
Stanovy

Článek 1
Základní ustanovení

1.1. Spolek  Studio  K Barrandov  z.s.   (dále  též  „Spolek“  či  „Studio  K Barrandov“)  je 
dobrovolným,  nezávislým,  zájmovým  a  samosprávným  svazkem  členů  ve  smyslu 
ustanovení  § 214 a násl.  zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  a jako takový je 
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

1.2. Sídlem Spolku je Högerova 686, Praha 5 – Barrandov, PSČ: 152 00
1.3. Hlavním posláním Spolku je organizace sportovní činnosti pro členy spolku, vytváření a 

poskytování  vhodných  materiálních,  sportovních  a  společenských  podmínek  pro 
sportovní činnost svých členů a napomáhání rozvoji jejich osobnosti a zdraví.

1.4. Studio K Barrandov je spolkem bez jakýchkoli politických ambicí. Působení politických 
stran  nebo  prosazování  jejich  politických  programů  či  koncepcí  do  existence  nebo 
činnosti Spolku je nepřípustné.

1.5. Spolek  sdružuje  své  členy  pod  společným  názvem  za  účelem  společné  správy 
spolkových  záležitostí,  hospodaření  a  majetku  ve  prospěch  všech  sportovních  a 
tělovýchovných  činností  provozovaných ve  Spolku jeho členy dle  vnitřních  norem a 
směrnic.

1.6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí 
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

1.7. Spolek provozuje webovou stránku www.studiokbarrandov.cz. Na webové stránce jsou 
uvedeny základní informace o Spolku, kontaktní údaje, údaje o svolání členské schůze a 
další údaje  pro členy Spolku, jakož i širší veřejnost.

 

Článek 2
Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost spolku

2.1.  Základním  účelem  a  hlavní  činností  Spolku  je  vytváření  podmínek  a  zázemí  pro 
uspokojování zájmů jeho členů o aerobní a kondiční cvičení, a to především na závodní a 
vrcholové úrovni, ale rovněž i na úrovni rekreačního sportu.
2.2. Za účelem dosažení hlavního cíle a podle zásad a podmínek těchto stanov plní Spolek 
následující hlavní úkoly:

2.2.1.  vytváří  materiálně-technické,  finanční  a  organizační  podmínky  pro  úspěšné 
uskutečňování a další rozvíjení sportovních a tělovýchovných činností  svých členů, 
prosazuje a chrání jejich práva a zájmy, za tím účelem spolupracuje s orgány státní 
správy a územní samosprávy,  ostatními sportovními organizacemi i  jednotlivci,  jak 
v České republice, tak zahraničí.
2.2.2.  pečuje  o  zvyšování  výkonnosti  a  všestranné  zdatnosti  svých  členů  a 
prostřednictvím jejich  sportovní  a  tělovýchovné  činnosti  o  jejich  mravní  úroveň  a 
výchovu a za tím účelem získává jako členy i další občany
2.2.3. rozvíjí různé formy sportovní a kulturní činnosti v souladu se svými zájmy a 
cíly  své  činnosti,  a  to  zejména  v místě  své  působnosti,  čímž  napomáhá  rozvoji 
veřejného života, kultury, zdraví apod.
2.2.4. organizuje sportovní a tělovýchovné akce a vystoupení

http://www.studiokbarrandov.cz/


2.3. Spolek soustavně zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hmotných a finančních zdrojů a 
jejich hospodárné využívání,  čímž vytváří  základní podmínky pro svou činnost,  a výlučně 
k podpoře své hlavní činnosti může provozovat hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti.

Článek 3
Členství ve spolku

3.1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která má právní osobnost bez ohledu na 
svoji národnost, náboženské vyznání, politickou příslušnost, pohlaví a rasu, která :

3.1.1.  souhlasí  s posláním a  cílem činnosti  Spolku a  bude se  na  jejich  naplňování 
aktivně podílet
3.1.2. splní podmínky členství Spolku

3.2. Osoba, která se uchází o členství ve Spolku, projevuje vůli  být vázána stanovami od 
okamžiku, kdy se stane členem Spolku.

