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Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
1. 1. Sportovní klub Českomoravská lyžařská a snowboardová škola Karviná o.s.  ( dále jen ČMLSŠK ) je dobrovolným 

sdružením fyzických a právnických osob za  účelem rozvoje rekreačních, výkonnostních a závodních aktivit. 
 
1. 2. ČMLSŠK je nezávislé na politických stranách a řídí se ve své činnosti principy demokracie. 
 
1. 3. Statutárním zástupcem ČMLSŠK je předseda a výkonný místopředseda, oba jednají jménem sdružení samostatně. 
 
1. 4. Sídlem ČMLSŠK je Dolní Domaslavice 108, 73938 

 

 
Čl. 2 POSLÁNÍ A HLAVNÍ ÚKOLY ČMLSŠK 
 
2. 1. Spolupracuje zejména se SLČR a jeho složkami, ČSTV, ČASPV, školami a dalšími organizacemi provozujícími 
 tělovýchovu, sport a turistiku. 
 
2. 2. Svoji činnost uskutečňuje s vědomím odpovědnosti ve vztahu k přírodě.   
 
2. 3. Vytváří všestranné podmínky pro sportovní činnost svých členů a široké veřejnosti. 
 
2. 4. Provádí hospodářskou činnost s cílem získat prostředky na provozování sportovní činnosti. 
 
2. 5. Podílí se na veřejném životě regionu, případně i mimo, vede své členy a veřejnost k pravidelnému provádění 
 sportovně rekreačních aktivit jako součásti moderního životního stylu. 
 
 
 
Čl. 3 ČLENSTVÍ 
 
3. 1. Členství je individuální nebo kolektivní. 
 
3. 2. Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a programem ČMLSŠK. 
 
3. 3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která o to požádá, přičemž uzná platnost ČMLSŠK. Kolektivní 
 členství je stanoveno smlouvou. 
 
3. 4. Členství vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením zápisného. 

 



Čl. 4 PRÁVA ČLENŮ 
 
4. 1. Účastnit se podle svých možností a zájmů veškerého dění v ČMLSŠK. 
 
4. 2. Právo volit a být volen má člen starší 18 let. 
 
4. 3. Být informován o činnosti a stavu hospodaření. 
 
4. 4. Podílet se na výhodách vyplývajících z členství. 
 
4. 5.        Předkládá připomínky a návrhy k činnosti ČMLSŠK. 
 
Čl. 5 POVINNOSTI ČLENŮ 
 
5. 1. Dodržovat stanovy ČMLSŠK a usnesení orgánů, přijatá podle těchto stanov. 

5. 2. Platit stanovené členské příspěvky. 

5. 3. Jednáním a chováním přispívat k jednotě ČMLSŠK, respektovat zásady vzájemného porozumění. 

5. 4.  Podílet se na činnosti a přispívat k rozvoji. 
 
Čl. 6 ZÁNIK ČLENSTVÍ 
 
6. 1. Členství zaniká 
 a) vystoupením člena na základě písemné odhlášky 
 b) úmrtím člena 
 c) vyškrtnutím pro nesplnění povinností 
 d) vyloučením 
 e) rozpuštěním ČMLSŠK 
 
 
 
6. 2. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor ČMLSŠK  při zvlášť závažných činech proti zákonům ČR nebo při činu proti 
 stanovám ČMLSŠK. 
 
Čl. 7 ORGÁNY ČMLSŠK 
 
7. 1. VÝKONNÝ VÝBOR (dále jen VV ) 
 
7. 1. 1. Nejvyšším orgánem je výkonný výbor složen ze zakládajících členů – přípravného výboru ČMLSŠK. 
 
7. 1. 2. VV má pevný počet členů a pracuje ve složení  
 a) předseda 
 b) výkonný místopředseda  
 c) místopředseda pro sport 
 d) hospodář 
 e) zástupce valné hromady 
 
7. 1. 3.   Předseda svolává výkonný výbor dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.  
 
7. 1. 4. Výkonný výbor rozhoduje o  zániku ČMLSŠK, stanoví hlavní směry činnosti pro příští období a schvaluje a   vydává 

organizační řád a další předpisy - interní, ve kterých upravuje vnitřní vztahy v ČMLSŠK. Výkonný výbor 
zabezpečuje organizaci ČMLSŠK. Rozhoduje ve všech organizačních, ekonomických a personálních v rámci 
ČMLSŠK. 



 
7. 2.      VALNÁ HROMADA ( dále jen VH ) 
 
 
7. 2. 1. Valná hromada je poradním orgánem VV. Skládá se ze všech členů starších 18 let. Koná se 1 x ročně nebo jestli o to 
 písemně požádá 1/3 členů starších 18 let. 
 
7. 2. 2.   Valná hromada volí svého zástupce do výkonného výboru ČMLSŠK. 
 
7. 2. 3.   Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů starších 18 let a její rozhodnutí je 
 platné schválením nadpoloviční většinou přítomných. 
 
7.2.4. Valná hromada volí tříčlennou revizní komisi. 
 
Čl. 8 REVIZNÍ KOMISE (dále jen RK ) 
 

 
8. 1. RK je tříčlenný orgán pověřený kontrolou činnosti a hospodaření VV, předkládá zprávu valné hromadě a navrhuje 
 opatření k odstranění nedostatků. 
 
 
8. 2. Člen VV nemůže být v RK. 
 
 
 
Čl. 9 MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 
 
 
9. 1. Majetek ČMLSŠK tvoří nemovitosti a movitý majetek v jeho vlastnictví. 
 
 
9. 2. K plnění svého poslání a úkolů ČMLSŠK může požívat i jiný majetek, který mu byl smluvně předán. 
 

9. 3. Příjmy tvoří 
 a) dotace 
 b) příspěvky sponzorů 
 c) členské příspěvky a zápisné 
 d) dary, převody majetku 
 e) příjmy z tělovýchovné a sportovní činnosti 
 f) další aktiva vyplývající z činnosti 
 

9. 3. 1, Pro zajištění svého poslání může ČMLSŠK provozovat hospodářskou činnost zejména v oblasti 
 a) organizování tělovýchovných a sportovních akcí 
 b) poskytování sportovních služeb 
 c) další aktivity 
 
Čl. 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
10. 1. Výklad stanov provádí VV 
 
10. 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací u MV ČR 
 
 


