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I. Z{kladní ustanovení 
 

1) N{zev:  Asociace školních sportovních klubů České republiky, Školní sportovní 

                   klub při Gymn{ziu Petra Bezruče 

2) Zkratka: AŠSK ČR ŠSK GPB, AŠSK ČR Školní sportovní klub při  GPB 

3) Sídlo: ČSA 517, Frýdek – Místek, 738 02 

 

 

II. Hlavní posl{ní a činnost klubu 
 

1) AŠSK ČR GPB je dobrovolným občanským sdružením provozující tělovýchovu 

2) V r{mci své činnosti zejména: 

       - zajišťuje mimoškolní sportovní činnost formou sportovních kroužků 

       - organizuje sportovní z{jezdy pro studenty pro členy, ale i z{jemce z řad veřejnosti 

       - organizuje sportovní kurzy pro studenty gymn{zia 

       - vytv{ří podmínky pro přípravu studentů gymn{zia na soutěže 

       - vytv{ří ekonomickou z{kladnu pro plnění svého posl{ní a to zejména vlastní    

          hospod{řskou činností 

       - vede své členy k dodržov{ní z{kladních etických, mravních a zdravotních pravidel  

         a uplatňov{ní demokracie, důstojnosti, cti a sportovních z{sad fair play 

       - klub bude poř{dat sportovní akce, a to i v zahraničí, a umožňuje svým členům zú-    

         častňovat se sportovních akcí poř{daných druhými organizacemi. 

 

III. Org{ny klubu 

 
1) Org{ny klubu jsou: 

       - valn{ hromada klubu 

       - předseda klubu 

       - výbor klubu 

       - revizní komise 

 

 

IV. Valn{ hromada klubu 
 

1)  Nejvyšším org{nem klubu je valn{ hromada, kterou svol{v{ jednou ročně předseda klu-

bu. 

2) Valn{ hromada je opr{vněna rozhodovat je-li přítomna nadpoloviční většina registrova-    

ných členů klubu. Nesejde-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, kon{ se za jednu 

hodinu další valn{ hromada se stejným programem, dostaví-li se aspoň tři členové klubu. 

3. Mimoř{dn{ valn{ hromada musí být svol{na pokud o to pož{d{ nejméně jedna třetina 

registrovaných členů klubu. 

4. Valn{ hromada klubu zejména: 

    - schvaluje stanovy a jejich změny 

    - volí a odvol{v{ výbor klubu a revizní komisi 

    - schvaluje výši členských příspěvků 



    - schvaluje zpr{vu o činnosti klubu 

    - schvaluje rozpočet klubu a jeho čerp{ní včetně revizní zpr{vy 

    - je opr{vněna rušit nebo měnit rozhodnutí výboru klubu 

    - rozhoduje o z{niku klubu 

5) K platnosti usnesení a voleb valné hromady je zapotřebí hlasuje-li pro ně nadpoloviční 

většina přítomných členů. K platnosti rozhodnutí o z{niku klubu je třeba třípětinové většiny 

přítomných členů. 

 

 

V. Předseda klubu 

 
1) Předseda klubu je nejvyšším činovníkem klubu, který zastupuje klub vůči třetím osob{m. 

2) Předseda klubu je opr{vněn: 

    - svolat ř{dnou i mimoř{dnou valnou hromadu 

    - řídit jedn{ní výboru klubu 

    - přijímat v souladu se stanovami opatření v činnosti klubu 

    - uzavírat písemné pr{vní úkony jménem klubu 

 

V. Výbor klubu 
 

1) Výbor klubu: 

     - v čele je předseda klubu, místopředseda a další volení členové oddílu 

     - volí mezi sebou předsedu, místopředsedu a schvaluje pokladníka 

     - jménem výboru jedn{ předseda, nebo jím pověřený člen výboru 

     - zodpovíd{ za organizační a finanční činnost klubu 

     - výbor klubu je schopen se usn{šet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů     

     - k platnosti usnesení výboru je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, 

       v případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

 

 

VI. Revizní komise 

 
1) Revizní komise kontroluje hospodaření klubu. 

