
Stanovy spolku Pražskej serfovej klub, z.s. 

  

Čl. 1  

Název, forma a sídlo 

1. Název spolku je Pražskej serfovej klub, z.s. (dále jen jako „spolek“) 

2. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

3. Sídlem spolku je Praha. 

 

Čl. 2  

Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických osob, který se stará o rozvoj 
a propagaci surfingu a od něj odvozených sportů a dalších aktivit sportovního zaměření.  
 

Čl. 3  

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

1. Základním účelem a hlavní činností spolku je  
a. provozovat surfing, sporty od něj odvozené a obdobnou činnost v rámci zapojení 

do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a 
vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 

b. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže, 

c. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo 
užívá, 

d. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 
etických, estetických a mravních pravidel, 

e. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 
g. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

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

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

 

 

 

 



Čl.  4 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR. 
2. Osoba, která dosud nedovršila věku 15 let, se může členem spolku stát pouze se souhlasem 

zákonného zástupce 
3. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné 

přihlášky doručené spolku skrze internetový formulář dostupný na webové stránce spolku na 
adrese www.prazskejserf.cz.  

o Přihláška musí obsahovat: 
o jméno a příjmení žadatele, 
o adresu trvalého bydliště, 
o datum narození, 
o e-mailovou adresu, 

4. Výbor spolku o přijetí rozhoduje bez zbytečného odkladu po dni podání přihlášky. 
5. Ve spolku existují dva druhy členství, a to členství základní a členství privilegované. 
6. Členem se základním členstvím se člen stává uhrazením členského příspěvku na příslušný 

kalendářní rok. Člen, který členský příspěvek neuhradí, je členem privilegovaným. 
7. Člen spolku se základním členstvím má právo zejména: 

o účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být 
volen do těchto orgánů, 

o posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 
o předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

8. Člen spolku s privilegovaným členstvím má zejména právo 
o poradního hlasu k veškerým otázkám činnosti spolku, 
o podílet se na činnosti spolku, 
o profitovat z činnosti spolku. 
o S tímto druhem členství je spojen pouze hlas poradní. 

9. Člen spolku je povinen zejména: 
o dodržovat stanovy, 
o hájit zájmy spolku, 
o sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

  

Čl. 5  

Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 
vyloučením člena výborem pro porušování stanov a dále pokud se člen bez uvedení důvodů 
nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. 
 

Čl. 6  

Orgány spolku 

Členská schůze 
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

a)             schválila případné změny stanov, 
b)             zvolila na pětileté funkční období výbor spolku, 

http://www.prazskejserf.cz/


c)             schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející 
období, 

d)             určila koncepci činnosti spolku na další období, 
e)             stanovila výši členských příspěvků, 
f)              schválila rozpočet spolku na příští období, 
g)             rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Usnášení schopná je, pokud se 
zúčastní nadpoloviční většina základních členů. Není-li členská schůze schopna se 
usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne 
původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na 
počet přítomných členů.  

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina základních členů spolku podá ke 
svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s 
likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

 
Výkonný výbor 

1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výkonný výbor spolku (dále jen “výbor 
spolku”). Výbor řídí a organizuje běžnou činnost spolku a rozhoduje ve věcech spojených 
s předmětem činnosti spolku s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto 
stanov ve výlučné působnosti členské schůze, anebo si je členská schůze k rozhodnutí 
vyhradila. Za svou činnost odpovídá výbor členské schůzi. 

2. Výbor spolku má 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Výbor zvolí ze svých členů 
předsedu a místopředsedu. 

3. Výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je 
přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. Každý člen výboru má 
jeden hlas. 

4. Funkční období výboru je pětileté. 
5. Výbor spolku je jeho statutárním orgánem. Výbor zastupuje navenek ve všech věcech 

jeho předseda. Podepisuje se tak, že ke svému jménu připojí údaj o své funkci a název 
spolku. 

6. Předseda svolá výbor k zasedání tak, aby se konalo nejméně dvakrát ročně.  Předseda 
svolá výbor i z podnětu jednoho člena výboru; neučiní-li to, svolá tento člen výbor k 
zasedání na náklad společenství sám. Pozvánka musí obsahovat program zasedání a 
návrhy usnesení. 

7. Pozvánku svolavatel zašle na e-mailové adresy všech členů výboru, nebo svolá členy 
výboru osobně či telefonicky. 

 
Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise 
nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. 

2. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů 
spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení 
k jednotlivým záležitostem 

3. Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 7  

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené 
členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 
Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 
podložené účetními doklady. 

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi. 
   

Čl. 8  

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 24.2.2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu 

do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. 
  
   
  


