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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

 

1.1. Svaz branně-technických sportů Městský klub Beroun, p.s. (dále jen „spolek“) je dle zákona 
c. 89/2012 Sb. od 1. 1.2014 pod spisovou značkou L 51578 zapsaným spolkem ve spolkovém 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze a je právním nástupcem Svazu branně-technických 
sportu České republiky, občanským sdružením uvedeného názvu založeným k zabezpečování 
tělovýchovy a sportu v oblasti branně výchovných, sportovních, technických a jiných společenských 
aktivit. Na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti, samostatnosti a dobrovolnosti sdružuje fyzické a 
právnické osoby, občany České republiky a cizí státní příslušníky s trvalým pobytem na území ČR, se 
zájmem o sportovní a branně technickou činnost. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami, přijatými 
vnitřními normami a obecně závaznými právními předpisy a působí na celém území České republiky. 
 
1.2. Název spolku zní: Svaz branně technických sportů Městský klub Beroun, p.s; 
spolek používá zkratku SBTS městský klub Beroun. 
 
1.3. Spolek má sídlo v Husova 183, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun. 

1.4. ČSÚ přidělil spolku identifikační číslo 18600514. 

1.5. Svaz branně-technických sportů České republiky, z. s. se dle ustanovení § 3045 zákona c. 89/2012 
Sb. (občanského zákoníku) považuje za hlavní spolek a je tvořen zapsanými pobočnými spolky (dále 
jen “pobočný spolek SBTS“) jako organizačními jednotkami a základními organizačními články 
hlavního spolku působícího na celém území České republiky. Pobočné spolky SBTS schvaluje Rada, 
která následně požádá o zápis do veřejného rejstříku. Pobočné spolky jsou právnické osoby se 
samostatnou právní subjektivitou odvozenou od spolku a jednají svým jménem. 
 
1.6. Spolek je právnickou osobou. Jménem spolku jako statutární orgány jsou oprávněni jednat a činit 
právní úkony ve všech věcech předseda a místopředseda spolku, a to každý samostatně. Statutární 
orgány spolku tvoří předsednictvo Výboru. Počet členů statutárního orgánu zastupujícího spolek 
navenek jsou 2 členové. 
 
1.7. K zabezpečení svých cílů spolupracuje spolek s ostatními spolky a iniciativami, orgány 

státní správy a samosprávy, jinými sdruženími fyzických a právnických osob a se zahraničními 
subjekty obdobného charakteru. 

 

  



ÚČEL POBOČNÉHO SPOLKU 

Článek 2 

2.1.  SBTS městský klub Beroun orientuje svoji činnost zejména na rozvoj sportovních a  

branně technických aktivit, na podporu a uspokojování sportovních a společenských potřeb a  

zájmů svých členů  

 

2.2. K tomu SBTS městský klub Beroun  

a) vytváří podmínky pro rozvoj sportovních, branně technických a zájmových aktivit členů,  

b) organizuje zájmové, výkonnostní a vrcholové sportovní a branně technické soutěže a akce  

c) pro své členy a veřejnost a vydává pravidla těchto akcí  

d) podílí se na dopravní výchově dětí a mládeže  

e) napomáhá v přípravě obyvatelstva k obraně státu,  

f) pro svoji činnost vytváří potřebné finanční a materiální podmínky  

 

2.3. K dosažení svého účelu může SBTS městský klub Beroun realizovat také vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti.  

 

ČLENSTVÍ V POBOČNÉM SPOLKU 

Článek 3 

3.1. Členství v SBTS městský klub Beroun může být pouze řádné. Řádné členství svědčí buď  

Fyzické osobě nebo právnické osobě   

 

3.2. Řádným členem SBTS městský klub Beroun se může stát každý občan  

České republiky a cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, který o  

to požádá a:  

a) souhlasí se stanovami SBTS městský klub Beroun a s jeho činností,  

b) činnost SBTS městský klub Beroun podporuje,  

c) u osob mladších 15 let souhlasí-li s jeho členstvím jeho zákonný zástupce, respektive osoba či 

orgán, které byl zájemce svěřen do péče,  

d) je evidován a aktivně pracuje v SBTS městský klub Beroun.  