    - je složena z předsedy a dvou členů 

    - její členové nemohou být z{roveň ve vedení výboru klubu 

    - prov{dí kontrolu hospodaření a pod{v{ zpr{vu o této činnosti minim{lně jedenkr{t za 

rok 

    - přešetřuje stížnosti a podněty týkající se hospodaření a činnosti klubu 

    -  navrhuje výboru klubu opatření k n{pravě zjištěných nedostatků 

 

VII. Osoby opr{vněné k samostatnému jedn{ní jménem klubu 

 
1) Předseda a místopředsedova mohou samostatně jednat za klub. 

2) Předseda klubu může písemně zmocnit jakéhokoliv člena výboru klubu k samostatnému 

jedn{ní: 



      - za konkrétním účelem 

      - na omezenou dobu (obvykle na dobu trv{ní akce, kurzu, z{jezdu, apod.) 

 

VIII. Ustanovení o volb{ch a hlasov{ní 

 
1) Volební období všech org{nů klubu je čtyřleté. 

2) Usnesení všech org{nů klubu se přijímají nadpoloviční většinou z přítomných členů přís-

lušného org{nu. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy příslušného 

org{nu. 

3) O vyloučení člena klubu hlasuje výbor nadpoloviční většinou všech členů výboru. Takový 

člen klubu ,kterého se hlasov{ní týk{, a je z{roveň členem výboru, nehlasuje, a ani se neza-

počít{v{ do celkového počtu hlasujících. 

 

IX. Členové klubu, jejich pr{va a povinnosti 

 
1) Klub je dobrovolným občanským sdružením. 

2) Za členy klubu se občané přijímají na z{kladě písemné přihl{šky. 

3) Přijetí nového člena schvaluje výbor klubu. 

4) Člen m{ pr{vo: 

    - účastnit se přednostně sportovních akcí poř{daných klubem 

    - pod{vat n{měty a n{vrhy ke zlepšení činnosti klubu 

    - po dovršení 21 let věku: účastnit se valné hromady, volit a být volen do org{nů klubu 

5) Povinnosti člena: 

    - dodržovat stanovy AŠSK ČR ŠSK GPB a řídit se usnesením org{nů klubu 

    - ř{dně a včas platit členské příspěvky 

6) Členství v klubu zanik{: 

    - vystoupením člena z klubu 

    - přestupem do jiného sportovního sdružení 

    - vyloučením z klubu 

    -  smrtí člena 

    - z{nikem klubu 

    - neplacením příspěvků 

 

X. Hospodaření 

 
1) Klub je vlastníkem majetku, se kterým hospodaří. 

2) Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, podíl na dotacích st{tu, soukromých firem nebo 

neziskových organizací, dary, příspěvky od fyzických a pr{vnických osob a poplatky za 

jednotlivé aktivity, sportovní kroužky, kurzy, apod. 

3) S majetkem nakl{d{ výbor klubu a v r{mci svého opr{vnění předseda, místopředsedové 

nebo pověřený člen výboru. 

4) Výši členských příspěvků stanoví výbor klubu pro každý rok. 

5) Příspěvky se platí každoročně v z{ří. 

6) Interním předpisem je stanoven způsob a forma s nakl{d{ním s finančními prostředky. 

 



XI. Pr{vní postavení 

 
1) Klub je samostatným pr{vním subjektem, s vlastním identifikačním číslem, je souč{stí 

AŠSK. 

2) Jménem AŠSK ČR ŠSK GPB jedn{ předseda, místopředsedové nebo další výborem klubu 

pověřené osoby. 

3) O z{niku klubu a majetkovém vypoř{d{ní rozhoduje valn{ hromada klubu. 

 

XII. Z{věrečn{ ustanovení 

 
1)  Tyto stanovy byly schv{leny 1. Mimoř{dnou valnou hromadou dne 1. 9. 2011 a tímto 

dnem nabývají účinnosti. 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku – Místku dne 1.9.2011                                                      Mgr. Pavel Kv{š 

                                                                                                       Předseda AŠSK ČR ŠSK GPB 


