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S T A N O V Y 

 V aktuálním znění včetně provedených změn a doplnění na základě rozhodnutí 

Valné hromady ze dne 20. 8. 2013 

BEACHVOLEJBALOVÁ AKADEMIE o.s. 

Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
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STANOVY SDRUŽENÍ 

BEACHVOLEJBALOVÁ AKADEMIE o.s. 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Sdružení BEACHVOLEJBALOVÁ AKADEMIE o.s. (dále jen „sdružení“) zakládají jeho členové 
podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a je 
právnickou osobou. 
 

II. 
NÁZEV SDRUŽENÍ 

 

Název sdružení je: BEACHVOLEJBALOVÁ AKADEMIE o.s. 

III. 
SÍDLO SDRUŽENÍ 

 

Sídlo sdružení je: Na Dobešce 485/8, Praha 4 – Braník 147 00 

IV. 
VZNIK SDRUŽENÍ 

 

1. Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstva vnitra České republiky na 

základě návrhu přípravného výboru. 

 

2. Až do vytvoření orgánů sdružení, bude jeho jménem jednat tříčlenný přípravný výbor. 

V. 
CÍLE A ČINNOST SDRUŽENÍ 

 
1. Cílem sdružení je princip individuálního členství fyzických osob na základě jejich 

dobrovolnosti se sdružovat v organizaci, jejíž činnost je zaměřena na uspokojování 

jejich potřeb v oblasti všestranného sportovního vyžití, rozvoje sportovních činností 

dětí, mládeže, dospělých, seniorů a sportovců, jakožto i další společenské a sportovní 

činnosti a to zejména v oblasti beachvolejbalu. 

 

2. Cílem sdružení je taktéž vyvíjet činnost spojující jeho členy ve společném zájmu o 

vlastní sportovní a společenské vyžití a vytváření ekonomických podmínek pro jeho 

zajištění. 

3. Hlavní činností vykonávanou sdružením je: 

 

a) individuální nebo hromadná sportovní činnost v jednotlivých sportovních 

disciplínách včetně účastí na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných jinou 

organizací a to zejména v oblasti beachvolejbalu, 
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b) pořádání nebo spolupořádání vlastních klubových sportovních akcí nebo 

sportovních akcí jiných organizací, 

c) pořádání vlastních společenských a kulturních akcí nebo spolupořádání 

společenských a kulturních akcí jiných organizací, 

d) hájení zájmů sdružených a za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, 

s ostatními organizacemi i jednotlivci 

e) budovat, provozovat a udržovat sportovní zařízení a tělovýchovná zařízení. 

VI. 
ČLENOVÉ SDRUŽENÍ 

 
1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která podá písemnou přihlášku. 

2. Přijetí člena může být odmítnuto bez udání důvodu. 

3. Počet členů sdružení je neomezený. 

4. O přijetí za řádného člena sdružení rozhoduje výbor hlasováním, nadpoloviční 

většinou všech jeho členů 

5. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 500,-Kč (členský příspěvek na kalendářní 

rok)  

VII. 
ORGÁNY SDRUŽENÍ 

 
1. Orgány sdružení jsou: 

a) Valná hromada 

b) Výbor 

VIII. 
VALNÁ HROMADA 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji vždy každého roku Výbor. 

Mimořádná Valná hromada může být svolána na žádost poloviny členů sdružení 

s hlasem rozhodujícím a udáním předmětu jednání nebo ji svolává Výbor na základě 

vlastního rozhodnutí. 

2. Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové starší 18 ti let. 

3. Valná hromada zejména:  

a) schvaluje stanovy občanského sdružení, jejich změny a předpisy, které svým 

významem přesahují obvyklou operativní činnost 

b) volí a odvolává členy Výboru 

c) schvaluje plán činnosti a rozpočet na dobu 1 roku 

d) projednává zprávy o činnosti a zprávu o hospodaření sdružení za uplynulá 

období 

e) rozhoduje o vstupu nebo členství sdružení v jiných organizacích, 

f) rozhoduje o zrušení sdružení a způsobu likvidace majetku. 

g) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků 
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4. Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, hlasuje-li nadpoloviční většina 

přítomných členů. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasujících 

členů 

5. Výbor je povinen písemně pozvat všechny členy starších 18 let a nejméně 10 dní před 

začátkem Valné hromady a oznámit jim program jednání. 