3.3. Členství ve Spolku se váže pouze na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a 
nepřechází na jeho právního nástupce.

3.4. Fyzická osoba mladší 15-ti let se může stát členem Spolku, avšak za předpokladu udělení  
písemného souhlasu jednoho z jejích zákonných zástupců.

3.5.  Fyzická  osoba se stává členem ke dni schválení  písemné přihlášky výborem Spolku, 
kterému  předchází  uhrazení  poměrné  části  členského  příspěvku  za  příslušný  rok  ve  výši 
odpovídající druhu členství.

3.6.  Člen  Spolku má  možnost  být  prostřednictvím  Spolku registrován  jako člen  Českého 
svazu aerobiku (dále  jen „ČSAE“),  což je podmínkou pro účast  v soutěžích   pořádaných 
ČSAE, není to však podmínkou členství ve Spolku.

3.7. Pokud se člen Spolku zaregistruje prostřednictvím Spolku jako člen ČSAE, je povinen 
řídit se Registračním a přestupním řádem ČSAE a uhradit registrační poplatek.

3.8. Členství ve Spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena 
rozdílná členská práva a povinnosti. 

3.9. Členství se rozlišuje na :

3.9.1. aktivní  - člen Spolku, který  registrován jako člen ČSAE a účastní se závodní 
činnosti Spolku
3.9.2. pasivní – člen Spolku, který se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže podílet 
na závodní činnosti   a není registrován jako člen ČSAE

3.10. O přijetí za  aktivního člena rozhoduje  výbor na základě písemné přihlášky zájemcem o 
členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.



3.11.  O přijetí  za  pasivního  člena  rozhoduje  výbor  na  základě  žádosti  zájemce  o  pasivní 
členství.

3.12. O změně formy členství rozhoduje výbor Spolku na základě žádosti člena Spolku a to ve 
lhůtě 30-ti dnů ode dne podání žádosti o změnu formy členství členem Spolku, pokud bude 
člen splňovat podmínky vztahující se k příslušné formě členství.

Článek 4 
Seznam členů

4.1. Výbor Spolku vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a 
ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může 
být veden elektronickou formou. 

4.2.Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní 
správy a územních samospráv, či jiným subjektům, a to zejména v souvislosti s žádostmi o 
poskytnutí  dotací  či  jiných  příspěvků  ze  státního  či  jiného  veřejného  rozpočtu  nebo 
z prostředků  soukromých  osob.  Každý  zájemce  o  členství  ve  Spolku  podáním  písemné 
přihlášky souhlasí  s tím,  aby údaje o něm vedené v seznamu členů,  byly  tímto  způsobem 
zpřístupněny.

4.3.Každý člen,  a to i  bývalý,  obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklad potvrzení 
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popř. potvrzení,  že tyto údaje 
byly vymazány. 

Článek 5
Členská práva a povinnosti

5.1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

5.2. Členská práva, která přísluší všem členům:

5.2.1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku
5.2.2. být informován o činnosti Spolku
5.2.3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé 
akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh 
členství
5.2.4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku
5.2.5. účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena
5.2.6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto 
stanov
5.2.7. ukončit kdykoli své členství

5.3. Členská práva, která přísluší jen aktivním členům Spolku:

5.3.1. podílet se na řízení Spolku
5.3.2. účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o jejich rozhodnutích, v případě 
fyzické  osoby  přísluší  právo  osobní  účasti  a  hlasování  na  členské  schůzi  až  po 



dovršení 18-ti  let, do té doby člen Spolku toto své právo vykonává prostřednictvím 
svého zákonného zástupce 
5.3.3. volit a být volen do všech volených orgánů Spolku za podmínek těchto stanov, 
v případě fyzické osoby  přísluší toto právo až po dovršení 18-ti let .

