Beach cup, z.s.
STANOVY SPOLKU
V návaznosti na dlouhodobou tradici sportovních aktivit,
uskutečňovaných a pořádaných studenty a absolventy gymnázia
při Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680,
a s vůlí tyto aktivity rozvíjet i nadále,
k naplňování tohoto společného zájmu jako účelu spolku
zakládající členové jako samosprávné a dobrovolné společenství osob
zakládají tento spolek
podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
a podle ustanovení těchto Stanov:

I - Základní ustanovení
1.1 Název spolku zní:

Beach cup, z.s.

1.2 Sídlem spolku je: Praha
1.3 Spolek užívá pro své označení logo v podobě vyobrazené v těchto stanovách, a dále též
internetovou doménu beachcup.cz a webové stránky na adrese www.beachcup.cz .
II - Účel a činnost spolku
2.1 Účelem spolku je rozvoj tělesných a sportovních schopností a dovedností především mladých lidí
z řad členů spolku i širší veřejnosti, a to především skrze pěstování a rozvíjení beachvolejbalu a
dalších sportů a pohybových aktivit; spolek při svém působení usiluje též o všestranný rozvoj
osobnosti mladých po stránce tělesné, kulturní, sociální a morální.
2.2 Hlavní činnost spolku je nedílně provázaným komplexem aktivit směřujících k naplnění účelu
spolku a zahrnuje zejména pořádání turnajů a sportovních soutěží, pravidelných i příležitostných
vícedenních a všestranně rozvíjejících sportovních soustředění, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

-22.3 Spolek spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného zaměření a také se
školami, především Gymnáziem, Praha 4, Budějovická 680, na jehož půdě sportovní tradice započala
a před vznikem spolku byla podporována. Spolek se též může stát členem svazů, asociací a podobných
organizací, které sdružují, zastřešují či reprezentují organizace s podobným zaměřením. Spolek může
vstupovat do partnerství, vytvořit společnost (§ 2716 obč. zák.) či jinak spolupracovat s územně
samosprávnými celky (obcemi, kraji) případně jinými právnickými osobami.
III - Členové spolku
3.1 Členem spolku se může stát každý člověk, jenž o to požádá a je přijat spolkem za člena.
Rozhodnutí o přijetí za člena náleží Radě. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí.
3.2 Členství členu zaniká:
a) rozhodnutím člena o vystoupení ze spolku, které člen sdělil spolku;
b) uplynutím času, a to 12 měsíců, po které se člen neúčastnil osobně žádné akce či aktivity
pořádané spolkem, výzva členu k řádnému plnění povinností se nevyžaduje; spolek může
rozhodnout, že vzhledem k okolnostem případu takto členství člena nezaniklo a po dobu
rozhodnutím stanovenou nezanikne;
c) vyloučením ze spolku z důvodu závažného porušení povinností člena vůči spolku; rozhodnutí
o vyloučení náleží Radě; spolek vyloučeného člena informuje písemně o vyloučení s udáním
důvodů bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí o vyloučení.
3.3 Právo členů je zejména:
a) účastnit se činnosti a aktivit spolku,
b) být přiměřeně informován o činnosti spolku a možnostech účasti na aktivitách v jejím rámci,
c) obracet se na orgány spolku s připomínkami a náměty k činnosti spolku.
d) využívat výhod plynoucích ze členství ve spolku, včetně finančního zvýhodnění účastnických
poplatků při aktivitách spolku, jichž se účastní i nečlenové spolku.
3.4 Povinností členů je:
a) podílet se vlastní činností na naplňování účelu spolku,
b) jednat čestně a slušně vůči spolku a jeho členům, zachovávat při aktivitách spolku zásady
opatrnosti a bezpečnosti, sportovní pravidla včetně pokynů rozhodčích a trenérů a zásady
fair-play,
c) informovat spolek o osobních skutečnostech významných pro účast na činnosti spolku,
zejména o osobních údajích a o zdravotním stavu,
d) platit členské příspěvky ve stanovené výši,
e) zachovávat Stanovy spolku a rozhodnutí orgánů spolku přijatá v souladu se Stanovami a
f) přijímat a zachovávat povinnosti, jež zákon spojuje s výchovou nezletilých, a to
- jako člen nezletilý při činnosti spolku respektovat dohled a výchovná opatření osob tím
pověřených,
- jako člen zletilý jednat zodpovědně ve vztahu k nezletilým účastníkům aktivit spolku, dávat
jim dobrý příklad a podílet se na zajišťování dohledu nad nimi při činnosti spolku.
IV - Orgány spolku
4.1 Orgány spolku jsou: Rada
Organizační komise
Jednatel
Kontrolní komise
V - Rada
5.1 Rada je nejvyšším orgánem a výkonným orgánem spolku.
5.2 Rada má nejméně tři členy. Rada je usnášeníschopná, je-li jejího jednání účastna nadpoloviční
většina všech jejích členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou účastnivších se členů.

