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Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Název spolku zní: “SSK Litvínov, z. s.“ /dále jen „SSK“/.  

2. Sídlem SSK je město Litvínov. 

  

Článek II. 

Právní postavení SSK, účel, poslání a činnost SSK 

1. SSK je zájmovou, dobrovolnou a veřejně prospěšnou organizací, sdružující samostatné spolky a jiné právnické 

osoby, které samostatně a nezávisle vytvářejí a zajišťují podmínky k provozování výkonnostního sportu, rekreační 

tělovýchovy a turistiky a dalších pohybových aktivit, včetně osvětové a podnikatelské činnosti. 

2. Základním účelem a hlavní činností SSK je podpora sportu a sportovní reprezentace SSK a jeho členů a 

přípravy na ni, zastupování a ochrana práv a zájmů členů, poskytování tělovýchovných služeb a vytváření 

potřebné platformy ke vzájemné spolupráci. 

3. SSK má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svoji činnost v souladu s těmito Stanovami a obecně 

závaznými předpisy. 

4. SSK všestranně usiluje o zajištění samosprávných funkcí každého sdruženého subjektu a vytváří podmínky pro 

jejich vzájemně prospěšnou spolupráci při rozvoji sportu a dalších činností. 

5. SSK je reprezentantem členů, a to zejména vůči orgánům veřejné správy, obcím, krajům, politickým, státním, 

samosprávným a jiným orgánům a institucím ČR, a podnikatelům. Zastupuje je v případech, kdy se jedná o 

otázkách přesahujících působnost jednotlivých členů; pro jejich potřeby jim poskytuje součinnost a pomoc. 

6. SSK se podílí na vytváření potřebných ekonomických, finančních, správních, materiálních a legislativních 

podmínek, které směřují k podpoře sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit svých členů. 

7. SSK shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět osvědčené zkušenosti a znalosti, kterých může 

být využito ve prospěch členů. 

8. SSK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti: 

a) přijímání finančních příspěvků, včetně darů a jejich rozdělování a předávání členům;  

b) finanční pomoc při pořádání sportovních, tělovýchovných a turistických akcí a soutěží, včetně reklam v 

tiskovinách, na sportovních potřebách a oblečení, které jsou při pořádání těchto akcí a soutěží používány; 

c)  poskytování tělovýchovných služeb; 

d) provozování sportovních, tělovýchovných a turistických zařízení ke sportovním, tělovýchovným a 

turistickým účelům;  

e)  zprostředkování sportovního styku. 

  

Článek III. 

Členství 

1. Členem SSK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem a předpoklad podílet se na 

rozvoji SSK, souhlasí s jeho Stanovami a má vůli být jimi vázán od okamžiku, kdy se stane členem SSK. 

2. Členství v SSK má charakter kolektivního členství. 

3. O přijetí za člena SSK rozhoduje na základě členské přihlášky představenstvo. Přitom přihlédne k tomu, zda 

náplň činnosti, předkládané stanovy a ostatní předpisy přijímaného subjektu odpovídají účelu, posláním a úkolům 

SSK. 

4. Členství vzniká na základě schválené písemné přihlášky za člena SSK dnem přijetí za člena dle rozhodnutí 

představenstva. 

5. Členství ve SSK zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením představenstvu; 
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b) vyloučením na základě rozhodnutí představenstva v případě závažného porušení povinnosti vyplývající 

z členství, pokud člen ani v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě SSK; 

c) zánikem člena; 

d) zánikem SSK. 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti členů SSK 

1. Každý členský subjekt má tato členská práva: 

a) vysílat svého zvoleného zástupce, ve věku nad 18 let, na valnou hromadu SSK s hlasem rozhodujícím a 

tak se podílet na činnosti SSK a na volbě do orgánů SSK; 

b) podílet se na všech výhodách, které vyplývají z činnosti SSK, zejména užívat jeho zařízení; 

c) podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky k činnosti SSK. 

