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Příloha č. 3 

S t a n o v y 
 

Softballový klub Slávie Ostravská univerzita 
 

 

I.  Základní ustanovení 
 

1. Softballový klub Slávie Ostravská univerzita (dále jen klub) je občanským sdružením 

s právní subjektivitou ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Členové klubu jsou současně členy občanského sdružení Univerzitní sportovní klub Slávie 

Ostravská univerzita, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 66 73 97 

05. 

3. Klub sdružuje zájemce o sport. 

4. Adresa sídla klubu je: U Jana 323, Ostrava-Petřkovice, PSČ 725 29. 

5. Klub používá symboliku – název, znak a zkratku (SK Slávie OU). 

6. Klub zastupuje a hájí zájmy svých členů vůči Univerzitnímu sportovnímu klubu Slávie 

Ostravská univerzita, vůči státu a státním orgánům, případně dalším subjektům. 

7. Klub má právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit či ručit právní vztahy. 

V právních vztazích vystupuje jako právnická osoba. 

8. Statutárním zástupcem je výbor klubu. 

 

 

II.  Poslání  a  cíle 
 

1. Posláním a hlavním cílem klubu je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky pro rozvoj 

sportovních a pohybových aktivit svých členů. 

2. Klub zpracovává koncepci rozvoje softballu, usiluje o stálé zvyšování odborné úrovně a 

kvalifikace svých členů. 

3. Klub usiluje o trvalé zvyšování sportovní výkonnosti, zdravotně orientovanou zdatnost a 

pohybové vyžití svých členů. 

4. Klub usiluje o trvalé zlepšení materiálně technického zázemí aktivit uvedených 

v předchozích bodech článku. 

5. Klub propaguje softball a spolupracuje s jinými subjekty. 

6. Klub zajišťuje občerstvení na sportovních akcích, které pořádá. 

 

 

III.  Členství 
 

1. Členem klubu se stává, kterákoli fyzická osoba s českou státní příslušností, dle svého 

svobodného rozhodnutí, která podá řádně vyplněnou přihlášku orgánům klubu a zaváže se 

dodržovat stanovy. 

2. Přijetí nových členů klubu schvaluje výbor nebo členská schůze. 

3. Členy se mohou stát i právnické osoby. 

4. Dokladem osob o členství v klubu je platný průkaz člena klubu. 



 

5. Členství v klubu zaniká: 

- vystoupením člena, 

- vyloučením člena při porušení ustanovení článku IV. odstavce 2. těchto Stanov. O 

vyloučení rozhoduje výbor nebo členská schůze. Proti rozhodnutí výboru o vyloučení 

člena klubu lze podat opravný prostředek členské schůzi. Do doby jednání a 

rozhodnutí členské schůze se členství v klubu pozastavuje ( člen se neúčastní činnosti 

klubu, pozastavuje se platnost práv a povinností člena ), 

- zánikem klubu nebo úmrtím člena. 

 

 

IV.  Práva a povinnosti členů   
 

1. Člen klubu je oprávněn: 

- účastnit se veškerých sportovních a pohybových aktivit organizovaných klubem, 

- vyjadřovat se k činnosti klubu, 

- podávat návrhy k činnosti orgánům klubu, 

- požadovat vysvětlení od orgánů klubu, 

- být volen do orgánů klubu po dovršení 18 let, navrhovat kandidáty a kandidovat do 

výboru a kontrolní komise. 

2. Člen klubu je povinen: 

- dodržovat Stanovy klubu, 

- podílet se na plnění cílů a poslání klubu, 

- platit příspěvky ve stanovené výši, 

- dodržovat vnitřní organizační předpisy klubu. 

 

 

V.  Organizační struktura a orgány klubu  
 

1. Orgány klubu jsou: 

- Výroční členská schůze, 

- Výbor, 

- Kontrolní komise. 

