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STANOVY občanského sdružení HC BMXRIDERS 

I. Název a sídlo 
Občanské sdružení HC BMXRIDERS je sportovní klub (dále jen „klub“) jehož sídlo je na adrese Rakovského 
3163/10, 143 00 Praha 4. 

II. Statut sdružení 
Klub je dobrovolné, nezávislé, sportovně-společenské sdružení k provozování aktivní sportovní činnosti. Sdružení 
je právnickou osobou. 

III. Cíle činnosti klubu 
a. Hlavním cílem klubu je organizovat, zajišťovat a provozovat sportovní činnosti především v ledním hokeji. 
b. Klub bude dále v rámci své činnosti: 

b.i zabezpečovat komplexní a trvalý rozvoj všech stránek a podmínek ledního hokeje v rámci 
 klubu, jakož i rozvoj této sportovní disciplíny v rámci ČR, 

b.ii umožňovat a vytvářet všem členům příznivé podmínky pro přípravu a start v soutěžích 
 v závislosti na podmínkách a vlastních možnostech klubu, 

b.iii poskytovat členům klubu materiálně-technické zabezpečení dle ekonomických možností klubu 
b.iv hájit zájmy a oprávněná práva všech svých členů uvnitř klubu, ale i navenek, 
b.v spolupodílet se v rámci svých ekonomických a technických možností i na dalším sportovním, 

 kulturním a společenském vyžití svých členů, 
b.vi pořádat tréninková soustředění a tábory pro své členy i pro veřejnost, 
b.vii prodávat propagační předměty klubu svým členům i veřejnosti, 
b.viii budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá a za 

 úplatu poskytovat občanům a organizacím svá sportoviště a jejich materiálně-technické zázemí. 

IV. Členství 
a. Členství v klubu je volně přístupné a dobrovolné. Členem klubu se může stát každý, kdo se ztotožňuje 

s cíli klubu, bez výhrad souhlasí se stanovami klubu a odevzdá přihlášku stvrzenou vlastnoručním 
podpisem některému ze členů rady klubu. Přihláška člena klubu mladšího 15 let musí obsahovat podpis 
jednoho zákonného zástupce. 

b. Členem klubu se může rovněž stát právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami klubu. Přihlášku za 
člena klubu podá statutární orgán právnické osoby, nebo osoba oprávněná jednat a činit právní úkony. 
b.i přijetí za člena klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky rada klubu. 

c. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
d. Členství zaniká: 

d.i vystoupením člena písemným oznámením radě, 
d.ii u právnické osoby jejím zrušením, 
d.iii vyloučením člena klubu pro závažné provinění proti stanovám nebo jiným závazným usnesením 

 rady klubu, obecně závazným normám či užívaným zvyklostem sportovní etiky, 
d.iv zánikem klubu. 

V. Práva a povinnosti členů 

V.1. Člen klubu má právo: 
a. účastnit se aktivně podle svých možností a zájmu sportovního a společenského života klubu, jakož i 

podílet se na výhodách vyplývajících z členství v klubu, 
b. účastnit se valných hromad, člen však disponuje hlasovacím právem na valné hromadě, má právo volit a 

být volen do orgánů klubu až po dovršení 18 let, 
c. vyžadovat a dostávat úplné informace o činnosti a hospodaření klubu,  
d. podávat náměty, návrhy a připomínky k činnosti klubu, vyloučení člena klubu, iniciovat svolání 

mimořádné valné hromady, 
e. ukončit v kteroukoliv dobu své členství v klubu na základě svého svobodného rozhodnutí. 
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V.2. Každý člen klubu je povinen: 
a. dodržovat stanovy klubu a chovat se v souladu s nimi, jakož i dodržovat další závazná usnesení 

přijaté radou klubu, 
b. vystupovat, hájit zájmy klubu uvnitř i navenek a zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se 

stanovami, 
c. zdržet se jednání, jež by popírala nebo omezovala osobní, politická nebo jiná práva členů klubu, 

jakož i jiných osob a jednání neslučitelných s cíly klubu 
d. vykonávat odpovědně, důsledně a čestně všechny klubové funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen, 
e. svým sportovním výkonem a vystupováním důstojně reprezentovat klub, 
f. šetřit a chránit s náležitou péčí klubový majetek, 
g. platit řádně a včas příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností 

v klubu, stanovené radou klubu. 

