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Stanovy spolku BubbleGym, z.s.  
 
  

Čl. I.  
 

Základní ustanovení 
 
1.1. Název spolku: "BubbleGym, z.s." (dále jen "Spolek") je právnickou osobou 

založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.  

1.2. Spolek používá zkratku BG. 
1.3. Sídlo Spolku:  Generála Janouška 872/9, 198 00 Praha 9 – Černý most II 
1.4. IČ Spolku: 069 73 965. 
1.5. Cíl spolku:  „Spolek“ je zájmovou, sportovní, společenskou a nezávislou 

organizací, která má za cíl rozvoj sportu v řadách dětí a mládeže, rozvoj 
zejména gymnastiky a gymnastických sportů. 

1.6. Doba trvání: Spolek je založen na dobu neurčitou 
 
 

Čl. II.  
 

Základní účel a formy činnosti spolku  

2.1. Základním účelem Spolku je vytvoření podmínek pro rozvoj sportovní 
gymnastiky, ale i dalších sportovních a společensky prospěšných aktivit 
mládeže. 

2.2. Rozvoj sportovní i rekreační gymnastiky, team gym atd.  
2.3. Účelem Spolku je organizovat zejména vlastní tělovýchovný proces a v 

souladu se svými zájmy, usilovat o zpřístupňování gymnastických sportů, 
především mládeži a dalším zájemcům z široké veřejnosti.  

2.4. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, tvořit finanční zdroje 
pro veškerou činnost a vykonávat svou samostatnou činnost v souladu se 
svými základními cíli, nadto vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného 
procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních zásad.  

2.5. Vytvářet ekonomickou a materiální základnu pro dosahování svých cílů. 
2.6. Pořádat soutěže, soustředění, kempy, workshopy atd. 
2.7. Školením zajišťovat vzdělávání v oblasti sportu.  
2.8. Hlavní činností Spolku je ochrana a uspokojování těch zájmů, k jejichž 

naplňování byl založen. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet i vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a 
to v souladu s ustanovením § 217 občanského zákoníku. 
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Čl. III.  

 
Orgány spolku  

 
3.1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých 

orgánů podle těchto Stanov.  
 
3.2. Orgány Spolku jsou:  

a) Valná hromada spolku jako orgán nejvyšší 
b) Výkonný výbor jako orgán výkonný 
c) Předseda jako orgán statutární 

 
Čl. IV.  

 
Valná hromada 

 
4.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů 

spolku. 
4.2. Právnická osoba, která je členem spolku vysílá na Valnou hromadu jednoho 

svého zástupce. 
4.3. Valnou hromadu svolává k zasedání Předseda spolku nejméně jedenkrát do 

roka. Svolává se pozvánkou 3 týdny předem a to na elektronickou adresu, 
kterou člen uvedl pro účely komunikace v přihlášce. Pozvánka musí obsahovat 
místo, datum, čas konání valné hromady a program jednání.  

4.4. Mimořádnou valnou hromadu je předseda povinnen svolat v případě, požádá-
li o její svolání alespoň 2/3 členů spolku. Pravidla pro svolání mimořádné 
valné hromady platí obdobná jako při svolání řádné valné hromady. 

4.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 
všech členů spolku.  

4.6. Není-li valná hromada usnášeníschopná, koná se v místě konání valné 
hromady v následující celou hodinu náhradní valná hromada. Program této 
náhradní valné hromady se nesmí lišit od programu původně svolané valné 
hromady. Tato valná hromada je usnášeníschopná vždy. Na tuto skutečnost 
musí být ale výslovně upozorněno v pozvánce, jinak náhradní valná hromada 
ztrácí schopnost usnesení 

4.7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku. 
4.8. Do působnosti valné hromady patří zejména: 

a) schvalování jednacího řádu valné hromady  
b) rozhoduje o schválení a změně Stanov, včetně změny názvu a symboliky 

spolku. Rozhodnutí o změně sídla spolku náleží do působnosti 
výkonného výboru, 

c) volba a odvolání členů Výkonného výboru 
d) schválení hlavních směrů činnosti spolku, 
e) schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření (účetní závěrku) Spolku. 
f) projednání  a schválení zprávy o činnosti Výkonného výboru spolku 
g) rozhoduje o zřízení a zrušení Kontrolní komise, 
h) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

4.9. Ze zasedání valné hromady musí být zapisovatelem, který je určen 
Předsedou spolku, vyhotoven zápis a podepsán předsedou spolku. 
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Čl. V.  
 

