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STANOVYSPOLKU 

Sportovní klub policie REXÍK, z.s. 

(ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

 

Článek I 

Název a postavení spolku 

Název spolku zní Sportovní klub policie Rexík, z.s., zkratka SKP Rexík z.s. (dále jen SKP).  

SKP je spolek založen na principu dobrovolnosti a na demokratických zásadách v souladu 

s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

 

 

Článek II 

Sídlo SKP 

Sídlo SKP je: ul. Do Křemší 373, 330 02 Dýšina. 

 

 

Článek III 

Účel SKP 

Účelem SKP je zajišťování a poskytování volnočasových aktivit pro děti a mládež s cílem 

vyplnění volného času cílové skupiny a tím přispět k eliminaci a prevenci před společensky 

neakceptovatelných jevy ve vývoji dětí a mládeže, jako jsou zj. kriminalita, toxikomanie a 

šikana. SKP svou činnost provozuje jako člen Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, 

sportovní svaz policistů a hasičů, z. s. (dále jen UNITOP).  

SKP bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v následujících oblastech: 

- provoz, správa a poskytování pronájmu táborové základny  

- pořádání letních a zimních dětských táborů 

- celoroční pořádání volnočasových kurzů, soustředěních, výletů a workshopů pro děti a 

mládež (zj. v oblastech pěší a vodní turistiky, cykloturistiky, tábornictví a dovedností 

přežití ve volné přírodě, terénní zdravovědy, kynologie, geocaching, hipologie apod.) 

- spolupráce s ostatními sportovními kluby policie v rámci UNITOP 
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Vedlejší činnost SKP  

SKP se podílí na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své 

činnosti a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy SKP. 

 

 

Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1. Členem SKP se může stát jakákoliv fyzická osoba, která je starší 15 let a nepozbyla 

svéprávnosti. 

2. Členy SKP jsou všichni zakladatelé SKP a nově přijatí členové. 

3. Podmínkou členství ve SKP je souhlas se stanovami SKP vyjádřený v písemné přihlášce, 

podpora účelu a cílů SKP, dodržování převzatých práv a povinností SKP a souhlas 

Výboru oddílu SKP.  

4. O přijetí uchazeče za člena SKP rozhoduje Výbor oddílu na základě písemné přihlášky 

uchazeče. 

5. Členství v SKP vzniká dnem kladného rozhodnutí Výboru oddílu o přijetí za člena SKP. 

6. Členství v SKP zaniká dnem sepsání písemné dohody, doručením oznámením o 

vystoupení člena na adresu sídla SKP, doručením oznámení na adresu člena SKP o 

vyloučení člena SKP Výborem oddílu, úmrtím člena SKP či zánikem SKP. 

7. Člen SKP může být vyloučen na základě rozhodnutí Výboru oddílu, jestliže porušuje 

členské povinnosti nebo dopustí-li se takového jednání, které je v rozporu se 

stanovami či cíli SKP či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno SKP. 

8. Práva člena SKP jsou: 

a) podílet se na činnosti SKP, 

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření SKP, 

c) účastnit se Valné hromady SKP, 

d) volit orgány SKP, 

e) být volen do orgánů SKP, 

f) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti SKP, 

g) na základě svého svobodného rozhodnutí vystoupit ze SKP. 

9. Povinnosti člena SKP jsou: 

a) dodržovat stanovy SKP, 

b) podílet se na činnosti SKP, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech SKP, do nichž byl jmenován, 

d) svědomitě plnit úkoly, jimiž byl v rámci činnosti SKP pověřen,  

e) platit členské příspěvky, jejichž roční výši stanoví Valná hromada. 
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Členské příspěvky 

1. Členské příspěvky představují součást finančních příjmů SKP. 

2. Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada SKP a jsou závazné pro všechny členy 

SKP. 

3. Každý člen SKP je povinen zaplatit členský příspěvek za kalendářní rok do 31. března 

probíhajícího roku. Pokladník Výboru SKP současně vede evidenci členů  o zaplacení 

členských příspěvků. 

 

 

Článek V 

Evidence členů 

1. Pro účely evidence členů SKP bude po předchozím písemném souhlasu člena 

předsedou veden seznam členů SKP, obsahují jméno, příjmení, datum narození, rodné 

číslo, místo trvalého pobytu, telefonické a elektronické spojení.  

