
Stránka 1 z 6 

 

Stanovy 

Budweis Discgolf Club, z.s. 

 
 

Článek 1 

Název a sídlo 

 

1) Název spolku je Budweis Discgolf Club, z.s. (dále jen „Spolek“).  

2) Sídlo spolku je Novohradská 374/30, České Budějovice 370 01 

3) Účetním rokem je kalendářní rok. 

4) Spolek je zřízen na dobu neurčitou.  

 

 

Článek 2 

Účel Spolku 

 

1) Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob a byl založen 

za účelem naplňování společného zájmu svých členů. 

2) Spolek má právní subjektivitu. Může nabývat práv a majetku, zavazovat se v rozsahu svých prostředků a 

je způsobilý k veškerým právním jednáním v rámci těchto stanov, jakož i takovým, jež napomáhají k 

plnění jeho poslání. 

3) Účelem Spolku je podporovat sportovní a vzdělávací vyžití členů. 

 

 

Článek 3 

Hlavní činnost Spolku 
 

1) Hlavními činnostmi spolku jsou: 

a. pořádání a podpora akcí pro členy Spolku, 

b. Provozovat discgolf a odbornou činnost v rámci zapojení do turnajů České asociace discgolfu, 

tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.  

c. Vytvářet široké možnosti pro rozvoj discgolfu pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže.  

d. Provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá.  

e. Vést své členy a ostatní zájemce o discgolf k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel.  

f. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s 

ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.  

g. Zajistit v oblasti discgolfu vzdělávání svých členů, jejich školení, trenérské kurzy   

h. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji discgolfu, veřejného života, zdraví apod. v 

místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, 

i. udržování kontaktu s podobnými spolky v tuzemsku i zahraničí, 

j. propagace Spolku. 

 

2) Mezi další činnosti Spolku jsou: 

a. členství a účast v subjektech podporujících či prospěšných činnosti spolku, 
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b. financování neziskového projektu jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá k dosažení 

cílů spolku, nebo je součástí jiného takového projektu, 

c. získávání finančních příspěvků či dotací za účelem financování spolku a jeho projektů, 

d. spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle, 

e. veřejné sportovní a kulturní služby, 

f. práce s dětmi a mládeží. 

3) Budweis Discgolf Club z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

Článek 4 

Vznik členství 
 

1) Členství ve Spolku je založeno na principu svobodné volby. 

2) Členství ve Spolku je aktivní. 

3) Členy Spolku se na základě písemné přihlášky mohou stát: 

a. fyzické osoby starší, 

b. právnické osoby. 

4) Členem Spolku se nemůže stát ta osoba, která nesouhlasí se stanovami a cíli Spolku. 

5) O přijetí za člena může rozhodnout na základě písemné přihlášky Výbor spolku. 

6) Členství vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu Spolku o přijetí člena. 

7) Člen Spolku souhlasí, aby spolek uchovával a zpracovával  v neveřejném seznamu členů evidenční údaje 

člena, kterými jsou: jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČ, kontaktní tel., 

e-mail apod. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely Spolku nebo v případech 

stanovených zákonem. Členové Spolku byli řádně poučeni ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb. o 

zachování jejich práv stanovených tímto zákonem. 

8) Každý člen Spolku, který získal přístup k osobním údajům ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně 

osobních údajů, je povinen s nimi nakládat ve smyslu tohoto zákona. Pokud takový přístup získal 

neoprávněně, je povinen toto neprodleně oznámit Výboru spolku. 

9) Člen Spolku má právo podat vlastnoručně podepsanou písemnou žádost o pozastavení členství. Výbor má 

právo tuto žádost schválit nebo zamítnout bez udání důvodů. Při pozastaveném členství nemá člen Spolku 

povinnost platit pravidelné členské příspěvky a nemá právo využívat produkty činnosti Spolku ani 

rozhodovat v orgánech Spolku. 

 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti členů 
 

1) Člen má zejména tato práva: 

a. podílet se na činnosti Spolku, 

b. účastnit se členské schůze, 

c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, 

d. být volen do orgánů Spolku, 

e. hlasovat na členské schůzi (každý člen má 1 hlas), 

f. využívat za podmínek stanovených Výborem spolku všechny produkty činnosti Spolku, 

g. obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a dostat jejich vyjádření, 

h. na základě svého písemného prohlášení doručenému předsedovi spolku se stát členem. 

2) Členové mají tyto povinnosti: 

a. dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí Výboru spolku, 
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b. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu se zájmy a posláním Spolku, 

c. platit členské příspěvky ve stanovené výši, stanovených lhůtách a stanoveným způsobem, 

d. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Výboru spolku nejpozději do 30 dnů. 