5.4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové Spolku:

5.4.1.  podílet  se  podle  svých schopností  a  možností  na  naplňování  účelu  a  hlavní 
činnosti Spolku
5.4.2. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy Spolku a základní normy sportovního 
chování
5.4.3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku
5.4.4. šetřit a chránit majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i 
usilovat  o  dobré  jméno  Spolku  a  zdržet  se  jednání,  které  by  bylo  v rozporu  se 
stanovami  a zásadami Spolku či dobrými mravy
5.4.5. řádně a včas hradit členské příspěvky

5.5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen aktivní členové Spolku:

5.5.1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související 
s aktivním členstvím a činnosti ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle 
stanov rozhodl
5.5.2. řádně plnit funkce úkoly, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni

Článek 6
Zánik členství

6.1. Členství ve Spolku zaniká:
a) dohodou o ukončení členství ke dni podpisu všech stran této dohody
b) vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti podané výboru Spolku
c) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení  stanoveného členského příspěvku, a to  pokud 
příspěvek  nebude  uhrazen  ani  na  základě  výzvy  k úhradě  s dodatečně  stanovenou 
lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn
d)  vyloučením  z důvodů  závažného  nebo  opakovaného  porušení  stanov,  jiných 
vnitřních  předpisů  Spolku,  usnesení  a  rozhodnuté  orgánů  Spolku  nebo  jiných 
členských povinností
e) úmrtím fyzické osoby
f) zánikem Spolku bez právního nástupce

6.2. O zániku  členství vyloučením z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje na návrh 
některého  z členů  výboru  Spolku  výbor,  a  to  většinou  hlasů.  Člen,  proti  kterému  návrh 
směřuje,  musí  mít  příležitost  se s návrhem na vyloučení  seznámit,  a do 1 měsíce od jeho 
doručení zažádat o vysvětlení a uvést a doložit vše, co mu je ku prospěchu. 

6.3. Rozhodnutí o vyloučení  se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho 
bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.

6.4. Vyloučený člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby 
toto rozhodnutí  přezkoumala členská schůze.  Návrh na přezkoumání rozhodnutí  předkládá 
vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi. 



6.5. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. 

Článek 7
Členské příspěvky 

7.1.  Členské  příspěvky  aktivních  i  pasivních  členů  jsou  jedním  ze  základních  projevů 
příslušnosti člena ke Spolku.

7.2. Výši ročních členských příspěvků určuje rozhodnutím výbor Spolku.

7.3. Vybírání členských příspěvků zajišťuje výbor Spolku, který vede jmenovitou evidenci o 
stavu plateb členských příspěvků.

7.4.  Členské  příspěvky  jsou  výlučným  příjmem  Spolku  a  jsou  součástí  jeho  rozpočtu. 
Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží členské schůzi nebo na základě pověření členské 
schůze výboru Spolku.

7.5.  Platba  členského  příspěvku  může  být  časově  odložena,  snížena  nebo  prominuta  na 
základě rozhodnuté výboru.

Článek 8
Orgány Spolku

8.1. Členové Spolku spravují záležitosti Spolku prostřednictvím orgánů Spolku, kterými jsou:

8.1.1. Členská schůze jako orgán nejvyšší 
8.1.2. Výbor Spolku jako orgán výkonný
8.1.3. Předseda Spolku  jako orgán statutární

A. Členská schůze 

8.2.  Členská schůze  je  nejvyšším orgánem Spolku,  je  tvořena  shromážděním všech členů 
Spolku.

8.3. Zasedání členské schůze: 

8.3.1.  Členská  schůze  se  schází  se  nejméně  1  x  ročně.  Členskou  schůzi  svolává 
předseda Spolku. 

8.3.2.  Mimořádnou schůzi svolá  předseda Spolku z podnětu alespoň třetiny členů 
Spolku, a  to nejpozději  do 30-ti  dnů od doručení  podnětu.  Podnět musí  obsahovat 
důvod svolání a pořad jednání členské schůze.  Nesvolá-li předseda Spolku zasedání 
členské  schůze,  může  ten,  kdo  podnět  podal,  svolat  zasedání  členské  schůze  na 
náklady Spolku sám.