2. SKP se zavazuje využití výše uvedených údajů výlučně pro vnitřní potřeby SKP. 

 

Nakládání s osobními údaji 

1. Správcem osobních údajů členů SKP je SKP Rexík, z. s., (dále jen Správce). 

2. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

2016/679 (tzv. GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Správce osobní údaje zpracovává v rozsahu 

nezbytném v rámci výkonu oprávněné činnosti SKP. 

 

 

Článek VI 

Orgány spolku 

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada svolávaná statutárním orgánem 

jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby SKP. 

2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů 

SKP. Usnesení Valné hromady jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době 

usnášení. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nejsou usnesení SKP 

přijata. 

3. Valná hromada: 

a) volí a odvolává ze svého středu členy Výboru SKP, 
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b) je svolávána předsedou nejméně jednou za správní rok, a to doručením pozvánky 

na elektronickou adresu každého člena SKP, 

c) koordinuje činnost SKP a jeho poslání, 

d) vydává a schvaluje vnitřní předpisy SKP,  

e) mění stanovy SKP,  

f) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů SKP,  

g) schvaluje roční plán činností a plán výdajů SKP, 

h) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření SKP za uplynulý správní rok,  

i) v případě zániku SKP rozhoduje o naložení s movitým a nemovitým majetkem SKP, 

j) jednání Valné hromady SKP jsou neveřejná 

k) z každého zasedání Valné hromady SKP vyhotoví předsedající zápis, který podepsán 

všemi přítomnými členy, v případě nesouhlasu některého ze zúčastněných člen se 

zněním zápisu, vyhotoví tento zápis výtky před svůj podpis zápisu. 

 

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku 

1. Statutární orgán SKP je kolektivní a tvoří jej Výbor SKP. Výbor SKP má 3 členy – 

předsedu, místopředsedu a pokladníka. Výbor SKP je volen Valnou hromadou veřejnou 

volbou na období 1 správního roku. 

2. Výbor SKP svolává předseda, nebo jím pověřený člen Výboru SKP, na základě plánu 

činností SKP. 

3. Výbor SKP vykonává průběžnou kontrolu hospodaření SKP. 

4. Jménem SKP jsou oprávněni jednat: předseda, nebo jím pověřený člen Výboru SKP. Ve 

zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem SKP další členové SKP pověřeni 

Výborem SKP.  

5. Předseda  

a) je statutárním orgánem SKP, 

b) je členem Výboru SKP, jemuž předsedá,  

c) je členem SKP, z jehož středu je veřejně volen Valnou hromadou, 

d) předsednictví začíná dnem zvolením Valnou hromadou do funkce, funkční období 

je 1 správní rok, 

e) jedná jménem SKP, zastupuje jej navenek a rozhoduje ve vnitřních provozních 

záležitostech SKP. Pro platnost rozhodnutí ve věcech, týkajících se nemovitého 

majetku a pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků 

vyšších než 50.000,- Kč z bankovního účtu či pokladny SKP je vyžadováno předchozí 

schválení Výkonným výborem, 

f) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody jménem SKP, 

g) pověřuje plnou mocí člena SKP k jednání jménem SKP, k čemuž je vyžadován 

souhlas všech členů Výboru SKP, 

h) navrhuje vnitřní předpisy SKP, 

i) svolává Valnou hromadu nejméně jednou za správní rok, 

j) vede a spravuje evidenci členů SKP,  
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k) archivuje veškeré písemnosti vzešlé z činnosti SKP, vyjma účetních dokladů. 

V případě zániku funkce je předseda povinen do 7 dnů po zániku funkce předat tyto 

písemnosti místopředsedovi, o čemž se vyhotoví písemný zápis. 

l) musí umožnit všem členům SKP nahlížet do všech písemností vzešlých z činnosti 

spolku a rozhodnutích Výboru SKP či předsedy. 

m) předsednictví končí dnem odvolání Valnou hromadou, dohodou mezi předsedou a 

Valnou hromadou, úmrtím předsedy, zánikem spolku či vypršením funkčního 

období. 

