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STANOVY SEVEROČESKÉHO BRIDŽOVÉHO KLUBU, z.s. 
 

1. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 
 

1.1. Název spolku je: Severočeský bridžový klub, z.s. (dále jen „spolek“) 
 

1.2. Spolek používá zejména zkratku SBK.  
 

1.3. Sídlem spolku je Ústí nad Labem, IČO 058 26 012. 
 

2. ÚČEL SPOLKU 
 
2.1. Spolek působí převážně na území Ústeckého, Libereckého a Karlovarského 

kraje a navazuje na činnost formálně zaniklých bridžových klubů na tomto 
území (Ústí nad Labem, Teplice, Liberec, Sokolov/Karlovy Vary). 
 

2.2. Účelem spolku je 
 

2.2.1. Organizace bridžového hnutí na území působnosti spolku. 
 

2.2.2. Rozšiřování hráčské základny, zejména s přihlédnutím k výchově mládeže 
po stránce výkonnostní, ale i jejího obecného osobního a občanského 
rozvoje, a též s přihlédnutím ke specifickým potřebám seniorů s důrazem 
na aktivní životní styl, jakož i prohlubování mezigenerační harmonie. 
 

2.2.3. Rozvoj bridžové hry, zejména s přihlédnutím k rozšiřování bridžového hnutí 
do dosud neaktivních oblastí regionu. 

  
2.3.Výše zmíněné cíle naplňuje spolek zejména 

 
2.3.1. Členstvím v Českém bridžovém svazu (dále jen "ČBS") a vykonáváním 

příslušných práv a povinností. 
 

2.3.2. Organizací sportovních soutěží na klubové a regionální úrovni. 
 

2.3.3. Spoluprací s obdobnými organizacemi na území České republiky i 
sousedních států. 

  
2.4.Spolek může provádět výdělečnou činnost, za podmínky, že zisk z takové 

činnosti je použit za účelem naplnění výše uvedených cílů. 
 

3. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 
  

3.1.Členem spolku může být fyzická osoba.  
 

3.2.Existují dva druhy členství: Plné a přidružené. 
 

3.3.Plné členství vyjadřuje zájem fyzické osoby o plnohodnotný podíl na fungování 
spolku včetně účasti na aktivitách ČBS. Je určeno zejména osobám, které 
jsou členy ČBS prostřednictvím spolku. Je spojeno s platbou členského 
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příspěvku ve výši stanovené členskou schůzí. Plné členství vzniká podáním 
přihlášky a zaplacením členského příspěvku. 
 

3.4.Přidružené členství vyjadřuje zájem fyzické osoby o účast na fungování spolku 
bez možnosti podílet se na rozhodování. Není spojeno s platbou členského 
příspěvku. Přidružené členství vzniká podáním přihlášky. Přidružené členství 
nezakládá právo volit a být volen.  
 

4. SEZNAM ČLENŮ SPOLKU 
 

4.1.Spolek vede seznam členů. Seznam obsahuje údaje nutné k identifikaci člena, 
e-mailovou adresu pro korespondenční hlasování a typ jeho členství. V první 
části seznamu jsou uvedeni funkcionáři spolku a datum jejich zvolení. 
 

4.2.Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda spolku. Zápis nového 
člena nebo funkcionáře do seznamu provede ve lhůtě 5 dnů od vzniku členství 
nebo funkce. 
 

4.3.Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu každému 
členovi, který o výpis požádá. 
 

4.4.Seznam členů je neveřejný. 
 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU 
 

5.1.Člen spolku má zejména právo 
 

5.1.1. volit a být volen do orgánů spolku, je-li plným členem spolku, 
 

5.1.2. účastnit se řízení a rozhodování ve spolku za podmínek daných těmito 
stanovami, 
 

5.1.3. podílet se na výhodách poskytovaných spolkem v rozsahu úměrném jeho 
typu členství. 