8.3.3. Zasedání členské schůze se svolává ve lhůtě 15-ti dnů před jejím konáním, a to 
uveřejněním místa,  času  a  pořadu  jednání  na  internetových  stránkách  Spolku.  Již 
svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.



8.3.4.  Členská  schůze  je  usnášeníschopná  za  přítomnosti  nadpoloviční  většiny 
aktivních členů Spolku, kteří mají hlasovací právo. Usnesení přijímá většinou hlasů 
přítomných aktivních členů na členské schůzi v době usnášení,  přičemž každý člen 
s hlasovacím právem má jeden hlas a hlasy všech členů s hlasovacím právem mají 
stejnou váhu.  Účastnit se členské schůze a hlasovat na ní lze i na základě plné moci. 

8.3.5. Svolavatel zasedání zahájí a ověří, zda je členská schůze schopná se usnášet. 
Následně zajistí volbu předsedy zasedání. Předseda následně vede zasedání tak, jak 
byl jeho pořad ohlášen.

8.3.6.Pořad jednání může být doplňován pouze za přítomnosti a se souhlasem všech 
členů Spolku oprávněných na zasedání hlasovat.

8.3.7.Do  třiceti  dnů  od  ukončení  zasedání  členské  schůze  předseda  Spolku  zajistí 
vyhotovení zápisu ze zasedání.

8. 4. Náhradní zasedání členské schůze:

8.4.1. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, předseda Spolku 
nebo  původní  svolavatel  svolá  při  splnění  výše  uvedených  podmínek  náhradní 
zasedání  členské  schůze.  Z pozvánky  musí  být  patrné,  že  se  jedná  o  zasedání 
náhradní.Toto zasedání se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na které bylo 
zasedání členské schůze předtím svoláno. Pozvánka na náhradní členskou schůzi může 
být zveřejněna současně s pozvánkou na řádnou členskou schůzi, a to jako podmíněná 
s tím, že řádná členská schůze nebude usnášeníschopná. V takovém případě se může 
náhradní  členská  schůze  konat  bezprostředně  po  neusnášeníschopné  řádné  členské 
schůzi.

8.4.2.  Na  náhradním  zasedání  může  členská  schůze  jednat  jen  o  záležitostech 
zařazených na pořad předchozího zasedání.

8.4.3. Náhradní zasedání členské schůze může přijmout usnesení za účasti libovolného 
počtu členů s hlasovacím právem.

8.5.  Do působnosti členské schůze Spolku náleží rozhodování o zásadních otázkách Spolku, 
které není vyhrazeno jiným orgánům Spolku, a to zejména:

8.5.1. schvalování stanov Spolku a jejich změn
8.5.2. volba a odvolání  členů výboru 
8.5.3. schvalování  vnitřních řádů a  směrnic
8.5.4. projednání  a  schválení  výroční  zprávy  o  činnosti  Spolku  a  zprávy  o 
hospodaření Spolku
8.5.5. určení hlavních směrů činnosti Spolku
8.5.6. projednání a schválení rozpočtu Spolku
8.5.7. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
8.5.8. rozhodování o sloučení Spolku s jiným spolkem
8.5.9. rozhodování  o  rozpuštění  či  zrušení  Spolku  včetně  zásad  pro  vypořádání 
majetku



B. Výbor Spolku 

8.7.  Výbor  Spolku  (dále  jen  „výbor“)  je  voleným  kolektivním  orgánem  Spolku,  který 
rozhoduje  o  věcech  Spolku  mezi  členskými  schůzemi  a  o  veškerých  záležitostech,  které 
nejsou těmito stanovami vyhrazeny k rozhodování členské schůzi.

8.8. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Výbor má 3 členy. Zvolení členové výboru 
volí  ze svého středu předsedu výboru,  který je zároveň předsedou Spolku,  místopředsedu 
Spolku a hospodáře Spolku. 