2. Každý členský subjekt má tyto členské povinnosti: 

a) přispívat k úspěšné reprezentaci SSK; 

b) dodržovat Stanovy SSK, hájit a prosazovat zájmy SSK, aktivně se podílet na činnosti SSK, plnit 

rozhodnutí přijatá orgány SSK, a uložit plnění těchto povinností svým členům; 

c) střežit a chránit majetek SSK; 

d) spolupracovat dle pravidel s orgány SSK, umožnit orgánům SSK ověření podkladů o hospodaření s 

poskytnutými prostředky a majetkem, dodržování předpisů SSK, stavu členské základny. 

 

Článek V. 

Orgány SSK 

1. Orgány SSK jsou:        

a) Valná hromada jako nejvyšší orgán SSK; 

b) Představenstvo jako kolektivní statutární orgán SSK; 

c) Kontrolní komise jako kontrolní orgán SSK. 

2. Členové volených orgánů SSK, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do 

nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. 

 

Článek VI. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SSK, schází se 1x  ročně. Právo účasti na valné hromadě má každý člen, 

a to po jednom zástupci s hlasem rozhodujícím, ve věku nad 18 let. 

2. Valnou hromadu svolává představenstvo, přičemž o jejím konání informuje členy e-mailem na adresu 

uvedenou v členské přihlášce nebo k tomu účelu sdělenou, a to nejpozději 14 dní předem. 

3. Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:  

a) stanovení hlavních směrů činnosti a koncepce SSK; 

b) schvalování, rušení a změny stanov a určování symboliky SSK; 

c) volba a odvolání členů představenstva a kontrolní komise; 

d) schvaluje rozpočet SSK; 

e) projednávání a schvalování zprávy o činnosti a hospodaření SSK, účetní závěrky, plánu práce a 

podnikatelských aktivit a zprávy o činnosti kontrolní komise; 

f) rozhodování o přeměně a o zrušení SSK s likvidací; 

g) rozhodování o založení, přeměně nebo zrušení pobočného spolku a rozhodování o majetkové účasti 

v jiných právnických osobách; 

h) zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti SSK, přičemž podnikatelská činnost 

může být vykonávána pouze jako vedlejší činnost a na podporu činnosti hlavní; 

i) rozhodování o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.  
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4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí je přijato, 

odsouhlasí-li ho nadpoloviční většina přítomných. V případě usnesení o přeměně nebo o zrušení SSK s likvidací 

je však nutný souhlas nejméně 2/3 přítomných členů. 

5. Jednání valné hromady řídí k tomu zvolené pracovní předsednictvo. Nejdříve se hlasuje o předloženém návrhu 

a v případě, že nebude schválen, hlasuje se o případných protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. 

Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení. 

 

Článek VII. 

Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem SSK, který řídí jeho činnost mezi zasedáními valných 

hromad. Při své práci se řídí především Stanovami, jednacím řádem představenstva, usneseními valných hromad a 

podmínkami, které vyplývají z českého právního řádu. V zastoupení SSK právně jedná představenstvo, a to 

kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za představenstvo SSK podepisuje předseda nebo místopředseda 

představenstva, v případě jejich nepřítomnosti jsou oprávněni podepisovat vždy dva členové představenstva SSK 

společně, nebo ten člen představenstva, kterému předseda nebo místopředseda představenstva k tomu udělí 

písemnou plnou moc. 

2. Představenstvo má 5 členů ve věku nad 18 let, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členem představenstva se 

může stát pouze fyzická osoba, která je členem SSK nebo členem člena SSK. Funkční období člena 

představenstva je čtyřleté. Svolává ho předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva, zpravidla 

1x čtvrtletně. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.  

3. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se přijímá 

většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

4. Představenstvo zejména: 

a) připravuje zprávy, informace o rozpočtu a rozdělení finančních prostředků mezi členy SSK a návrhy pro 

valnou hromadu; 

b) svolává valnou hromadu; 

c) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena SSK; 

d) vydává vnitřní předpisy SSK s následným projednáním na nejbližší valné hromadě; 

e) reprezentuje SSK vůči orgánům státní správy a samosprávy a vůči dalším společenským a politickým 

institucím; 

f) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu a rozpočtu, realizuje další úkoly v souladu s usnesením 

valné hromady; 

g) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s institucemi, právnickými i fyzickými osobami, které hodlají 

podporovat zájmy a činnost SSK; 

h) zajišťuje archivaci a dokumentaci všech důležitých materiálů a listin právní a ekonomické povahy, vede 

pravidelnou matriku členů subjektů a potvrzuje jejich členství; 

i) organizuje odborné kursy, školení a semináře, vydávání metodických materiálů a tiskovin; 

j) schvaluje rozdělení finančních prostředků mezi členy; 

k) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků; 

l) stanovuje dispoziční právo k účtu SSK. 

