členských příspěvků. Pro účely těchto stanov se jedná  

o běžné členství. 

c) Čestným členem klubu se stane osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě  

a významně podílela, podílí či hodlá podílet na činnosti klubu nebo která dosáhla 

výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný 

výbor s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má býti uděleno. Pro účely 

těchto stanov se jedná o privilegované členství. 

4. Za osobu mladší 18 let jedná její zákonný zástupce. 

5. O přijetí běžného člena rozhoduje předseda klubu. 

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

právního nástupce. 

7. Člen klubu se může stát zaměstnancem klubu. 

8. Členství zaniká následujícími způsoby: 

a) Člen ztratí statut člena dle čl. V odst. 3 písm. a) v případě, že mu skončí funkce člena orgánu 

klubu. 

b) Člen ztratí statut člena v případě, že o to sám písemně požádá. O zrušení členství rozhoduje 

předseda. Členství končí dnem výmazu ze seznamu členů předsedou klubu. V takovém 

případě bude osoba vyrozuměna prostřednictvím elektronické pošty. 

c) Člen ztratí statut člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, 

vnitřních předpisů klubu, usnesení a rozhodnutí orgánů klubu či ostatních členských 

povinností. O zrušení členství rozhoduje výkonný výbor. Členství končí dnem rozhodnutí o 

vyloučení člena výkonným výborem. V takovém případě bude osoba vyrozuměna 

prostřednictvím elektronické pošty. 

http://www.budinline.cz/
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d) Člen ztratí statut člena v případě nezaplacení členských příspěvků v řádném termínu či bez 

řádné omluvy. 

e) Člen ztratí statut člena v případě úmrtí. 

f) Člen ztratí statut člena v případě zániku klubu. 

g) Člen podle zákona o ochraně osobních údajů uděluje klubu souhlas se zpracováním jeho 

osobních údajů pro interní účely klubu a rovněž v souladu se zákonnými povinnostmi 

vyplývajícími z uzavřených smluvních vztahů (např. poskytnutí osobních údajů střešní 

sportovní organizaci, 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).  

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KLUBU 

1. Každý člen klubu má právo: 

a) podílet se na činnosti klubu; 

b) účastnit se tréninkových jednotek, akcí klubu, školení a seminářů; 

c) být pravidelně informován o činnosti klubu a dění v klubu; 

d) uplatňovat vlastní názory, předkládat návrhy, inovace a kritiku v rámci klubu, vznášet 

dotazy a připomínky vůči orgánům klubu souvisejících s jejich činností v rámci klubu a 

vyžadovat od nich adekvátní odpovědi; 

e) zúčastnit se valné hromady jako host; 

f) být volen do orgánů klubu za podmínky dovršení 18 let; 

g) kdykoli  ukončit své členství. 

2. Privilegovaný člen má hlasovací právo na valné hromadě klubu za podmínky dovršení 18 let.  

3. Každý člen klubu má povinnost: 

a) platit včas a řádně členské příspěvky, nerozhodne-li výkonný výbor jinak; 

b) chránit a zachovávat dobré jméno klubu a dbát o jeho dobrou pověst; 

c) při účasti na tréninkových jednotkách, organizovaných akcích a při akcích, kterých se klub 

účastní či participuje nosit ochranné pomůcky stanovené zákonem dle věkové kategorie, 

do níž člen spadá; 

d) dodržovat stanovy jakožto i ostatní interní předpisy klubu či rozhodnutí orgánů klubu; 
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e) aktivně se podílet na činnosti klubu; 

f) pravidelně se informovat o činnosti a dění v klubu; 

g) opatrovat a chránit a majetek klubu (myšleno především zapůjčené vybavení a pomůcky); 

h) zachovávat mlčenlivost ve věcech upravených zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování 

osobních údajů a nařízením EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

VII. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

1. Výši členských příspěvků schvaluje výkonný výbor  vždy nejpozději do 30. 6. pro nadcházející 

období. 

2. Výše měsíčních i ročních členských příspěvků je zveřejněna na webových stránkách 

www.budinline.cz. 

3. Roční členské příspěvky jsou hrazeny za období max. 10 měsíců s počátkem od 1. 9. do 30. 6. 

(dále jen „školní rok“),. Pro prodloužení členství je nutno uhradit členské příspěvky pro 

nadcházející školní rok nejpozději do 30. 9., není-li dohodnuto jinak. 