 

 

Článek 6 

Zánik členství 
 

1) Členství zaniká: 

a. vystoupením člena ze Spolku písemným oznámením Výboru spolku, 

b. rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena, 

c. člen je v prodlení s úhradou příspěvků déle než 3 měsíce,  

d. pokud má člen pozastavené členství déle než 12 kalendářních měsíců, 

e. člen vyvíjí či vyvíjel činnost směřující proti zájmům Spolku nebo poškozující dobré jméno 

Spolku, 

f. člen opakovaně porušuje stanovy nebo rozhodnutí Výboru a byl na takovou skutečnost písemně 

upozorněn. 

g. úmrtím člena, 

h. zánikem nebo zrušením člena – právnické osoby, 

i. zánikem spolku. 

2) Zánik členství vyznačí statutární orgán v seznamu členů Spolku. 

3) Zánikem členství nevzniká členovi nárok na finanční vypořádání členského podílu. 

 

 

Článek 7 

Organizační uspořádání 

 

Členská schůze 
 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je svolávána Výborem spolku dle potřeby, nejméně však 

jednou ročně, Výbor spolku svolá zasedání členské schůze rovněž z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. 

Nesvolá-li statutární orgán Spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, 

kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám. 

2) Členská schůze se svolává zveřejněním pozvánky na webových stránkách Spolku nebo elektronickou 

poštou nejméně 30 dnů předem a součástí pozvánky je i návrh programu. Bude-li se na schůzi rozhodovat 

o změně stanov či zrušení Spolku, pozvánka musí tyto body výslovně obsahovat a její součástí musí být 

celé znění předkládaných návrhů a výzva k předkládání protinávrhů; protinávrhy musí být doručeny 

Výboru spolku nejméně 14 dnů před konáním schůze a Výbor je bez odkladu zveřejní u původního 

oznámení o svolání členské schůze. 

3) Členská schůze může být odložena nebo zrušena 1 týden před ohlášeným datem konání na základě 

rozhodnutí Výboru spolku. V případě, že byla svolána z podnětu alespoň třetiny členů Spolku dle těchto 

stanov, lze ji zrušit nebo odložit jen se souhlasem těch, kteří podnět k jejímu svolání dali. Schůzi nelze 

odložit ani zrušit, pokud by tím byla překročena roční lhůta pro její svolání. 

4) Nechá-li se člen zastupovat jinou osobou, prokáže se tato osoba plnou mocí od zastupovaného člena. 

5) Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomno 50% z celkového počtu členů Spolku. Není-li 

členská schůze schopná usnášení, může být svolána náhradní schůze. 

6) Jednání členské schůze jsou neveřejná. Výbor spolku nebo svolávající může přizvat hosta. 
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7) Zasedání zahájí svolávající, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy 

zasedání. 

8) Na členské schůzi je nejprve zvolen zapisovatel. Zapisovatel z jednání členské schůze vyhotoví zápis, 

který do 14 dnů předá předsedovi Spolku. 

9) Členská schůze zejména: 

a. rozhoduje o změnách stanov spolku  

b. volí členy Výboru spolku a odvolává je, 

c. zřizuje a ruší další orgány Spolku a volí a odvolává jejich členy, 

d. schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku 

předkládané Výborem spolku, rozpočet Spolku a účetní závěrku, 

e. rozhoduje o druzích, výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o podmínkách nutných pro 

rozhodnutí o osvobození od jejich úhrady, 

f. rozhoduje o zrušení členství na základě návrhu Výboru spolku, popř. písemného návrhu 

kteréhokoliv člena (oba návrhy musí obsahovat zdůvodnění a dotčený člen může na jednání 

schůze, kde je tento návrh předložen požádat o dostatečný prostor pro vyjádření se k návrhu a jeho 

důvodům), 

g. rozhoduje o změně druhu členství, 

h. rozhoduje o zrušení Spolku, 

i. rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí Výbor spolku,  

j. rozhoduje o všech dalších záležitostech, které z jednání vyplynou, popř. které si členská schůze k 

rozhodnutí vyhradí, 

k. členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů  

 

 

Článek 8 

Výbor Spolku 
 

1) Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný členské schůzi a naplňuje 

její rozhodnutí. 

2) Výbor spolku se skládá ze 3 členů (předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda). Ti jsou voleni členskou 

schůzí na dobu maximálně 4 let. Počet členů Výboru musí být vždy lichý. 