VI. Orgány sdružení 
Orgány sdružení jsou: 

1. valná hromada, 
2. rada klubu, 
3. předseda, 
4. revizní komise. 

VI.1. Valná hromada 
a. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členové klubu. Řádné zasedání 

svolává rada klubu nejméně jedenkrát ročně. 
b. Mimořádnou valnou hromadu svolává rada klubu tehdy, pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů 

klubu a to vždy do jednoho měsíce ode dne doručení písemné žádosti radě klubu. 
c. Valná hromada zejména: 

c.i rozhoduje o změnách stanov klubu, 
c.ii schvaluje úkoly klubu pro příslušné období, výroční zprávu klubu, rozpočet a roční závěrku 

 hospodaření, 
c.iii schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy klubu, 
c.iv volí členy rady klubu, rozhoduje o počtu členů rady klubu, 
c.v volí revizní komisi, 
c.vi rozhoduje o zrušení členství, 
c.vii rozhoduje o zániku klubu a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání. 

d. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden 
hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 
nadpoloviční většina všech členů klubu s hlasovacím právem, je valná hromada usnášeníschopná v počtu 
přítomných. 

e. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá 
většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení klubu je přijato, jestliže pro něj hlasují 
alespoň dvě třetiny všech členů klubu. 

VI.2. Rada klubu 
a. Rada klubu je výkonným orgánem klubu, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost 

klubu v období mezi zasedáními valné hromady. 
b. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. 
c. Rada má nejméně 3 členy, počet členů rady musí být lichý. 
d. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát měsíčně. 
e. Rada zejména: 

e.i koordinuje a řídí činnosti klubu, rozhoduje o všech organizačních a technických otázkách 
 souvisejících s chodem a řádným fungováním klubu, 

e.ii volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře, 
e.iii svolává valnou hromadu, 
e.iv zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 
e.v dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku klubu, 
e.vi rozhoduje o přijetí za člena klubu. 

f. Předseda, místopředseda a hospodář zastupují klub navenek a jednají jeho jménem samostatně ve všech 
oblastech. Ostatní členové rady mohou jednat za klub jen na základě písemného zmocnění předsedy 
rady. 

g. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
h. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
i. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná valná 

hromada, přebírá její pravomoci rada. 
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VI.3. Předseda 
a. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje klub navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance 

klubu do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech klubu. Rozsah pravomocí předsedy 
stanoví rada. 

b. Předsedu volí rada klubu. 
c. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetnictví a plynulý chod klubu. 
d. Předseda připravuje podklady pro jednání rady klubu. 

VI.4. Revizní komise 
a. Revizní komise provádí revizi hospodaření rady klubu. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná 

hromada. 

VII. Zásady hospodaření 
a. Klub hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
b. Zdroji majetku klubu jsou zejména: 

b.i členské příspěvky, 
b.ii dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 
b.iii dotace a granty, 
b.iv příjmy z vlastní hospodářské, sportovní, společenské a kulturní činnosti a jiných ekonomických 

 činností včetně reklamních, 
b.v majetek převedený do vlastnictví klubu členem klubu. 

c. Klub je oprávněn provádět hospodářskou činnost výhradně za účelem zajištění svých potřeb souvisejících 
s cíly činnosti klubu. 

d. Za hospodaření klubu odpovídá rada klubu, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o 
hospodaření, včetně účetní závěrky. 

e. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

VIII. Zánik sdružení 
a. Sdružení zaniká: 

a.i dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné 
 hromady, 

a.ii rozhodnutím Ministerstva vnitra. 
b. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového 

vypořádání. 

IX. Závěrečná ustanovení 
a. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení. 
b. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 23.11.2012 
 
 
 
 
Za přípravný výbor: Ing. Marcel Terzijský 


