
STANOVY 

spolku 

BKV 
 

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 
 

1) Spolek BKV Holýšov (zkratka pro BĚŽECKÝ KLUB VÝHLEDY) – (dále jen 

„spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění 

2) Sídlem spolku je Holýšov – adresa: Tř.1.máje 168, 345 62 Holýšov 

3) Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky 

– celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou 

4) Charakter spolku – spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem 

občanů, v němž se spolčují amatérští běžci 

 

čl. II 

Cíle činnosti spolku 

 
- podpora běžců všech věkových kategorii 

- podpora zdraví, výživy a celkového tělesného a duševního rozvoje 

- vytváření sportovních příležitostí 

- zajišťování informací o nejnovějších trendech v tomto sportovním odvětví 

- mapování a měření tras v okolí 

- charitativní činnost 

 

čl. III 

Náplň a formy činnosti spolku 
 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku 

2) Hlavní formou dosahování cílů spolku je podpora běžců všech věkových kategorií, 

uskutečňovaná následujícími způsoby: 

- kooperace s jinými spolky majícími za svůj cíl sportovní činnost stejného druhu 

- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně) 

- organizování výběhů pro zájemce z řad veřejnosti 

- organizování závodů pro dospělé i dětské závodníky 

 

 

čl. IV 

Členství ve spolku 
 

1) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let 

2) Přihlášku ke členství přijímá Rada spolku; pro přijetí nového člena je potřeba prostý 

souhlas Rady spolku na základě jeho on-line přihlášky, ve které uvede následující 

údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, e-mailovou adresu, 

telefonní číslo a datum podání přihlášky 



3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného 

výboru 

4) Člen má právo: 

- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a jeho další orgány, být do 

těchto orgánů volen 

- předkládat, posuzovat a schvalovat návrhy, podněty a připomínky k činnosti 

spolku 

- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku 

- mít zdarma startovné na závodech pořádaných BKV 

5) Člen má povinnost: 

- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností naplňovat 

jeho cíle) 

- platit členské příspěvky 

- sdělovat statutárnímu zástupci orgánu změnu údajů uvedených v přihlášce 

6) Členství zaniká: 

- doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku 

- nezaplacením členských příspěvků 

- úmrtím člena spolku 

7) Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 500,- Kč (studenti 300,- Kč) za kalendářní 

rok, splatné k 28.2. daného roku; výši členských příspěvků navrhuje Rada spolku 

 

čl. V 

Orgány spolku 
 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, 

aby: 

- schválila případné změny stanov 

- zvolila na pětileté funkční období pětičlennou Radu spolku, případně jí odvolala 

- schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období 

- schválila rozpočet spolku na příští období 

- rozhodla o vyloučení člena spolku  

- rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

 

čl. VI 

Členská schůze spolku 
 

1) Členskou schůzi svolává Rada spolku; členská schůze je usnášeníschopná, je-li 

přítomna nadpoloviční většina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská 

schůze, svolá Rada spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi; 

tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů 

2) Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů; nepřítomní členové mohou hlasovat v 

zastoupení 

3) Členskou schůzi svolává Rada spolku také požádá-li o to (písemně) minimálně ¼ 

členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější 

 

 

 
 



čl. VII 

Rada a předseda spolku, jednání jménem spolku 
 

1) Rada spolku je pětičlenná, schází se dle potřeby; jejím funkčním obdobím je pět let; 

ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka; v kompetenci Rady spolku 

je také předsedu, místopředsedu a pokladníka odvolat; činnost Rady spolku řídí její 

předseda 

2) Rada spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi; schůze Rady spolku je 

volně přístupná členům spolku 

3) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda 

(místopředseda) povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady 

4) Předseda spolku je jeho statutárním orgánem; zastupuje spolek ve všech věcech; 

jménem spolku dále samostatně jednají místopředseda, pokladník a dva členové Rady 

spolku; v hospodářských věcech spolku jedná jeho jménem samostatně také pokladník 

 

čl. VIII 

Kontrola hospodaření spolku 
 

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně Radou spolku a jedenkrát ročně při výroční 

členské schůzi 

 

čl. IX 

Zásady hospodaření spolku 
 

1) Spolek je neziskovou organizací; příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, 

granty; prostředky jsou vynakládány výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti 

spolku a jsou řádně podložené účetními doklady 

2) S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi 

3) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán právnické 

osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. sport 

 

 

čl. X 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy 

2) Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 18.1.2020 a tímto schválením nabývají 

účinnosti  