4. Členské příspěvky jsou splatné do 14 dnů včetně od přijetí přihlášky na základě vystavené 

zálohové faktury na účet klubu č. 2401101207/2010 vedený u Fio banky, není-li ohodnuto jinak. 

Pro identifikaci platby se do poznámky uvede jméno a příjmení budoucího člena.  

5. V případě členství vzniklého v průběhu školního roku se výše členských příspěvků vypočte 

poměrově jako násobek zbývajících měsíců daného školního roku (včetně aktuálního měsíce)  

a výše měsíčních členských příspěvků. 

6. Členský příspěvek nehradí priligovaní a čestní členové. 

7. Výkonný výbor může rozhodnout, že členovi bude členský příspěvek snížen, či zcela prominut. 

Na takové rozhodnutí však nemá člen právní nárok. Předseda klubu pak může rozhodnout na 

základě písemné žádosti člena o odložení splatnosti příspěvku, či jeho splacení ve splátkách. 

VIII. SEZNAM ČLENŮ 

1. Klub vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvede jméno a příjmení  

(v případě nezletilého člena také jméno a příjmení zákonného zástupce), bydliště, datum 

narození, rodné číslo, telefonní kontakt a email (v případě nezletilého člena telefonní kontakt  

a e-mail na zákonného zástupce), statut člena, doba trvání členství od – do. 

2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda klubu. 

http://www.budinline.cz/
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3. Seznam členů je neveřejný. 

IX. ORGÁNY KLUBU 

1. Obligatorními orgány klubu jsou: 

a) valná hromada (dále jen „VH“) jako orgán nejvyšší; 

b) výkonný výbor (dále jen „VV“) jako orgán výkonný; 

c) předseda jako orgán statutární; 

X. VALNÁ HROMADA 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Skládá se z privilegovaných členů klubu starších 18 

let. VH svolává k zasedání předseda nejméně jednou do roka. 

2. VH se svolává  pozvánkou zaslanou pomocí elektronické pošty všem členům klubu alespoň  

21 dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat termín, čas, místo konání a program 

jednání. Zasedání VH může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

3. VV je povinen svolat VH z podnětu nejméně 1/3 členů klubu starších 18 let. Nesvolá-li VV v 

tomto případě VH do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn 

svolat zasedání VH sám. VV je v takovém případě povinen vydat takové osobě seznam členů. 

4. Právo účastnit se VH mají všichni členové klubu. Právo hlasovat však mají pouze privilegovaní 

členové. 

5. Každý člen je oprávněn na zasedání VH požadovat vysvětlení záležitosti klubu. Požaduje-li však 

sdělení skutečnosti, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejiž prozrazení by mohlo klubu či 

některému z členů klubu způsobit újmu, nelze takovou skutečnost sdělit. 

6. Na žádost 1/3 členů klubu zařadí VV jimi určenou záležitost do programu jednání VH. 

7. VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny privilegovaných členů. V případě, 

že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina privilegovaných 

členů, je VH usnášeníschopná v počtu přítomných privilegovaných členů. K platnosti usnesení 

VH je potřeba nadpoloviční většina přítomných privilegovaných členů, pokud tyto stanovy 

neurčí něco jiného. Každý z privilegovaných členů má jeden hlas. Hlasy všech členů mají stejnou 

váhu. Hlasování probíhá přímo (zdvižením ruky). 

8. Privilegovaný člen může písemně zmocnit jiného člena klubu, aby jej na VH zastupoval. 

Zmocněnec však může na VH zastupovat pouze jednu osobu. 
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9. O přijetí privilegovaného člena či čestného člena mohou privilegovaní členové hlasovat přímo 

či per rollam. 

10. Zasedání VH řídí až do zvolení předsedajícího VH předseda klubu, nebo pověřený člen VV. VH 

volí ze svých členů předsedu, zapisovatele a osobu, která ověřuje zápis a je pověřena sčítáním 

hlasů. Dohromady tyto osoby tvoří předsednictvo VH. Jednání VH řídí zvolený předseda. 

11. Ze zasedání VH je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy a kde se 

konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaká byla přijata usnesení a výsledky hlasování. Zápis 

podepisují všichni členové předsednictva VH. 