 

5.2.Člen spolku je zejména povinen 
 

5.2.1. dodržovat stanovy spolku 
 

5.2.2. dodržovat rozhodnutí orgánů spolku 
 

5.2.3. dodržovat normy (řády, pravidla, směrnice) vydávané spolkem 
 

5.2.4. platit členský příspěvek ve výši odpovídající jeho typu členství. 
 

6. ZÁNIK ČLENSTVÍ 
 

6.1.Členství fyzické osoby ve spolku zaniká 
 

6.1.1. vystoupením člena ze spolku 
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6.1.2. vyloučením za vědomé porušování stanov spolku; o vyloučení rozhoduje 

výbor spolku a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho doručení 
odvolat ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. 
 

6.1.3. úmrtím člena. 
 

7. ORGÁNY SPOLKU 
 

7.1.Orgány spolku jsou: 
 

7.1.1. členská schůze jako nejvyšší orgán 
 

7.1.2. výbor, jako orgán výkonný 
 

7.1.3. předseda jako individuální statutární orgán 
 

7.2.Funkční období volených orgánů je 2 roky. Funkční období může být úměrně 
kratší nebo delší v návaznosti na termín jednání nejbližší členské schůze. 
 

7.3.Členem volených orgánů spolku může být pouze fyzická osoba.  
 

8. SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

8.1.Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát v 
kalendářním roce a to tak, aby mezi dvěma po sobě jdoucími členskými 
schůzemi nebylo období delší než 15 měsíců. 
 

8.2.Výbor spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů 
spolku nebo z rozhodnutí výboru. Není-li zasedání členské schůze svoláno do 
třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání 
členské schůze na náklady spolku sám. 
 

8.3.Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní 
pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách nebo jinak doručí 
členům spolku. 
 

8.4.Pozvánka obsahuje alespoň: 
 

8.4.1. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské 

schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí 

zúčastnit, 

 
8.4.2. program členské schůze  

 

8.4.3. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem 

programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, 
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8.4.4. má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je 

změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo 

návrh usnesení. 

 

9. PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE 

 

9.1.Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

 

9.2.Do působnosti členské schůze patří: 

 

9.2.1. schvalování stanov a změny těchto stanov, 

 

9.2.2. schvalování ročního rozpočtu spolku 

 

9.2.3. volí a odvolává členy výboru, 

 

9.2.4. volí a odvolává likvidátora, 

 

9.2.5. rozhodování o výši ročních členských příspěvků, 

 

9.2.6. rozhodování o zrušení spolku s likvidací, 

 

9.2.7. rozhodování o přeměně spolku, 

 

9.2.8. schvaluje zprávy výboru o činnosti a o hospodaření za uplynulé období. 

 

10.   ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

 

10.1. Členské schůze se má právo účastnit každý člen. Každému členovi je 

umožněno se na členské schůzi vyjádřit. Přidružení členové se mohou 

účastnit členské schůze bez hlasovacího práva. 

 

10.2. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny plných členů 

spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; 

každý člen má jeden hlas. 

 

10.3. Členskou schůzi zahájí svolavatel. Po zahájení schůze ověří, zda je 

členská schůze schopna se usnášet. Dále předloží ke schválení program 

schůze, předsedu schůze, ověřovatele zápisu případně další nezbytné funkce.  

 

10.4. Předseda schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže 

se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Po skončení 

schůze zajistí svolavatel vyhotovení zápisu a jeho ověření ověřovatelem. 

 

10.5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jejím ohlášení, 

lze projednat a rozhodnout jen po schválení nadpoloviční většinou hlasů 

plných členů spolku, přítomných na členské schůzi. 
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10.6. Způsob jednání a hlasování na členské schůzi: 

 

10.6.1. Každý plný člen má jeden hlas, hlasování je veřejné. Nepřítomný člen 

může písemně pověřit jiného člena výkonem svých hlasovacích práv. 

Pověřený hlasuje jednotně za sebe i za svoje pověření. 