 

3.3. Člen SBTS městský klub Beroun je členem SBTS ČR (spolku).  

 

3.4. Řádným členem SBTS městský klub Beroun se může jako kolektivní člen stát právnická osoba 

založená dle práva ČR, která o to požádá a:  

a) souhlasí se stanovami SBTS městský klub Beroun a s jeho činností,  

b) činnost SBTS městský klub Beroun podporuje a plní si svěřené povinnosti. 

  

3.5. O přijetí za člena SBTS městský klub Beroun rozhodne Výbor SBTS městský klub Beroun p.s. 

Dokladem o členství je platný a očíslovaný členský průkaz, který je majetkem SBTS ČR a který vystaví 

výbor při přijetí za člena SBTS městský klub Beroun  

 

3.6. Členství v SBTS městský klub Beroun se váže na osobu člena a nepřechází na jeho  

právního nástupce.  

 

 



3.7. Právnickou osobu jako člena zastupuje jeho statutární orgán, ledaže by kolektivní člen určil 

jiného zástupce a to na základě plné moci, kterou doloží v originále SBTS městský klub Beroun.  

 

3.8. Na členství v SBTS městský klub Beroun není právní nárok. 

  

3.9. Základními právy člena SBTS městský klub Beroun jsou:  

a) účastnit se veškeré činnosti SBTS městský klub Beroun podle svých zálib, schopností, 

možností a potřeb,  

b) účastnit se členských schůzí a to členové starší 18 let s hlasem rozhodujícím, členové mladší 

18  let zastoupení zákonným zástupcem či k tomu ustanoveným opatrovníkem s hlasem 

rozhodujícím a bez takového zastoupení jen s hlasem poradním,   

c) je-li starší 18 let, volit a být volen do všech funkcí v SBTS městský klub Beroun a být zvolen 

delegátem kongresu SBTS ČR s hlasem rozhodujícím,  

d) svobodně svá stanoviska a názory k činnosti a hospodaření na jednáních pobočného spolku a 

podávat návrhy a informace orgánům pobočného spolku.  

 

3.10. Základními povinnostmi člena SBTS městský klub Beroun jsou:  

a) dodržovat stanovy SBTS městský klub Beroun a SBTS ČR a usnesení orgánů SBTS ČR a SBTS 

městský klub Beroun jejichž závaznost vyplývá ze stanov,  

b) řádně a včas platit stanovené členské příspěvky,  

c) odpovědně vykonávat povinnosti vyplývající z členství ve spolku, z plánu práce nebo z funkce 

do které byl zvolen, jestliže se svou volbou souhlasil,  

d) chránit zájmy spolku a jeho majetek.  

 

3.11. Členství v SBTS městský klub Beroun zaniká:  

a) rozhodne-li se člen ze SBTS městský klub Beroun vystoupit; u člena mladšího 18 let jeho 

rozhodnutí musí být podepsáno jeho zákonným zástupcem, popř. ustanoveným 

opatrovníkem,   

b) neplní-li člen své základní povinnosti nebo poškodil-li člen svým jednáním SBTS městský klub 

Beroun, u střelců členů SBTS městský klub Beroun porušuje pravidla provozního řádu a 

statutární orgán jej vyloučil z členství v SBTS městský klub Beroun,  

c) úmrtím člena 

d) zánikem právnické osoby  

 

3.12. Návrh na vyloučení člena spolku může podat v písemné formě buď samostatně statutární  

orgán nebo statutární orgán na základě návrhu minimálně třípětinové Většiny členů SBTS  

městský klub Beroun.   

 

3.13. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. U člena mladšího 18 let se rozhodnutí 

doručí i jeho zákonnému zástupci. Doručením se rozumí den převzetí zásilky na poště anebo poslední 

den, kdy si zásilku mohl na poště převzít.  

 

3.14. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí 

o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní a revizní komise SBTS ČR.  

 

3.15. Při vyloučení může být bývalý člen přijat do SBTS městský klub Beroun p.s. nejdříve za tři roky 

ode dne, kdy o jeho vyloučení rozhodl statutární orgán.  