Výkonný výbor 
 
5.1. Výkonný výbor (dále jen „Výbor“) je výkonným orgánem Spolku mezi jednáním 

Valné hromady. 
 
5.2. Výbor zejména:  

a) Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá 
příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 

b) samostatně rozhoduje o všech věcech Spolku s výjimkou věcí výslovně 
vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu Spolku nebo přenesených 
na tento jiný orgán rozhodnutím Výboru,  

c) volí ze svého středu předsedu spolku, místopředsedu a další činovníky a 
určuje jejich práva a povinnosti, 

d) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, registračních a 
ostatních poplatků 

e) rozhoduje o vyloučení člena na základě nedodržení stanov, 
f) vede aktuální seznam členů spolku s jejich základními údaji, 
g) zajišťuje řádné vedení účetnictví a valné hromadě předkládá návrh 

rozpočtu a zprávu o hospodaření,  
h) členy informuje o aktuálních záležitostech spolku 
i) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samostprávy. 

 
5.3. Výbor spolku se skládá vždy z lichého počtu členů Spolku, a to alespoň ze tří 

členů. Výbor se schází podle své potřeby, přičemž zasedání může svolat 
Předseda spolku nebo kterýkoliv z členů Výboru s vědomím Předsedy. Výbor 
je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň jedna třetina jeho členů nejméně 
však dva její členové. Rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou 
přítomných členů a hlasů.  

5.4. Funkční období Výbooru spolku je 5 let, přičemž je možné opětovné zvolení. 
5.5. Člen Výboru se může výkonu funkce vzdát písemným prohlášením. Musí o 

svém úmyslu odstoupit neprodleně informovat písemně ostatní členy výboru 
bez zbytečného odkladu. Výbor na svém nejbližším zasedání musí rozhodnout 
buď o snížení svých členů a novém rozdělení pravomocí, přičemž minimální 
počet členů nesmí klesnout pod hranici stanovenou čl.5.3., nebo kooptováním 
nového člena výboru místo odstupujícího člena výboru. Nově kooptovaného 
člena výboru musí schválit valná hromada či náhradní valná hromada na 
nejbližším zasedání a jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím 
odstupuícího člena výboru. 

5.6. Členy Výboru spolku volí Valná hromada spolku. 
 
 
 

Čl. VI.  
 

Předseda spolku  
 
6.1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku..  
6.2. Předseda spolku zejména:  

a) jedná jménem Spolku navenek ve všech jeho věcech v souladu 
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s rozhodnutím výkonného výboru.  
b) samostatně rozhoduje o věcech Spolku, spojených se zajišťováním a 

organizováním běžného provozu Spolku a s výkonem jeho 
zaměstnavatelských práv,  

c) samostatně rozhoduje o dalších věcech Spolku, které na něho byly 
výslovně přeneseny opatřením Výboru,  

d) svolává a připravuje zasedání Výboru.  
 
6.3. Předsedu spolku zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku nebo 

osoba jím určená z řad členů Výboru.  
6.4. Předsedu spolku volí Výbor ze svých členů. 
6.5. Funkční období Předsedy spolku je 5 let. Předseda spolku může být volen i 

opakovaně. 
 
 
   

 
Čl. VII.  

 
Členství ve spolku   

 

7.1. Členem spolku (dále jen členem) se může stát jakákoliv fyzická či 
právnická osoba 

7.2. Členství ve spolku (dále jen členství) se nabývá podáním písemné 
příhlášky a schválením Výborem na své Výborové schůzi. Vznik členství 
osob mladších 15 let je navíc podmíněno písemným souhlasem jejich 
zákonného zástupce.  

7.3. Zánik členství 
Členství zaniká: 
a) Dnem doručení písemného oznámení člena nebo jeho zákonného 

zástupce o ukončení členství. 
b) Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku 

a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k  úhradě 
s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení. 

c) Vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru 

 
Čl. VIII.  