6. Písemné a odůvodněné návrhy členů sdružení, které požadují zařadit na program 

jednání, musí být výboru předloženy nejméně sedm dní před Valnou hromadou. 

IX. 
VÝBOR 

 
1. V době mezi jednáními valné hromady činnost sdružení řídí a odpovídá za ni výbor, 

zvolený valnou hromadou. 
2. Funkční období výboru je pětileté. Předsedu a dva místopředsedy volí í výbor na 

prvním zasedání po volební valné hromadě. 
3. Výbor svolává předseda nejméně jednou za rok. Mimořádné jednání výboru může 

předseda svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru nebo na základě vlastního 
rozhodnutí. 

4. Výbor řídí činnost sdružení a přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které nejsou 
vyhrazeny Valné hromadě. 

5. Výbor je oprávněn přijímat usnesení je-li přítomna nadpoloviční většina přítomných 
členů. 

6. Výbor je ze všech rozhodnutí odpovědný valné hromadě. 
7. Výbor ze svého středu volí předsedu sdružení. 
8. V čele sdružení stojí předseda. 
9. Jako statutární zástupce sdružení je oprávněn jednat jeho předseda, která má právo 

jednat jménem sdružení s třetími stranami ve všech věcech a připojovat svůj podpis 
k natištěnému nebo nadepsanému názvu sdružení. 

10. Není – li Valná hromada nebo Výbor sdružení funkční, zastupuje ji /jej na dobu 
nezbytně nutnou předseda Výboru sdružení. Pro tento případ má předseda Výboru 
sdružení páva a povinnosti Valné hromady a Výboru sdružení. 
 

X. 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

 
1. Členové mají právo účastnit se Valné hromady a hlasovacím právem, každý řádný 

člen má jeden hlas. 
2. Členové mají právo volit a být voleni do orgánů sdružení. 
3. Členové mají právo obracet se s podněty, připomínkami a stížnostmi na orgány 

sdružení a požadovat vysvětlení. 
4. Členové mají právo účastnit se činnosti sdružení. 

 
XI. 

ZÁNIK ČLENSTVÍ 
 

1. Členství ve sdružení zaniká: 
a) Vystoupením člena 
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b) Vyloučením člena 
c) Vyškrtnutím člena 
d) Úmrtím fyzické osoby 
e) Zánikem sdružení 

 
2. Člen sdružení může na základě svého rozhodnutí kdykoliv ze sdružení vystoupit. 

Členství zaniká ke dni doručeného písemného oznámení člena o vystoupení ze 
sdružení. Zaplacené příspěvky se nevrací a to ani poměrně. 

3. Nezaplatí-li člen stanovené příspěvky pro daný kalendářní rok, a to ani 
v přiměřené náhradní lhůtě, kterou mu stanoví Výbor, může Výbor rozhodnout o 
zániku jeho členství vyškrtnutím, a to uplynutím posledního dne měsíce ve 
kterém náhradní lhůta uplyne. Zaplacené příspěvky se nevrací a to ani poměrně.  

4. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve 
sdružení může být Výborem rozhodnuto o vyloučení. 

  
XII. 

HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 
 

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků a případným 
dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 

2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení. 
3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé Valné hromadě. 

 
XIII. 

ZÁNIK SDRUŽENÍ 
 

1. Sdružení zaniká: 
a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružení, 
b) Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho 

rozpuštění. 
 

XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Znění těchto stanov bylo schváleno řádnou valnou hromadou BEACHVOLEJBALOVÁ 
AKADEMIE o.s. dne 20.8.2013 

 
 
 
 
V Praze dne 20. 8. 2013 

 
 


