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Stanovy sportovního klubu YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. byly schváleny jako celek 

na základě platných stanov ze dne 16. 5. 2015 čl. III., odst. 2., písm. c. valnou hromadou dne 

28. 5. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 28. 5. 2016. Znění těchto stanov je účinné 

od 28. 5. 2016. 

  



 

 

 
Strana 2 

 
  

Stanovy sportovního klubu YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. 
 

I. 
Základní ustanovení 

1. YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ 

ve spojení s § 214 a násl. 

 

2. Spolek s názvem YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. (zkrácený název YC 

Pasohlávky, dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek občanů, provozujících 

především vodní sporty a dále pak tělovýchovu, turistiku, osvětovou a vzdělávací 

činnost. Ve sportovních oddílech se sdružují členové SK se specializovanými 

sportovními zájmy. 

 

3. Sídlem spolku YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. je Brno, Vackova 1581/50. 

 

4.  SK bylo přiděleno IČ 18511104. 

 

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

1. Základním účelem SK je: 

a. Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni podmínky včetně materiálního 

a tréninkového zabezpečení. 

b. Vytvářet možnost užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže. 

c. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, hlavně hospodářskou 

činností. 

d. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá. 

e. Dbát, především u členů SK, na dodržování etických, estetických a mravních 

pravidel ve vnitřních vztazích SK a ve vztahu k ostatním občanům využívajících 

služeb SK. 

f. Hájit zájmy oddílů a ostatních organizačních složek uvnitř i navenek. Za tímto 

účelem rozvíjet spolupráci s Obecním úřadem, složkami tělovýchovy, apod. 

g. Dalšími formami činnosti napomáhat propagaci sportu a tělovýchovy, rozvoji 

veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou 

další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

 

2. SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Případný zisk může být 

použit výlučně k podpoře hlavní činnosti a veřejně prospěšné činnosti. 
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III. 
Orgány SK 

1. Orgány SK jsou: 

a. valná hromada jako orgán nejvyšší, 

b. výkonný výbor jako orgán statutární a výkonný, 

c. revizní komise jako orgán kontrolní. 

 

2. Valná hromada 

a. Valná hromada je nejvyšším orgánem SK. Valná hromada je složena ze všech 

členů SK starších osmnácti let.  

b. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. 

Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou na nástěnce v areálu SK 

v Pasohlávkách. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání 

zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena 

nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady. Výkonný výbor je 

rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 členů spolku 

starších osmnácti let nebo z podnětu revizní komise. Nesvolá-li v tomto případě 

výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, 

kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. Zasedání valné 

hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

c. Valná hromada zejména: 

i. Rozhoduje o vzniku a zániku SK, v případě zániku o majetkovém 

vypořádání. 

ii. Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK. 

iii. Rozhoduje o přijetí a změnách stanov. 

iv. Volí výkonný výbor a revizní komisi SK. 

v. Rozhoduje o vytvoření oddílů a jiných složek SK. 

vi. Rozhoduje o zrušení oddílů a jiných složek v případě, že jejich činnost 

je v rozporu se stanovami nebo se zákonem. 

vii. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti SK a hospodaření s majetkem 

SK, schvaluje rozpočet SK a příspěvky jednotlivým oddílům a složkám. 

viii. Stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období. 

ix. Schvaluje přijetí a vyloučení členů SK. 

x. Schvaluje jednací řád valné hromady, volební řad, případně další vnitřní 

předpisy dle těchto stanov. 

xi. Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, osvobození 

od členských příspěvků, osvobození od brigádnické činnosti. 

xii. Rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí výkonného 

výboru o jeho vyloučení. 

d. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech 

členů SK starších osmnácti let  s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny 

po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina všech členů SK 

starších osmnácti let s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná 

v počtu přítomných členů SK starších osmnácti let. 

e. K platnému usnesení valné hromady je zapotřebí 3/5 většiny přítomných, pokud 

tyto stanovy neurčí něco jiného. 

f. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze 

jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina 

přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo 
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pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě 

jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné 

hromady s hlasem rozhodujícím. 

g. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady 

předseda SK nebo pověřený člen výkonného výboru. 

h. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo 

zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány 

valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Zápis je vyvěšen 

na nástěnce v areálu SK v Pasohlávkách. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet 

do zápisu v sídle SK, a to v určených dnech a hodinách. 

