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SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, z.s. 

Stanovy spolku 
Návrh  

 
 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen „spolek“)  má své sídlo na adrese  
Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10, PSČ 100 00, areál SK Slavia Praha - Eden. 

2. V mezinárodních stycích spolek vystupuje pod anglickým názvem SLAVIA PRAGUE - HOCKEY 
CLUB. 

3. Spolek je sdružen ve sportovním klubu Slavia Praha se všemi právy a povinnostmi z toho 
plynoucími. 

4. Spolek je řádným členem Českého svazu pozemního hokeje s právy a povinnostmi 
plynoucími z platných stanov ČSPH. 

5. Barvy spolku jsou červená a bílá, vždy v rovném podílu na užité ploše, s červenou pěticípou 
hvězdou v bílém poli, umístěnou jedním cípem svisle dolů. Náhradní barvou je modrá s 
červenou pěticípou hvězdou. 
 

 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je vytváření podmínek pro provozování a rozvoj sportovních a společenských 

aktivit a pro zájmovou činnost svých členů i veřejnosti. Dle výkonnosti svých družstev a potřeb 

reprezentovat také v mezinárodních soutěžích. 

 
 

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: 

1. vytváření podmínek činností svých orgánů, družstev a všech členů pro spolupráci se svými 
příznivci v České republice a v zahraničí. Je nezávislý na politických stranách a hnutích a 
spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi i jednotlivci v České 
republice a v zahraničí majícími shodné cíle a poslání, 

2. zastupování členů v rozsahu a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami ve vztazích k 
státním orgánům, jiným organizacím, fyzickým a právnickým osobám,  

3. vytváření organizačních, ekonomických a technicko-provozních podmíneky pro činnost členů 
4. aktivního podílení se vlastními akcemi a účastí na akcích organizovaných příslušným řídícím 

orgánem pozemního hokeje v ČR na rozvoji pozemního hokeje, 

5. vyvíjení účelné hospodářské činnosti k naplnění svých sportovních cílů včetně zakládání 

obchodních společností, společných podniků či zájmových sdružení a to buď samostatně, nebo 

společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony, 

6. realizace projektů směřujících k navyšování členské základny dětí, 

7. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 

8. propagací aktivit spolku např. prostřednictvím pořádání náborových akcí pro děti, pořádání 

letních příměstských táborů a informování veřejnosti, 

9. účastí na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se rozvoje pozemního hokeje v 

ČR  



Stránka 2 z 6 
 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

1.  Členy spolku mohou být právnické a fyzické osoby bez rozdílu a omezení /pohlaví, rasy, státní či 
národní příslušnosti, bydliště, sídla a pod./. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku 
vyjádřený v písemné přihlášce, podpora cílů spolku, důstojné jednání a reprezentování spolku a jeho 
družstev v ČR i v zahraničí, jakož i řádné placení členských příspěvků a dodržování převzatých závazků 
vůči spolku. 
 

2. Člen spolku má právo: 

a) účasti na plnění společných úkolů a cílů, na činnosti a rozhodování v jemu příslušném orgánu spolku či 

družstvu, 

b) účastnit se jednání valné hromady spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d) podílet se na praktické činnosti spolku. 

 
3. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy, 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) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. 

 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi nebo výboru spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem člena, 

d) zánikem spolku, 

e) neplacením členských příspěvků po dobu delší dvou roků, 

f) vyloučením člena na základě usnesení  valné hromady spolku přijatého nadpoloviční většinou za 

zvlášť zavrženíhodné jednání , 

g) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na sekretariátu spolku. Zápis a výmazy v tomto 

seznamu provádí sekretariát spolku na základě pokynů předsedy nebo výboru spolku 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) valná hromada spolku, 

b) výbor spolku. 
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    Čl. VI 
Valná hromada spolku  

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada spolku. Valná hromada 
spolku rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) volí výbor spolku a odvolává jej nebo jeho jednotlivé členy,  

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období a přijetí příslušných rozhodnutí, 

d) schvaluje koupi nebo prodej majetku spolku v účetní hodnotě nad Kč 500.000,- Kč, 

e) projednává jmenování  čestných členů spolku,  

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

g) rozhoduje o vyloučení členů, 

h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

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

j) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 

k) rozhoduje o zániku spolku, likvidaci a vypořádání práv a závazků. 