 

2. Výroční členská schůze 
 

2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a je tvořena: 

- členy oddílu, 

- výborem klubu, 

kontrolní komisí.Členové klubu na jednání členské schůze mají při jednání hlas rozhodující, 

hosté se účastní s hlasem poradním. 

2.2. Členská schůze rozhoduje o všech otázkách hlasováním. Je usnášení schopná, je-li 

přítomna 1/3 všech členů s hlasem rozhodujícím. Není-li členská schůze 

usnášeníschopná, přeruší se jednání na dobu třiceti minut. Členská schůze po 
tomto přerušení pokračuje a je považována za usnášeníschopnou. Rozhoduje 

nadpoloviční většina hlasů přítomných. 

2.3. Hlas rozhodující a právo hlasovat má každý řádný člen klubu  starší 15-ti.let. 

2.4. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Jednání svolává výbor klubu. Výbor je 

povinen svolat členskou schůzi  na návrh opatřený podpisy nadpoloviční většiny všech 

členů. 



 

2.5. Členská schůze zejména: 

- schvaluje změny a doplňky stanov, 

- přijímá, hodnotí a schvaluje zprávu o činnosti klubu, 

- přijímá, hodnotí a schvaluje zprávu o finančním hospodaření, 

- schvaluje zásady rozpočtu a rozpočet klubu na další období, 

- rozhoduje o členství klubu v jiných organizacích, 

- volí a odvolává členy výboru, 

- zabývá se dalšími otázkami souvisejícími s cíli a posláním klubu. 

 

3. Výbor 

 
3.1. Výbor je výkonným a řídicím orgánem klubu v období mezi členskými schůzemi. 

3.2. Výbor je šesti členný. Funkční období je čtyřleté. 

3.3. V období mezi členskými schůzemi je výbor oprávněn provádět kooptaci až dvou svých 

členů. 

3.4. Výbor jedná a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci 

členské schůze. Projednává a řeší aktuální problémy, úkoly klubu a plní usnesení 

členské schůze. 

3.5. Připravuje podklady pro členskou schůzi a kontrolní komisi. 

3.6. Statutárním orgánem klubu je výbor. Členové výboru jednají jménem klubu.  

K veškerým právním úkonům jsou nutné alespoň dva podpisy kterýchkoli členů výboru. 

3.7. Výbor volí výkonného předsedu, který je současně členem výboru. 

3.8. Schvaluje vyloučení a přijímání nových členů klubu dle článku III. Těchto stanov. 

 

4. Kontrolní komise 

 
4.1. Kontrolní komise klubu kontroluje hospodářskou a řídící činnost členské schůze a 

výboru klubu.  

4.2. Dále kontroluje a provádí revizi hospodaření s majetkem a prostředky klubu. 

4.3. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí. Volební období kontrolní 

komise je tříleté.  

4.4. Doporučuje ke schválení dokumenty, které přijímá členská schůze. 

 

 

VI.  Zásady hospodaření 
  
1. Ke krytí nákladů spojených s činností využívá klub finančních prostředků z vlastních 

zdrojů, ze státních  zdrojů, ze zdrojů územně samosprávných celků, občanských sdružení, 

nadací, sponzorů a jiných subjektů. 

2. Zdroje příjmů jsou zejména: 

- příspěvky občanského sdružení Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská 

univerzita, 

- členské příspěvky, 

- příjmy z vlastní činnosti (pronájmy reklamních ploch, pronájmy sportoviště, výtěžky 

ze společenských akcí apod.), 

- dary a další. 



 

3. Klub je nevýdělečným sdružením. Veškeré příjmy jsou výhradně používány k dosažení 

cílů a poslání klubu. Příjmy klubu nejsou využívány k odměnám členů klubu nebo 

zástupců v orgánech klubu. Členové klubu (výbor, trenéři, kontrolní komise, vedoucí 

družstev apod.) pracují bez nároku na odměnu. 

 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne ......................... 

Za správnost:  člen výboru   člen výboru 

 

 