 

3. Výkonný výbor 

a. Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem SK. Výkonný výbor má 

počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné 

hromadě. Počet členů musí být lichý. Členem výkonného výboru je vždy 

předseda, tajemník a hospodář. Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu, 

tajemníka a hospodáře. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. 

b. Navenek jedná jménem SK předseda, tajemník nebo jiný pověřený člen 

výkonného výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem 

spolku další členové spolku pověřeni výkonným výborem. Jde-li o právní 

jednání, pro které je vyžadována písemná forma, musí být podepsána předsedou 

a dalším členem výkonného výboru. 

c. Výkonný výbor svolává předseda nebo jím pověřený člen výboru na základě 

pracovního plánu spolku. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru 

je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného 

výboru. 

d. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými 

valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné 

pravomoci valné hromady. Valná hromada si může vyhradit rozhodnutí 

v dalších otázkách. V rámci realizace investičních akcí nebo jiných činností 

vyžadujících vyšší operativnost, může pověřit valná hromada výkonný výbor 

vytvořením odborné skupiny a pověřit výkonný výbor jejím řízením a kontrolou. 

e. Výkonný výbor zejména: 

i. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá 

příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci. 

ii. Organizuje a řídí činnost SK. 

iii. Připravuje podklady pro valnou hromadu. 

iv. Dbá o hospodárné využití a údržbu majetku SK s péčí řádného 

hospodáře. 

v. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány obce a ostatními 

spolupracujícími stranami. 

vi. K zabezpečení činnosti SK rozhoduje o vytvoření profesního aparátu 

(odborných skupin) pro realizaci odborných úkolů a pro vypracování 

potřebných odborných studií dalšího rozvoje SK. Pro tyto potřeby 

mohou být zainteresováni v nutném rozsahu i nečlenové SK. 

vii. Na základě ustanovení stanov vypracovává a vydává interní předpisy 

k bodům stanov, u kterých je to stanoveno, s platností na dobu uvedenou 

v předpise, přičemž vychází z okamžitých potřeb SK. 
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viii. V odůvodněných případech má oprávnění vyhlásit dočasný zákaz 

přijímání nových členů. 

 

4. Revizní komise 

a. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SK řádně vedeny a vykonává-li SK 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními 

předpisy SK. 

b. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu 

ani člena výkonného výboru. Funkční období členů revizní komise je čtyřleté. 

Revizní komise volí ze svých členů předsedu, který jedná jejím jménem 

ve vztahu k orgánům SK. 

c. Kontrolu činnosti SK provádí revizní komise na základě svého plánu nebo 

závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SK či členů SK. V rozsahu 

působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných 

dokladů a požadovat od ostatních orgánů SK či členů SK vysvětlení k dané 

záležitosti.  

d. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

i. Kontrola hospodaření SK. 

ii. Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky 

poskytnutými SK ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. 

e. Revizní komise s výsledky svých kontrol písemně seznamuje odpovědné 

pracovníky a výkonný výbor. Současně navrhuje opatření. Zprávu o kontrolní 

činnosti předkládá pravidelně valné hromadě.  

 

5. Odstoupí-li některý z členů voleného orgánu v průběhu funkčního období, může 

výkonný výbor kooptovat jiného vhodného člena SK. Platnost kooptace potvrzuje 

na návrh výkonného výboru nejbližší valná hromada. 

IV. 
Členství 

1. Členství v SK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena 

rozdílná členská práva a povinnosti. 

 

2. Členství se rozlišuje na: 

a. řádné 

b. přidružené 

c. čestné 

 

3. Řádným členem SK se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje 

s účelem SK, stanovami a dalšími předloženými podmínkami stanovenými interním 

předpisem. Žádost o přijetí podává zájemce formou písemné přihlášky výkonnému 

výboru. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Výkonný 

výbor rozhoduje o doporučení nebo nedoporučení přijetí čekatele za člena valné 

hromadě. Přijetí za člena schvaluje valná hromada. Přijetí je podmíněno souhlasem 

přijímaného s obecnými podmínkami členství (interní předpis) a podmínkami 

stanovenými navrhující složkou. 

 

4. Přidruženým členem SK se stává osoba starší 18 let, která pro daný kalendářní rok 

uhradila stanovený roční členský příspěvek přidruženého člena. Přidružené členství 
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podléhá schválení výboru SK. Tento druh členství je určen pouze pro manžele 

a manželky, druhy a družky členů, kteří nemají o řádné členství zájem, ale chtějí 

s partnerem pobývat v areálu SK. 

 

5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která se svou záslužnou 

činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK nebo která dosáhla 

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

hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. 