  



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Článek 4 

Orgány pobočného spolku 

 
4.1. Nejvyšším orgánem SBTS městský klub Beroun je členská schůze (dále jen ”členská schůze”). 

Svolává ji statutární orgán SBTS městský klub Beroun, viz čl. 4 odst. 4.6., podle potřeby, nejméně však 

jedenkrát do roka nebo z podnětu alespoň třetiny členů SBTS městský klub Beroun nebo na podnět 

Výboru či žádost Kontrolní a revizní komise.  

Postup pro svolání členské schůze a pravidla zasedání členské schůze upravují ustanovení § 248 až § 

254 občanského zákoníku.  

 

4.2. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo  

ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího 

zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Postup pro svolání náhradní členské schůze a pravidla 

náhradního zasedání členské schůze upravují ustanovení § 257 občanského zákoníku.  

 

4.3. Členská schůze:  

a) schvaluje stanovy SBTS městský klub Beroun  

b) volí statutární orgán SBTS městský klub Beroun a to předsedu, místopředsedu, dále výbor 

skládající se z členů výboru v počtu 5 členů. Volí kontrolní a revizní komisi v počtu 3 členů. 

Funkční období členů volených orgánů SBTS městský klub Beroun je pět let a je možné je volit 

opětovně  

c) schvaluje plán činnosti, rozpočet a zprávu o činnosti a hospodaření SBTS městský klub Beroun   

d) schvaluje výši členských příspěvků členů SBTS městský klub Beroun  

e) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím výboru SBTS městský klub Beroun,  

f) podává návrhy v záležitostech SBTS městský klub Beroun Radě a Kongresu SBTS ČR,  

g) volí delegáty na Kongres SBTS ČR,  

h) rozhoduje třípětinovou většinou svých členů o začlenění nebo vyčlenění SBTS městský klub 

Beroun do jiných spolků,  

i) rozhoduje ve všech dalších věcech, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.  

 

4.4. Výkonným orgánem SBTS městský klub Beroun je výbor (dále jen „ výbor ”), který se skládá z 5ti 

členů SBTS městský klub Beroun. Výbor svolává statutární orgán spolku nebo kterýkoliv z členů 

výboru a schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.  

 

4.5. Výbor:  

a) vede v elektronické podobě seznam členů SBTS městský klub Beroun. Tento seznam může 

být zpřístupněn pro účely souhrnné evidence členů SBTS ČR — fyzických osob a pro účely 

poskytování podkladů pro získání dotací od státních orgánů, dále je k dispozici Kontrolní a 

revizní komisi případně další pověřené osobě pro konkrétní účel,  

b) rozhoduje o přijetí nových členů. Návrh na přijetí nového člena předkládá výboru pouze a 

jenom předseda vnitřního klubu spolku, toho klubu, jehož člen má být přijat.  

c) Vystavuje evidované a identifikovatelné členské průkazy SBTS ČR dle seznamu členů, 

d) je oprávněn hospodařit s majetkem SBTS městský klub Beroun,  

e) plní úkoly potřebné pro organizační zajištění veškeré činnosti SBTS městský klub Beroun,  

f) plní další úkoly stanovené členskou schůzí.  

 

4.6. Statutárním orgánem SBTS městský klub Beroun je předseda a místopředseda. Statutární  

orgán je oprávněn jednat a činit právní úkony ve všech věcech a to každý samostatně.  

Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu, připojí svůj vlastnoruční podpis.  



  



KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE SPOLKU 
Článek 5 

Kontrolní a revizní komise 
 

5.1. Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“): 

a) má 3 členy. Ze svého středu volí předsedu. Předseda KRK má v rámci kontrolní činnosti právo 

účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním 

b) dohlíží na dodržování stanov spolku, na dodržování souladu závazných usnesení Výboru nebo 

členské schůze, stanovami a obecně platnou legislativou a na hospodaření spolku 

c) schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně 

d) je povinna zpracovávat revizní zprávu o spolku pro Výbor a alespoň jedenkrát ročně pro 

Členskou schůzi 

5.2. KRK se ve své kontrolní činnosti a rozhodování řídí stanovami, usneseními Členské schůze, 

usneseními Výboru a obecně platnými předpisy. 