6. Místopředseda 

a) je členem Výboru SKP, 

b) je členem SKP, z jehož středu je veřejně volen Valnou hromadou, 

c) funkční období začíná dnem zvolením Valnou hromadou do funkce, funkční období 

je 1 správní rok,  

d) zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci 

předsedy, v případě odstoupení, odvolání či úmrtí, či zániku mandátu předsedy je 

statutárním orgánem SKP, 

e) koordinuje činnost SKP, zejména vede a předsedá Valné hromadě, vyhotovuje zápis 

ze zasedání Valné hromady, vyhotovuje a Valné hromadě předkládá výroční zprávu 

o činnosti SKP za správní rok,  

f) vykonává další činnosti, jimiž byl pověřen předsedou SKP, 

g) funkce místopředsedy končí dnem odvolání Valnou hromadou, dohodou mezi 

místopředsedou a Valnou hromadou, úmrtím místopředsedy, zánikem SKP či 

vypršením funkčního období. 

7. Pokladník 

a) je členem Výboru SKP,  

b) je členem SKP, z jehož středu je veřejně volen Valnou hromadou,  

c) spravuje majetek SKP, 

d) eviduje a archivuje účetní doklady vzešlé z činnosti SKP, 

e) vyhotovuje a předkládá členské schůzi výroční zprávu o hospodaření SKP za správní 

rok, 

f) funkce pokladníka končí dnem odvolání Valnou hromadou, dohodou mezi 

pokladníkem a Valnou hromadou, úmrtím pokladníka, zánikem SKP či vypršením 

funkčního období. 

 

 

Článek VII 

Správní rok 

1. Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. 

2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů SKP. 

3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby SKP. 
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Článek VIII 

Zásady hospodaření spolku 

1. SKP hospodaří s majetkem (hmotné a nehmotné povahy) a s finančními prostředky, 

které nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně 

závaznými právními předpisy. 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných SKP, výnosy ze jmění 

a sponzorské dary. 

3. Způsob užití nabytých příjmů je v souladu s účelem SKP stanoveným v Článku III. 

4. Výplaty finančních prostředků provádí pokladník a předkládá je ke schválení Výboru 

SKP.  

5. K zabezpečení pokladních transakcí a bezhotovostního platebního styku je výbor SKP 

oprávněn zřídit jedno pokladní místo a jeden běžný účet u peněžního ústavu se sídlem 

v České republice. 

6. Za účelem ochrany svého majetku a minimalizace škod vzniklých v souvislosti s činností 

SKP může výbor SKP uzavírat příslušné pojistné smlouvy.   

 

7. Finanční prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího 

správního roku. 

 

 

Článek IX 

Kontrolní komise SKP 

1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem SKP.  

2. Kontrolní komise má tři členy včetně svého předsedy. Valná hromada může při volbě 

členů Kontrolní komise určit, že počet členů bude vyšší než 3, přičemž se nesmí jednat 

o počet dělitelný 2. 

3. V čele Kontrolní komise stojí předseda. 

4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SKP řádně vedeny a vykonává-li SKP činnost 

v souladu se stanovami SKP a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, 

upozorní na ně Výbor SKP.  

5. Kontrolní komise je při výkonu své činnosti oprávněna požadovat vyjádření a 

podklady od všech členů SKP a každý člen SKP je povinen Kontrolní komisi poskytnout 

přiměřenou součinnost pro účely úspěšného výsledku kontroly. 

6. Kontrolní komise v případě potřeby kooptuje na volná místa nové členy, avšak nejvýše 

do jedné třetiny celkového počtu volených členů Kontrolní komise. 

7. Kontrolní komise s výsledky své činnosti seznamuje Výbor SKP. 

8. Člen Kontrolní komise nemůže být současně členem Výboru SKP.  

 

Článek X 



7 
 

Zánik SKP 

1. SKP zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

Valné hromady, 

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

2. V případě zániku SKP bude o další správě majetku a finančních prostředcích SKP 

rozhodnuto Valnou hromadou. 

 

 

Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy SKP jsou závazné pro všechny členy SKP. 

2. Jakékoliv doplňky nebo změny stanov SKP musí být přijaty všemi členy Valné hromady. 

3. SKP má právo v souladu s účelem a s cíli své činnosti obracet se prostřednictvím svého 

statutárního orgánu na státní orgány s peticemi a žádostmi. 

4. Není-li v těchto stanovách SKP uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost SKP v souladu 

s příslušnými ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválením ustanovující schůzí zakladatelů SKP a 

dnem schválením Konferencí SKP UNITOP. 

 

 

V Plzni dne  

 

 

 