12. Každý člen klubu je oprávněn nahlížet do zápisu, a to po předchozí dohodě s předsedou klubu. 

13. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) projednání, změny a schvalení stanov klubu včetně volebního a jednacího řádu; 

b) volba a odvolání členů VV a předsedy; 

c) schválení cílů klubu pro nadcházející období; 

d) určení hlavních směrů činnosti klubu; 

e) projednání podnětu člena na přezkoumání záležitosti klubu; 

f) projednání výsledku hospodaření; 

g) hodnocenní činnosti orgánů klubu; 

h) rozhodnutí o zrušení klubu s likvidací, nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení. 

XI. VÝKONNÝ VÝBOR 

1. Výkonný výbor je kolektivním výkonným orgánem tvořený 5 členy.  

2. Správní období VV je 5 let. 

3. Členem VV se může stát jen člen klubu, a to fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je 

plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve 

znění pozdějších předpisů. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je 

dána překážka výkonu funkce, se členem VV nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. 

Přestane-li člen VV splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo těmito 

stanovami, jeho funkce tím zaniká. 

4. Členové VV neprodleně po jejich zvolení volí ze svých řad také předsedu, místopředsedu  

a pokladníka klubu. 
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5. Odměnu za výkon člena VV stanoví VV. Na odměnu nevzniká právní nárok. 

6. VV je povinne vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, 

pečlivostí, loajalitou a zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by klubu mohlo způsobit újmu. Je-li sporné, zda člen VV jednal s péčí řádného 

hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, pouze tento 

člen. 

7. VV svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, 

místopředseda či jiný člen VV, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. 

8. VV zodpovídá za řádné hospodaření klubu, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, 

schvaluje rozpočet, či jeho změny, dbá na řádnou péči o majetek klubu a zejména na řádné 

naplňování poslání klubu. 

9. Do působnosti VV náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito 

stanovami do výlučné pravomoci VH, či jiných orgánů klubu. 

10. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení 

VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Výkon funkce člena VV je 

nezastupitelný. 

11. O zasedání VV, na kterém byla přijata důležitá usnesení se pořizuje zápis, který podepisují 

všichni zúčastnění. Tento zápis obsahuje průběh jednání včetně hlasování a přijatých 

rozhodnutích. 

12. VV je oprávněn požadovat od všech členů klubu, aby se dostavili na zasedání VV a podali 

vysvětlení týkající se skutečností, které souvisí s klubem nebo s jejich činností v rámci klubu. 

13. Předseda klubu může pozastavit výkon usnesení VV uplatněním práva veta, domnívá-li se, že 

odporuje zákonům a ostatním všeobecně závazným právním předpisům, stanovám klubu či je 

zjevně nevýhodné pro klub. Pokud je výkon usnesení pozastaven, může VV usnesení opět 

potvrdit, a to tak, že usnesení opětovně schválí nejméně 4 členové VV. V případě, že k tomuto 

opětovnému potvrzení nedojde ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva veta, nelze již usnesení 

potvrdit.  

14. Člen VV je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinnen tento úmysl oznámit zbylým 

členům VV. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstupující člen písemně oznámí své 

odstoupení VV. V takovém případě převezmou jeho povinnosti až do následující VH ostatní 

členové VV. 

15. Do působnosti VV náleží zejména: 

a) naplňování cílů a poslání klubu; 

b) organizování a řízení hlavní i vedlejší činnosti klubu; 
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c) rozhodnutí o změně názvu a symbolice klubu; 

d) plnění usnesení a rozhodnutí VH (přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci); 

e) schvalování výše členských příspěvků nejpozději do 30. 6. pro nadcházející období; 

f) sestavení rozpočtu; 

g) navazování pracovněprávních vztahů; 

h) revidování stanov a příprava podkladů pro jednání a rozhodování VH, 

i) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku; 

j) vydávání ostatních interních předpisů a dokumentů; 

k) rozhodování o vzniku a zániku družstev a kategorií;  

l) péče o hospodárné využívání a o údržbu majetku klubu; 

m) rozhodnutí o vyloučení člena; 