 

10.6.2. Není-li členská schůze usnášeníschopná, ukončí svolavatel zasedání. Je-li 

na pořadu schůze volba členů orgánů spolku nebo důležitá záležitost, o 

které nemůže rozhodovat jiný orgán spolku, vyhlásí svolavatel do 7 dní od 

konání schůze korespondenční hlasování. 

 

10.6.3. Hlasováním per rollam (korespondenčním hlasováním) lze rozhodovat 

důležité záležitosti spolku, které nesnesou odkladu. Toto hlasování může 

vyvolat a řídit předseda, místopředseda z pověření výboru nebo svolavatel 

členské schůze, která nebyla usnášeníschopná. 

 

10.6.4. Pro hlasování se použijí e-mailové adresy uvedené v seznamu členů. 

Pokud některý člen nemá e-mailovou adresu, může do seznamu uvést 

adresu jiného člena a tím ho pověřit výkonem hlasovacích práv. Usnesení 

se přijímá většinou hlasů počítanou na počet všech členů s hlasovacím 

právem. 

 

10.6.5. Řídící hlasování rozešle všem členům s hlasovacím právem e-mailem 

návrh usnesení, otázku nebo seznam kandidátů a popíše způsob, jakým 

se hlasování bude provádět. Dále určí termín, do kterého bude hlasování 

ukončeno. Po ukončení hlasování vytvoří tabulku s údaji o tom, jak 

jednotliví členové hlasovali a rozešle ji všem členům s hlasovacím právem 

ke kontrole. Případné nesrovnalosti lze reklamovat do 5 dní od rozeslání. 

  

11.  VÝBOR 

 

11.1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Členové spolku se na výbor 

obracejí prostřednictvím předsedy nebo kteréhokoliv člena výboru. 

 

11.2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 až 5 členy výboru. Členové 

Výboru zvolí do funkce svého předsedu, místopředsedu a pokladníka. 

 

11.3. Při poklesu počtu členů výboru pod 3 je výbor povinen do 1 měsíce 

uskutečnit doplňující volby. 

 

11.4. Předseda výboru zastupuje spolek samostatně a je zapsán v OR.  

 

11.5. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen výboru 

má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Při 

hlasování per rollam rozhoduje většina odeslaných odpovědí. 
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11.6. Výbor rozhoduje o závažných záležitostech spolku v období mezi 

členskými schůzemi.  

 

11.7. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, 

podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam 

přítomných. 

 

11.8. Do působnosti výboru patří: 

 

11.8.1. rozhodování ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské 

schůze, 

 

11.8.2. vydávání řádů, směrnic a pokynů pro členy spolku, 

 

11.8.3. zpracování, realizace a vyhodnocení ročního rozpočtu spolku, 

 

11.8.4. zpracování zprávy o činnosti a o hospodaření za uplynulé období, 

 

11.8.5. uložení veškeré potřebné dokumentace k činnosti spolku, jako jsou 

Stanovy spolku, Seznam členů, zápisy z členských schůzí, usnesení 

výboru, záznamy k hlasováním per rollam, další podstatné dokumenty, 

 

11.8.6. správa finančních prostředků, k tomu vydává výbor vnitřní směrnici. 

 

11.9. Výbor zasedá nejméně čtyřikrát ročně, z toho aspoň jednou fyzicky. 

Zasedání výboru svolává předseda výboru písemnou nebo elektronickou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu a program jednání. Pozvánka 

musí být doručena nejméně 5 dnů před zasedáním a s ní podklady, které mají 

být projednány. 

 

11.10. Předseda výboru je povinen svolat zasedání výboru bez zbytečného 

odkladu na žádost kteréhokoli člena výboru.  

 

11.11. Jednání výboru zpravidla probíhá per rollam (korespondenčně), a to 

včetně hlasování pomocí technických prostředků. 

 

12.   PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením na členské schůzi 

dne 19. 1. 2019.  Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti 

předchozí stanovy spolku. 

12.2. Funkcionáři spolku, zvolení podle předešlých stanov se nabytím 

účinnosti těchto stanov stávají členy výboru, délka jejich mandátu se nemění. 

 

 