 

2. Valná hromada spolku  také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného 

orgánu spolku.  

 

3. Členem s hlasem rozhodujícím je člen - právnická osoba  a člen - fyzická osoba, který k termínu konání 

valné hromady dosáhl věku 18 let. Podmínkou pro hlasování člena je řádná registrace člena s 

datem registrace předcházejícímu datu usnesení o svolání valné hromady, doložená členským 

průkazem a zaplacením členských příspěvků nejméně za předcházející rok. Hlasovací právo člena je 

přímé, nepřenosné a je výrazem vlastního svobodného rozhodnutí delegáta. 

 
4. Jednání valné hromady se uskutečňuje podle volebního a jednacího řádu. Řídí jej valnou 

hromadou zvolené pracovní předsednictvo. 
 

5. Zasedání valné hromady spolku je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Výbor spolku je povinen svolat do jednoho měsíce valnou hromadu spolku, pokud 

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

hromady spolku zveřejňuje výbor spolku na webu spolku a na nástěnce v sidle spolku a to 

nejpozději patnáct dnů před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. 

Nejpozději deset dní před konáním zasedání valné hromady spolku zveřejňuje výbor spolku na 

webu spolku a na nástěnce v sidle spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke 

schválení. 

 

6. Valná hromada spolku může na svém nejbližším zasedání změnit nebo zrušit kterékoliv 

rozhodnutí předsedy nebo výboru spolku. 

 

7. Valná hromada spolku je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání minimálně třetina všech 
členů spolku s právem hlasovat. Valná hromada  spolku rozhoduje nadpoloviční většinou 
přítomných členů spolku s právem hlasovat, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen 
má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  

 
8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady spolku v souladu 

s článkem VI/5 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů 

spolku s právem hlasovat. 
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9. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady spolku pořizuje valnou hromadou   

pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné 

hromady spolku. 

 
 
 

Čl. VII 

Výbor spolku 

Výbor spolku je voleným orgánem spolku. Funkční období výboru spolku je 4 roky. Má 9 členů a ze svého středu 

volí předsedu a dva místopředsedy. Řídi činnost spolku v období mezi konáním valné hromady a do jeho 

pravomocí náleží zejména: 

a) kontrola činnosti družstev a případných útvarů a struktur spolku, zejména stavu hospodaření a plnění 

sjednaných zásad správy společného majetku, 

b) plnění usnesení  valné hromady, rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci jiných 

orgánů spolku a schvalování vnitřních řádů a předpisů, 

c) svoláváni, organizování a řízení řádných i mimořádných valných hromad spolku, organizace účasti 

členů, 

d) v případě odstoupení některého svého člena či při jeho odvolání kooptuje. nového člena výboru s tím, že 

tuto kooptaci musí příští valná hromada schválit, 

e) jmenovat a odvolávat funkcionáře družstev a funkcionáře do obchodních společností s účastí 

spolku, 

f) pro zajištění činnosti spolku výbor přijímá profesionální pracovníky a stanovuje jejich pracovně-

právní vztahy. Předseda, místopředsedové a případné další výborem určený člen výboru jsou 

oprávněni zastupovat spolek v jednáních s jinými subjekty a uzavírat dohody, pokud jejich 

sjednání nepodléhá souhlasu valné hromady, nebo není delegováno na představitele spolku v 

obchodní společnosti s podílem spolku. 

g) Jednání výboru svolává jeho předseda, zpravidla 1x za 14 dnů, v mimořádných případech častěji. Výbor 

rozhoduje prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

 