XII. PŘEDSEDA 

1. Předseda je statutárním orgánem klubu.  

2. Správní období předsedy klubu je 5 let. 

3. Předseda klubu organizuje a řídí jednání VV a organizuje a řídí i běžnou činnost klubu. 

4. Předseda je oprávněn k přijetí nových členů. 

5. Předseda zastupuje klub navenek. 

6. Předseda a místopředseda mají podpisové právo a mohou jednat a vystupovat samostatně. 

7. K právnímu jednání, jehož předmětem je peněžité nebo jiné majetkové plnění v hodnotě vyšší 

než 50 000 Kč a k jehož platnosti je potřeba písemní formy, je zapotřebí výhradně podpisu 

předsedy. V ostatních právních jednáních má podpisové právo také místopředseda. 

XIII. TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

1. Tréninkové jednotky mohou být organizovány skupinovou formou (homogenní skupina na 

základě věku a dovedností členů) či hromadnou formou (heterogenní skupina bez ohledu na 

věk a dovednostech členů) v závislosti na počtu aktivních členů a rozpoočtu klubu. O formě 

rozhoduje VV. 
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2. Tréninkové jednotky jsou uzpůsobeny ročnímu období. Roční rozpis tréninkových jednotek je 

schvalován VV a zveřejněn na www.budinline.cz. 

3. Tréninkové jednotky vedou trenéři klubu. 

4. Koncepci a skladbu tréninkových jednotek schvaluje na základě předložení plánu trenérů VV. 

XIV. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KLUBU 

1. Klub může vykonávat hospodářskou činnost v souladu s právními předpisy za účelem dosažení 

stanovených cílů a poslání, plnění aktivit a zkvalitnění činnosti klubu. 

2. VV Jménem klubu hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v případě, že jej klub vlastní, 

podle zásad hospodaření s majetkem a dle schváleného rozpočtu. VV současně za hospodaření 

odpovídá. 

3. Zdrojem finančních příjmů klubu jsou zejména: 

a) členské příspěvky; 

b) dary od fyzických a právnických osob; 

c) dary, dotace a granty z veřejných rozpočtů státu a samosprávních územních celků; 

d) výnosy z veřejných sbírek či obdobných akcí; 

e) příjmy z činnosti vykonané při naplňování cílů a poslání klubu, anebo při organizování 

veřejně prospěšných kulturních, vzdělávacích či společenských akcí (prodej vstupenek, 

prodej klubových suvenýrů, organizování soustředění, kurzů a jiných sportovních akcí). 

4. Prodej, nákup či pronájem majetku podléhá schválení VV. 

5. Majetek a finanční prostředky klubu mohou být užívány pouze v souladu s účelem klubu. 

Členové klubu nemají nárok na jakékoliv majetkové vypořádání při zániku jejich členství. 

6. O majetku a hospodaření klubu jsou vedeny účetní záznamy a další evidence v souladu  

s platnými právními předpisy. Za vedení účetních záznamů a zákonných evidencí odpovídá 

předseda. 

7. K zabezpečení pravidelných peněžních operací je zřízeno pokladní místo na adrese sídla  klubu 

a současně je zřízen bankovní účet pro bezhotovostní platební styk. Přístup a dispoziční právo 

k účtu má pouze předseda klubu. Za pokladnu zodpovídá pokladník. 

http://www.budinline.cz/
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XV. ZÁNIK A LIKVIDACE KLUBU 

1. O zrušení klubu a likvidací rozhoduje VV. Klub může být zrušen také rozhodnutím orgánu 

veřejné moci v případech stanovených zákonem.  

2. Před zánikem klubu, jestliže majetek klubu nepřechází na právního zástupce, se provede 

likvidace (majetkové vypořádání). Zůstatek majetku po vyrovnání všech pohledávek a závazků 

přechází na předsedu klubu. 

3. Likvidátor je předseda klubu. 

4. Klub zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Výklad stanov je oprávněn řídit VV. 

2. Znění stanov bylo schváleno VH konanou dne 15. 2. 2021, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze 

dne 15. 2. 2021. 

3. Předsedou byl zvolen Mgr. et Mgr. Marek Švajný, místopředsedou Ing. Martina Pastuchová. 

4. Znění stanov je účinné od 15. 2. 2021. 

5. Nabytím účinnosti těchto stanov ztrácejí platnost a účinnost stanovy schválené 27. 2. 2016. 

 