 
Vymezení práv a povinností člena spolku  

8.1. Členská práva, která přísluší všem členům Spolku: 
a) být informován o činnosti Spolku; 
b) účastnit se všech sportovních, vzdělávacích či společenských akcí a 

aktivit Spolku. Některé aktivity Spolku mohou být pro členy 
zpoplatněny a může na ně být omezená kapacita (např. tréninky, 
semináře, soustředění). V takových případech může být právo se 
těchto akcí účastnit vázáno na splnění určitých podmínek (zejména 
uhrazení poplatku, včasné přihlášení) nebo jinak množstevně či 
věkově omezeno. 

c) dobrovolně se podle svých schopností a možností spoluúčastnit 
činnosti Spolku,  
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8.2. Povinnosti všech členů Spolku:  
Člen Spolku je povinen zejména:  

a) respektovat rozhodnutí orgánů Spolku,  
b) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje Spolku, 
c) hradit členské příspěvky ve výši určené Výborem spolku, 
d) plnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, 

smlouvou nebo jednostranným příslibem,  
e) sdělovat ke své osobě Výboru spolku bez zbytečného odkladu změny 

údajů uvedených v přihlášce  
f) chovat se k ostatním členům Spolku i všem ostatním osobám podle 

uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu 
na rozdíly věku, vzdělání atd.  

g) šetřit a chránit majetek Spolku a usilovat o jeho dobré jméno. 

  

Čl. IX.  
 

Kontrolní komise  
 
9.1. Je-li Kontrolní komise zřízena je kontrolním orgánem spolku. Členy Kontrolní 

komise volí Výbor z řad členů, kteří se svou kandidaturou a výkonem funkce 
předem vysloví souhlas. Kontrolní komise se skládá vždy z lichého počtu členů 
Spolku, a to alespoň ze tří a nejvýše z 5 členů, ze svého středu si volí Předsedu. 
Kontrolní komise se schází podle své potřeby, přičemž zasedání může svolat 
Předseda Kontrolní komise nebo kterýkoliv z jejích členů. Kontrolní komise je 
schopna usnášení, je-li přítomna alespoň jedna třetina jejích členů nejméně 
však dva její členové. Rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných 
členů a odevzdaných hlasů. Funkční období členů Kontrolní komise je 3-leté.  

9.2. Člen Kontrolní komise nesmí být likvidátorem Spolku v případě jeho zrušení, 
má však právo účastnit se všech jednání představenstva spolku s hlasem 
poradním.  

9.3. V působnosti Kontrolní komise je kontrola hospodaření Spolku, zejména pak 
upozorňovat výkonný výbor spolku na vady hospodaření Spolku a podávat mu 
návrhy na jejich odstranění. Za tímto účelem je oprávněna vyžádat si ke 
kontrole účetnictví Spolku.  

 
Čl. X.  

 
Hospodaření spolku  

 
10.1. Majetek Spolku je určen k plnění jeho účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, 

které k tomuto účelu a cíli směřují.  
10.2. Majetek Spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z 

členských příspěvků, darů, dědictví, grantů, účelových dotací od státu a obce, 
úroků a z jiných výnosů účelově zaměřených obecně prospěšných akcí.  

10.3. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v 
rámci účelu a cílů Spolku a z případného podnikání, které bude mít charakter 
pouze doplňkové vedlejší činnosti Spolku sloužící výlučně k podpoře hlavní 
činnosti Spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito 
stanovami. Orgány Spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, 
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využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.  
10.4. Hospodaření Spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem schvalovaným Výborem vždy 
na kalendářní rok.  

 
 

Čl. XI.  
 

Zánik spolku  
 
11.1. Spolek zaniká rozhodnutím řádné, náhradní nebo mimořádné Valné hromady 

z těchto právních důvodů:  
a) Rozhodnutím o  zrušení Spolku likvidací 
b) Rozhodnutím o sloučení či rozdělení spolku, 
c) z důvodu stanovených zákonem 

 
 
Tyto nové stanovy nahrazují v plném rozsahu původní stanovy spolku založené 
do SL 7.5.2018. 

 

 
 