Čl. VIII 

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, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní 

poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek můžou jednat rovněž 

místopředsedové nebo předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Předseda je volen výborem spolku na dobu 4 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni 
volby. 
3. Předseda je povinen: 

a) vést řádně agendu valné hromady spolku a seznamy členů spolku, 

b) archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady spolku, 

c) jednou za dva roky předložit valné hromadě spolku ke schválení strategický plán spolku, a to 

tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího 

strategického plánu. 
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Čl. IX 

Majetek spolku, členské příspěvky 

1. Zdrojem majetku spolku jsou dotace a platby za strany ČSPH, sportovního Klubu Slavia Praha, státních 

orgánů, oddílové příspěvky, dary a další. Činnost spolku - vyjímaje případně samostatné organizační jednotky - je 

v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů z akcí, dotací, darů a jiných jsou využívány k činnosti spolku a k 

finančně vyrovnanému hospodaření. 

2. Spolek má v bezplatném užívání v souladu se Stanovami Sportovního klubu Slavia Praha příslušnou část majetku, 

zejména však přesně vyčleněný a zakreslený pozemek s hřištěm pro pozemní hokej, šatnovým a sociálním 

zařízením a přilehlými prostorami. 

3. Výbor spolku může za účelem získávání finančních prostředků a řádného využití vlastního či pronajatého 

majetku vytvářet ve smyslu obecně závazné právní úpravy a v souladu se stanovami Sportovního klubu Slavia 

Praha samostatné právní subjekty  - obchodní společnosti. Spolek uzavírá sponzorské smlouvy a v rámci běžného 

hospodaření i smlouvy o využívání majetku svěřeného spolku do správy. 

4. Majetek spolku (hmotný i nehmotný) je evidován podle obecné závazných předpisů. Je celistvý a o jeho 

změnách u stanovených kategorií a nad určenou hodnotu je oprávněna rozhodnout pouze valná hromada 

spolku.  Spolek hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví. 

5. Členské příspěvky jsou jednou ze základních podmínek členství a zdrojem hospodaření klubu. Spolek stanoví 

jejich výši a to diferencovaně pro jednotlivé kategorie členů.  

 

 

Čl. X 

Ustanovení společná 

1. Práva členů, kteří nesouhlasí s většinovým rozhodnutím, uplatnit svá stanoviska a nároky u soudu nejsou 

těmito stanovami dotčena. Podání návrhu soudu nemá odkladný účinek na realizaci předmětných rozhodnutí. 

2. Právo petiční a právo podat stížnost na postup orgánů spolku podle platných právních předpisů není 

těmito stanovami nijak dotčeno. 

3. Výbor spolku je zmocněn vydávat k provedení a dodržování těchto stanov vnitřní předpisy, které jsou pro 

členy spolku a další subjekty závazné. Rozpory vyplývající z této organizační činnosti řeší valná hromada. 

4. Je-li k platnosti právního úkonu předepsána písemná forma, je třeba podpisu nejméně dvou osob z 

výboru spolku, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo jeden z místopředsedů. 

 

 

Čl. XI 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

Spolek zaniká ke dni výmazu z registrace u zákonem pověřeného orgánu. 

Důvodem zániku může být: 

a) dobrovolné rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem či organizací 

b) pravomocné rozhodnutí zákonem určeného orgánu 

c) usnesení valné hromady dle č1.VI/1, písm. k). 

d) likvidací 

Při sloučení s jiným subjektem odpovídá výbor za řádné vypořádání majetkových a jiných práv. 

Při zániku spolku s likvidací rozhodne valná hromada zároveň o ustanovení likvidátora a o majetkovém 

vypořádání. 
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Čl. XII 

Závěrečné ustanovení 

Tyto stanovy podléhají schválení valnou hromadou spolku podle ustanovení č1.VI/1, písm. a). Účinnosti 

nabývají dnem registrace u příslušného orgánu státní správy. Jejich publikaci, distribuci a výklad zajišťuje 

výbor spolku. 

 

Účinnost:   od 1. 1. 2015 

 

V Praze dne   1. 12. 2014 

 

 

Zapsal:       Ověřil: 

 

…………………….      ……………………….. 