5. Představenstvo je oprávněno kooptovat do svého kolegia osoby, které mohou být zárukou podpory činnosti 

SSK. Takto kooptované osoby nemají statut člena představenstva s hlasem rozhodujícím, ale pouze poradním. 

6. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit SSK škodu. 

7. Případné spory uvnitř SSK řeší představenstvo. 

 

Článek VIII. 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 



5 

 

2. Kontrolní komise má tři členy ve věku nad 18 let, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členem kontrolní komise 

se může stát fyzická osoba. Funkční období člena kontrolní komise je čtyřleté. Členové kontrolní komise volí a 

odvolávají ze svého středu předsedu. 

3. Kontrolní komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení se přijímá 

většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SSK řádně vedeny. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní 

na ně představenstvo, v případě závažných nedostatků také valnou hromadu. 

5. Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní komise 1x ročně zprávu o své kontrolní činnosti, a to 

nejpozději do 30.6. 

6. Člen kontrolní komise má právo účastnit se zasedání představenstva s poradním hlasem.  

  

Článek IX. 

Majetek a zásady hospodaření 

1. Zdrojem příjmů SSK jsou zejména: 

a) členské příspěvky; 

b) dobrovolné příspěvky, dotace, granty a dary; 

c) příjmy z uzavřených sponzorských a reklamních smluv; 

d) příjmy z vlastní sportovní, tělovýchovné, společenské, obchodní a jiné podnikatelské činnosti - zejména 

příjmy ze vstupného, z nájmu, podnájmu a pachtu sportovních zařízení či sportovního vybavení, příjmy z 

pronájmu reklamních ploch; 

e) půjčky a úvěry, úroky z vkladů. 

2. SSK disponuje vlastním účtem.  

3. Za hospodaření SSK odpovídá představenstvo, které 1x ročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, 

včetně roční závěrky a zprávy kontrolní komise.  

4. Zisk může SSK použít jen k podpoře činností, pro něž byl založen a k úhradě nákladů na svou vlastní správu. 

 

Článek X. 

Zrušení a likvidace SSK 

1. Zániku SSK výmazem z veřejného rejstříku vždy předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez ní. Likvidace není 

vyžadována, pokud se jedná o zrušení SSK sloučením, splynutím nebo rozdělením. 

2. Za účelem likvidace jmenuje představenstvo bez zbytečného odkladu likvidátora. Nesplní-li představenstvo 

tuto povinnost, jmenuje likvidátora příslušný soud. 

3. Dnem zápisu likvidace do příslušného rejstříku, zaniká působnost všech orgánů SSK a jejich pravomoc 

přechází na likvidátora. 

4. Po vstupu do likvidace vyrozumí likvidátor o této skutečnosti neprodleně všechny osoby, které jsou touto 

likvidací dotčeny. Nejpozději do 30 dnů od svého zápisu do příslušného rejstříku sestaví likvidátor soupis jmění 

SSK. 

5. Likvidační zůstatek bude v celé výši použit pro veřejně prospěšné účely. To neplatí, pokud likvidační zůstatek 

nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění ze státního rozpočtu; v tomto případě se likvidátor řídí pokyny 

příslušného orgánu, který o daném plnění rozhodoval. 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Za člena SSK podle čl. III odst. 1 těchto stanov se ke dni registrace u příslušného orgánu státní správy považují 

všichni dosavadní členové Sdružení sportovních klubů Litvínov, o. s. 

2. Otázky, které nejsou výslovně upraveny těmito Stanovami, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a 

příslušnými platnými právními předpisy.  