3) Člen Výboru, který rezignuje na své členství v tomto orgánu, to oznámí Výboru spolku. Výbor svolá 

členskou schůzi, aby rozhodla o volbě nového člena Výboru. 

4) Členové Výboru spolku řídí činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi, respektujíce rozhodnutí 

členské schůze. Všichni členové Výboru spolku při své činnosti respektují rozhodnutí Výboru spolku a 

členské schůze.  

5) Výboru spolku přísluší: 

a. volit ze členů výboru předsedu spolku a odvolávat ho, 

b. volit ze členů výboru 1. a 2. místopředsedu spolku a odvolávat ho, 

c. přijímat interní řády spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do 

pravomoci členské schůze, 

d. rozhodovat o přijetí nových členů Spolku, 

e. navrhovat členské schůzi vyloučení členů, 

f. spravovat majetek Spolku, 

g. svolávat členskou schůzi, 

h. podávat členské schůzi výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku, předkládat účetní 

závěrku, 

i. informovat člena o jeho vyloučení ze Spolku, 

j. provádět další činnosti určené jí rozhodnutím členské schůze, 
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k. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku. 

6) Jednání Výboru spolku svolává a řídí předseda spolku vhodnou formou zpravidla, minimálně jedenkrát 

za šest měsíců. Neučiní-li tak předseda spolku, učiní tak kterýkoliv člen Výboru. 

7) Výbor spolku rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Každý člen Výboru má jeden hlas. Nepřítomný 

člen Výboru může být při jednání zastoupen jiným členem Výboru na základě plné moci doručené 

Výboru písemně nebo elektronicky. 

8) Rozhodnutí Výboru jsou písemná. Zápisy z jednání Výboru spolku jsou vyhotoveny tak, aby z nich bylo 

patrné, jaká rozhodnutí byla přijata. Zápisy jsou podepsány přítomnými členy Výboru.  

9) Výbor spolku vede seznam členů Spolku. 

10) První členové statutárního orgánu jsou: 

a. Tomáš Šustek, narozen 3.2.1985, bytem Novohradská 374/30, České Budějovice 370 01 

b. Jan Vlček, narozen 25.5.1990, bytem Fr.Bílka 1907/23, České Budějovice 370 07 

c. Petr Pomije, narozen 29.3.1990, bytem Pod Jáníčkem 76, Křemže 38206 

 

 

Článek 9 

Jednání za Spolek 
 

1) Každý ze členů statutárního orgánu jedná jménem Spolku samostatně.  

 

 

Článek 10 

Obecná ustanovení 

 

1) Funkce v orgánech Spolku jsou čestné a mohou je zastávat jen členové Spolku. 

2) Zánikem členství ve Spolku zaniká i členství v orgánech Spolku. 

 

 

Článek 11 

Zásady hospodaření 

 

1) Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

a. členské příspěvky, 

b. dary a jiná plnění, 

c. příjmy z činností při naplňování cílů spolku, 

d. výnosy z majetku spolku. 

2) Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s účelem Spolku a k zajištění provozování jeho činností. 

3) Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku. 

4) Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Výborem spolku nejpozději do konce 

února následujícího roku. 

 

 

Článek 12 

Zánik Spolku 

 

1) Spolek zaniká: 

a. na základě usnesení členské schůze, 

b. rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy. 
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2) Zanikne-li Spolek na základě usnesení členské schůze, rozhodne tato členská schůze zároveň o způsobu 

majetkového vypořádání, a to v souladu se zákonnou úpravou zániku institucí s přiznaným statutem 

veřejné prospěšnosti. 

 

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Návrhem na zápis do veřejného rejstříku byl pověřen Tomáš Šustek, bytem Novohradská 374/30, České 

Budějovice, 370 01, dat. narození 3.2.1985 

2) V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu změny zákonné úpravy), 

zůstávají ostatní ustanovení účinnými a Výbor spolku navrhne schůzi členů změnu stanov. 

3) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné 

poslání a cíle jako spolek. 

4)  Spolek Budweis Discgolf club z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto 

stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti 

dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

 

Zakladatelé se shodli na obsahu stanov dne 26.10.2018, dále na tom, že jménem spolku bude jednat výbor 

jehož kompetence jsou obsahem stanov a stvrzují to svým podpisem : 

 

 

 

Tomáš Šustek, narozen 3.2.1985, bytem Novohradská 374/30, České Budějovice 370 01  ……………… 

 

 

Jan Vlček, narozen 25.5.1990, bytem Fr.Bílka 1907/23, České Budějovice 370 07   ……………… 

 

 

Petr Pomije, narozen 29.3.1990, bytem Pod Jáníčkem 76, Křemže 382 06    ……………… 

 