 

6. Řádný člen má právo zejména: 

a. Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK, využívat zařízení 

a inventář SK v souladu s pravidly stanovenými interním předpisem. 

b. Být informován o činnosti SK. 

c. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK. 

d. Účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o činnost či chování daného člena. 

e. Ukončit kdykoli své členství. 

f. Podílet se na řízení SK. 

g. Účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích. 

h. Volit a být volen do všech volených orgánů SK za podmínek těchto stanov. 

 

7. Řádný člen má povinnost zejména: 

a. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související 

s členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov 

rozhodl. 

b. Účastnit se brigádnické činnosti v rozsahu vyhlášeném výborem SK interním 

předpisem. Od brigádnické činnosti jsou osvobozeni čestní členové a členové 

starší 70 let. 

c. Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 

činnosti SK. 

d. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní normy sportovního 

chování. 

e. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK. 

f. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, 

jakož i usilovat o dobré jméno SK. 

g. Udržovat pořádek v areálu SK. 

h. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 

 

8. Přidružený člen má právo zejména: 

a. Využívat areál SK ke sportovnímu a rekreačnímu pobytu s možností 

bezplatného nocování v karavanu řádného člena v souladu s kapacitními 

možnostmi areálu, které stanovuje výbor SK. 

b. Přidružený člen nemá právo zúčastnit se otevřených jednání orgánů SK, 

hlasovat, volit nebo být volen do volených orgánů SK. 

9. Přidružený člen je povinen zejména: 

a. Uhradit ve stanoveném termínu roční členské příspěvky přidruženého člena. 

b. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní normy sportovního 

chování. 

c. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK. 

d. Šetřit a chránit majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož 

i usilovat o dobré jméno SK. 
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e. Udržovat pořádek v areálu SK. 

 

10. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, pouze neplatí členský 

příspěvek a je osvobozen od brigádnické činnosti. 

 

11. Členství v SK zaniká: 

a. Vystoupením člena. 

b. Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to 

pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě písemné výzvy k úhradě 

s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude 

člen v písemné výzvě upozorněn. 

c. Vyškrtnutím z důvodu tří neomluvených neúčastí na valných hromadách 

SK. 

d. Vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, 

jiných vnitřních předpisů SK, usnesení a rozhodnutí orgánů SK nebo jiných 

členských povinností. Za zvláště závažné důvody pro ukončení členství je 

považováno porušení stanov v oblasti neplnění obecných zásad členství, 

porušení mravních a etických zásad, závažné narušování vnitřních 

a vnějších vztahů SK. 

e. Úmrtím člena. 

f. Zánikem SK bez právního nástupce. 

 

12. Zánik členství vyloučením: 

a. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. 

Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi 

na adresu jeho bydliště nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK 

poskytl. 

b. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, 

aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání 

rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému 

výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.  

c. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. 

Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem 

nebo stanovami. 

 

V. 
Majetek SK a hospodaření 

1. Zdrojem majetku jsou zejména: 

a. Členské příspěvky. 

b. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 

a veřejně prospěšné činnosti. 

c. Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména 

v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, 

tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti. 

d. Příspěvky a dotace od sportovních svazů. 

e. Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty 

apod. 

f. Prostředky získané za reklamu. 
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g. Dary. 

 

2. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích 

s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) 

s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 

 

3. Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může hospodařit i s majetkem, 

k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí 

obecně závaznými právními předpisy. 

 

4. Vedlejší hospodářská činnost se řídí zásadami stanovenými výkonným výborem, pokud 

valná hromada nerozhodne jinak. 

 

5. Valná hromada rozhoduje o postupu SK při jeho případném vstupu do akciové 

společnosti, společného podniku, transformací do jiného právního subjektu, apod. 

 

6. Příjmy z hospodářské činnosti rozděluje do položek finančního plánu výkonný výbor. 

Tento návrh předkládá ke schválení valné hromadě. Při sestavení finančního plánu dbá 

na to, aby prostředky plynoucí ze sponzorských darů a reklamy byly přiděleny na aktivní 

závodní činnost a rozvoj materiální základny jachtingu. Přitom výkonný výbor nese 

plnou odpovědnost za plnění závazných požadavků vyplývajících z uzavřených smluv 

se sponzory a objednateli reklam. 

 

7. V případě zrušení SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek 

po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že 

přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu 

a statusu SK. Jestliže SK obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného 

rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku 

podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

VI. 
Závěrečné ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 28. 5. 2016, jejíž 

konání je potvrzeno zápisem ze dne 28. 5. 2016. 

2. Tyto upravené stanovy nabývají své platnosti a své účinnosti schválením valnou 

hromadou a je jimi nahrazena platnost dosavadních stanov z 16. 5. 2015. 

 