8.9. Zasedání výboru svolává předseda, a to minimálně čtyřikrát ročně, v případě potřeby i 
víckrát.  Výbor  je  usnášeníschopný,  je-li  na  jeho  zasedání  přítomna  nadpoloviční  většina 
členů.  Ke  schválení  rozhodnutí  výboru  je  nutná  většina  hlasů  přítomných  členů.Funkční 
období členů výboru je pětileté. 

8.10. Výbor zejména:
8.10.1.  zajišťuje  svolání,  program  jednání,  podklady  pro  jednání,  jakož  i  vlastní 
jednání členské schůze
8.10.2. plní úkoly uložené mu usnesením členské schůze
8.10.3. organizuje a řídí činnost Spolku
8.10.4. zajišťuje řádné vedení účetnictví  a evidence členské základny Spolku 
8.10.5. hospodaří s majetkem Spolku za účelem plnění uložených úkolů a za účelem 
dosažení co nejvyšších finančních příspěvků pro Spolek
8.10.6. zpracovává vnitřní řády a směrnice pro činnost Spolku
8.10.7.  přijímá  zaměstnance  a  ukončuje  jejich  pracovní  poměr,  schvaluje  mzdu 
zaměstnanců Spolku a rozhoduje o dalších pracovních záležitostech zaměstnanců a 
dobrovolných spolupracovníků
8.10. 8. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov 
8.10.9. stanoví výši a způsob placení  členských příspěvků 

C. Předseda Spolku

8.11. Předsedou Spolku se stává členy výboru zvolený předseda výboru (dále jen „předseda“). 
Předseda je  statutárním orgánem Spolku. 

8.12. Spolek zastupuje navenek ve všech věcech předseda. Při svém jednání a rozhodování je 
vázán usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru. Předseda je pověřen jednáním vůči 
případným zaměstnancům Spolku.

8.13. Předseda může k některým jednáním nebo k zastupování Spolku písemně zmocnit jiné 
osoby, zejména členy výboru. 

8.14.  Předseda  podepisuje  jménem Spolku  tak,  že  k vytištěnému  nebo  napsanému  názvu 
Spolku připojí svůj podpis.

8.15. Funkční období předsedy je čtyřleté. 



Článek 9
Hospodaření Spolku

9.1.  Spolek   může svým jménem nabývat  práv a  závazků a má samostatnou majetkovou 
odpovědnost.  Na základě  smluvního  vztahu může  k výkonu svého poslání  užívat  majetek 
jiných osob.

9.2. Výkon všech práv souvisejících s činností a posláním Spolku zajišťuje výbor Spolku. 

9.3. Majetek spolku tvoří hmotný a nehmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná 
majetková práva. 

9.4. Zdroje finančního majetku tvoří zejména:
9.4.1. členské příspěvky 
9.4.2. příjmy ze sportovní činnosti 
9.4.3. příjmy  z vlastní  hospodářské  činnosti  a  majetková  práva  z této  činnosti 
vyplývající nebo příjmy z účasti Spolku na podnikatelské činnosti jiných subjektů
9.4.4. dary od fyzických a právnických osob
9.4.5. dotace, dary, příspěvky a granty 
9.4.6. další mimořádné příjmy

9.5. Peněžní  účet  Spolku  je  veden  u  příslušného  peněžního  ústavu  na  území  České 
republiky.

9.6.  Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem Spolku schváleným na   příslušný kalendářní 
rok.

Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení

10.1. Jakékoli změny doplňky těchto stanov spadají do výlučné pravomoci členské schůze.

10.2.  O  vstupu  Spolku  do  sportovních  a  tělovýchovných  svazů,  organizací  nebo 
podnikatelských  subjektů  rozhoduje  výbor  Spolku  s tím,  že  takovým vstupem  nesmí  být 
dotčena nezávislost a samostatnost Spolku.

10.3. Má se za to, že každý člen přijetím svého členství uděluje souhlas s vedením seznamu 
členů a jeho zveřejněním dle čl. 4 těchto stanov.

10.4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením členskou schůzí.

Schváleno členskou schůzí dne 2.6. 2015

     Mgr. Ivana Kobelková
předsedkyně Studio K Barrandov z.s.


