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STANOVY 
Spolku Přátelé evropských vrcholů Zlín 

Název: 
Spolek Přátelé evropských vrcholů Zlín (název se používá celý nebo ve zkrácené podobě „PEV 
Zlín“) 
Sídlo: 
Polichno 93, 763 41 Luhačovice 
Statut organizace:  
Spolek občanů v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., občanský zákoník 
Statutární zástupce: 
Předseda spolku 

Čl. I. Základní ustanovení 
1. Sportovní klub je spolkem občanů provozujících sport, organizační, osvětovou a 

hospodářskou činnost, který se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve zlínském regionu. 
2. Sportovní  klub  se  stává  pokračovatelem  a  garantem  zachování  výsledků  práce  svých 

předchůdců. 
Čl. II. Účel spolku 

Účelem spolku je: 
1. Organizovat sportovní činnost, turistiku a vysokohorskou turistiku. 
2. Vytvářet pro sportovní činnost materiální a tréninkové podmínky. 
3. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, zejména vlastní hospodářskou 

činností a získáváním sponzorů z řad soukromých i právnických osob. 
4. Budovat, provozovat a udržovat získaná sportovní a jiná zařízení. 
5. Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních 

estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné 
kultury. 

6. Prostřednictvím zájezdů rozšiřovat poznání evropské kultury, dějin a přírody. 
7. Hájit zájmy Spolku uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí a 

s ostatními organizacemi (zejména pak sportovními) i jednotlivci. 
8. Svou činností napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví. 

Čl. III. Členství 
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku. 
2. O přijetí za člena spolku rozhodují členové sportovního klubu po podání písemné přihlášky 

na valné hromadě. 
3. Valná hromada stanovuje podmínky pro vstup členů spolku a upravuje jejich práva a 

povinnosti. 
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku. 
5. Členství zaniká: 
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a) vystoupením člena písemným oznámením valné hromadě, 
b) úmrtím člena, 
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, 
d) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, 
e) zánikem spolku. 

6. Dokladem členství ve spolku je členský průkaz. 
Čl. IV. Práva a povinnosti člena 

1. Členové spolku mají právo: 
a) účastnit se jednání valné hromady, 
b) volit orgány spolku, 
c) být volen do orgánů spolku, 
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

2. Členové spolku mají povinnost: 
a) dodržovat stanovy spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění účelu spolku, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
d) platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném valnou hromadou. Členský 

příspěvek při vzniku členství je povinen nový člen uhradit do jednoho měsíce od přijetí 
za člena spolku, 

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 
Čl. V. Orgány spolku 

1. Valná hromada 
2. Předseda spolku – statutární orgán 
3. Výkonný výbor 
4. Kontrolní komise 

Čl. VI. Valná hromada  
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 
3. Valnou hromadu svolává předseda spolku nebo člen výboru nejméně jedenkrát ročně. 
4. Předseda spolku nebo výkonný výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá 

nejméně jedna třetina členů spolku. Valná hromada se koná nejpozději do jednoho měsíce 
od doručení podnětu k jejímu svolání. Valná hromada je řádně svolána, pokud bude termín 
jejího konání spolu s programem vyvěšen na webových stránkách spolku nejméně 10 dní 
před jejím konáním. 

5. Valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o vzniku a zániku spolku, 
b) v případě zániku spolku rozhoduje o majetkovém vypořádání, 
c) rozhoduje o zrušení členství, 
d) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku, 
e) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku,  
f) volí výkonný výbor a kontrolní komisi, 
g) rozhoduje o počtu členů výboru a kontrolní komise, 
h) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet 

spolku a roční závěrku hospodaření, 
i) stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období, 
j) schvaluje a vydává interní předpisy, ve kterých jsou upraveny vnitřní vztahy spolku. 
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6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno 25% všech členů spolku. Každý člen 
spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů spolku jsou si rovné. Usnesení valné hromady je 
platné, hlasují-li pro něj tři pětiny všech přítomných členů spolku. 

Čl. VII. Výkonný výbor 
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné 

hromadě. 
2. Výkonný výbor si může vyhradit rozhodování věcí, které náleží do působnosti předsedy 

spolku. 
3. Výkonný výbor má minimálně tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Počet členů 

výkonného výboru je lichý. 
4. Výkonný výbor stanoví základní zásady činnosti spolku a odpovídá za činnost spolku. 
5. Jednání výkonného výboru svolává předseda výboru dle aktuální potřeby, minimálně však 

osmkrát ročně. Výborové schůze jsou řádně svolány, pokud termíny jejich konání budou 
vyvěšeny na webových stránkách spolku nejméně 7 dní před jejich konáním popř. bude 
předána členům výboru písemná pozvánka do vlastních rukou. 

6. Výkonný výbor zejména: 
a) volí a odvolává ze svých členů předsedu výboru a hospodáře, 
b) v souladu s usnesením valné hromady stanoví základní zásady činnosti spolku, 
c) monitoruje činnost předsedy spolku, 
d) ukládá předsedovi spolku úkoly a může mu zakázat určité jednání, 
e) svolává valnou hromadu, 
f) rozhoduje o věcech dle tohoto článku VII. odst. 2 stanov, 
g) vydává vnitřní směrnice spolku. 

7. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
8. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. 

Čl. VIII. Kontrolní komise 
1. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření spolku. Počet členů kontrolní komise a její 

statut schvaluje valná hromada spolku. 
2. Kontrolní komise provádí minimálně jednou ročně kontrolu pokladní evidence spolku. 
3. Kontrolní komise provádí kontrolu evidence a hospodaření s movitým majetkem spolku a 

kontrolu dodržování interních předpisů spolku. 
Čl. IX. Předseda spolku 

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek. 
2. Předseda spolku se automaticky stává předsedou výboru spolku. 
3. Předseda spolku je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady, vedení účetní evidence 

a běžný chod spolku. 
4. Předsedovi spolku náleží veškerá působnost, která nenáleží jinému orgánu spolku. 
5. Předseda spolku svolává valnou hromadu spolku. 

Čl. X. Zásady hospodaření 
1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 

a) příspěvky členů, 
b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti, 
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 
d) příspěvky, dotace, dary, granty od obce, kraje, státu, Evropské unie, sportovních svazů, 

jiných organizací, právnických a soukromých osob a vlastních členů. 
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2. Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku. 
3. Zásady hospodaření s majetkem, stejně jako zásady vlastní hospodářské činnosti upraví 

vnitřní předpis: směrnice spolku schválené valnou hromadou spolku. V rámci těchto 
směrnic budou také stanoveny podmínky ochrany majetku spolku.    

4. Kromě majetku, ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit také s cizím 
majetkem na základě uzavřených smluv. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně 
závaznými právními předpisy. 

 Čl. XI. Závěrečná ustanovení 
1.  Spolek má právo v souladu s účelem své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 
2.  Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační řád, případně další 

vnitřní směrnice spolku. 
3. Členové spolku provozují sportovní a jiné aktivity pořádané v rámci spolku na vlastní 

nebezpečí a spolek nenese zodpovědnost za vzniklé škody na zdraví nebo majetku. 
 
 
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 8.3.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Josef Bezruč 
 předseda spolku PEVZlín 