5.3. Souběžné členství ve Výboru, statutárních orgánech spolku a KRK je neslučitelné. 

 

 

ZÁSADY JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ V POBOČNÉM SPOLKU 
Článek 6 

 

6.1. Ve vnitřním životě SBTS městský klub Beroun jsou si všichni členové ve svých právech  

a povinnostech rovni.  

6.2. Ve všech organizačních složkách SBTS městský klub Beroun jsou zásadní rozhodnutí  

přijímána a volby prováděny hlasováním. Hlasování je platné, zúčastní-li se ho nadpoloviční  

většina oprávněných účastníků, není-li těmito stanovami nebo zákonem stanoveno jinak.  

6.3. Pro přijetí rozhodnutí nebo pro zvolení do funkce je nutné, aby pro ně hlasovala  

nadpoloviční většina přítomných oprávněných účastníků, není-li těmito stanovami nebo zákonem 

stanoveno jinak.  

6.4. Vždy závazné je každé usnesení pro členy té organizační složky nebo orgánu SBTS  

městský klub Beroun, který toto usnesení přijal.  

 

 

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ POBOČNÉHO SPOLKU 
Článek 7 

 

7.1. Majetek a finanční zdroje SBTS městský klub Beroun tvoří:  

a) hmotný a nehmotný majetek,  

b) finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva,  

c) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti,  

d) členské příspěvky, dobrovolné a příležitostné příspěvky, dotace a dary.  

 

7.2. Členské příspěvky v SBTS městský klub Beroun jsou:  

a) členský, který vybírá SBTS městský klub Beroun od svých členů ve výši podle usnesení členské 

schůze,  

b) příležitostný, který u příležitosti konání konkrétní akce může SBTS městský klub Beroun 

vybírat od účastníků akce.  

 



7.3. Majetek SBTS městský klub Beroun s výjimkou věcných prostředků poskytnutých  

účelově SBTS ČR k zabezpečení jeho sportovní a společenské činnosti a prostředků z dotací  

státních orgánů, zůstává za všech okolností jeho majetkem. S tímto majetkem je SBTS  

městský klub Beroun oprávněn nakládat výhradně sám.  

 

7.4. Žádný člen spolku se nesmí osobně obohacovat z titulu členství ve spolku. Může přijmout 

odměnu z pracovní smlouvy, ze smlouvy o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 

schválené členskou schůzí. 

 

 

ZÁNIK POBOČNÉHO SPOLKU 

Článek 8 

 

8.1. SBTS městský klub Beroun zanikne:  

a) jestliže o tom rozhodne třípětinová většina členů SBTS městský klub Beroun na členské 

schůzi, nebo  

b) fúzí s jiným spolkem nebo rozdělením SBTS městský klub Beroun jestliže o tom rozhodne 

třípětinová většina členů SBTS městský klub Beroun na členské schůzi, nebo  

c) do 30 dnů od rozhodného okamžiku, kterým klesne počet členů SBTS městský klub Beroun na 

dva a méně, nebo  

d) rozhodne-li tak třípětinovou většinou všech svých členů Rada SBTS ČR, jestliže je SBTS 

městský klub Beroun po dobu jednoho kalendářního roku nečinný (neuhradí-li roční 

„registrační” členské příspěvky za své členy), nebo  

e) rozhodne-li tak třípětinovou většinou všech svých členů Rada nebo Kongres SBTS ČR, jestliže 

SBTS městský klub Beroun vyvíjí činnost neslučitelnou se stanovami SBTS ČR, 

f) na základě zákonného rozhodnutí o zrušení SBTS městský klub Beroun s likvidací dle § 268 

Občanského zákoníku.  

 

8.2. Při likvidaci SBTS městský klub Beroun se postupuje dle ustanovení § 269 až § 273 Občanského 

zákoníku.  

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Článek 9 

 

9.1. Okolnosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského  

zákoníku a stanovami SBTS ČR, které jsou pro SBTS městský klub Beroun za všech  

okolností závazné.  

9.2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí SBTS městský klub Beroun  

konanou dne 28. března 2019 v Berouně — sídle klubu. 