-35.3 Členy Rady Rada ustanoví do funkce z řad členů spolku svým rozhodnutím (kooptuje). Funkční
období člena Rady trvá na dobu neurčitou. Členství člena Rady zaniká odstoupením, zánikem členství
ve spolku nebo jednomyslným rozhodnutím všech zbývajících členů Rady.
5.4 Zasedání Rady se koná nejméně dvakrát ročně, svolává jej a předsedá mu Jednatel.
5.5 Rada řídí činnost spolku a rozhoduje o kterékoliv záležitosti spolku, je-li to třeba podle zákona
nebo Stanov, uzná-li to Rada za vhodné nebo předloží-li Radě záležitost k rozhodnutí Jednatel. Rada
zejména:
a) volí ze svých členů Jednatele na dobu neurčitou a Jednatele z této funkce odvolává,
b) řídí a kontroluje výkon působnosti Jednatele,
c) rozhoduje o přijetí a o vyloučení člena ze spolku,
d) ustanovuje (kooptuje) členy do svých řad podle čl. 5.3,
e) schvaluje plán činnosti a hospodaření spolku pro příští období, schvaluje zprávy o činnosti a o
hospodaření spolku za uplynulé období,
f) schvaluje změny Stanov spolku,
g) rozhoduje o zrušení spolku nebo jeho přeměně (sloučení, rozdělení, změně právní formy)
včetně rozhodnutí dle § 302 obč.zák.,
h) projednává stanoviska a doporučení Organizační komise a při svém rozhodování k nim
přihlíží.
5.7. Rada může rozhodovat ve všech záležitostech, které nejsou výslovně Stanovami svěřeny jinému
orgánu; takovým rozhodnutím jsou v mezích zákona vázány všechny orgány a všichni členové spolku.
5.8. Rada předkládá záměry závažných rozhodnutí, zejména týkají-li se organizace sportovních
aktivit, jakož i bezpečnostních, organizačních a materiálně-technických záležitostí při sportovních
aktivitách, k posouzení a projednání Organizační komisi, ledaže záležitost nesnese odkladu.
VI - Organizační komise
6.1 Organizační komise je orgánem spolku, který projednává aktivity při činnosti spolku a přijímá
stanoviska a doporučení zejména k organizačním, jakož i metodickým, sportovním, bezpečnostním a
materiálně-technickým záležitostem; přitom zejména zohledňuje kvalitu a dobrou praxi při
sportovních aktivitách v rámci činnosti spolku.
6.2 Organizační komise má nejméně 4 členy, Organizační komise je usnášeníschopná, je-li jejího
jednání účastna nadpoloviční většina všech jejích členů, a stanoviska a doporučení přijímá
nadpoloviční většinou účastnivších se členů. Organizační komise volí z řad svých členů Vedoucího
Organizační komise, který předsedá jejím jednáním a koordinuje její působení.
6.3 Členy Organizační komise jsou vždy členové Rady a dále osoby, které Organizační komise
ustanoví do funkce z řad členů spolku svým rozhodnutím (kooptuje). Funkční období člena
Organizační komise trvá na dobu neurčitou. Členství kooptovaného člena Organizační komise zaniká
odstoupením, zánikem členství ve spolku nebo odvoláním rozhodnutím Organizační komise; v
případě členů Rady zaniká jejich členství v Organizační komisi toliko zánikem členství v Radě.
6.4 Organizační komise ustanoví za své členy přednostně osoby s kvalifikací trenéra volejbalu nebo
beachvolejbalu s licencí Českého volejbalového svazu, zdravotníky, osoby podílející se na organizaci,
přípravě, zabezpečení a vedení akcí spolku, případně jiné osoby zkušené v oblasti metodiky sportu či
tělesné výchovy a pedagogiky se zaměřením na práci s dětmi a mládeží.
VII - Jednatel
7.1 Jednatel je volen Radou, která jej může též kdykoliv odvolat (čl. 5.5 písm. a). Jednatel se z výkonu
své funkce zodpovídá Radě a je v mezích zákona a Stanov vázán jejími rozhodnutími. Jednatel
odpovídá spolku za škodu způsobenou neřádným výkonem funkce, neodpovídá však za ta jednání a
rozhodnutí, jež mu byly uloženy rozhodnutím Rady.

-47.2 Jednatel je statutárním orgánem a zastupuje spolek ve všech záležitostech navenek a jedná
jménem spolku vůči třetím osobám a orgánům veřejné moci. Jménem spolku jedná Jednatel
samostatně; písemná právní jednání činí tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.
7.3 Jednatel řídí činnost spolku a je oprávněn rozhodnout ve všech vnitřních záležitostech spolku,
které nejsou vyhrazeny jinému orgánu spolku, a to v mezích Stanov a rozhodnutí Rady. Nejde-li o
záležitost běžnou, předloží Jednatel záležitost k rozhodnutí Radě, ledaže záležitost nesnese odkladu.
7.4 Jednatel může výkonem části své působnosti pověřit též třetí osobu.
7.5 V nepřítomnosti Jednatele vykonává působnost Jednatele a zastupuje ve všech záležitostech
spolek, a to v plném rozsahu dle čl. 7.1. až 7.4, nejstarší člen Rady.
VIII - Kontrolní komise
8.1. Kontrolní komise je kontrolní komisí ve smyslu zákona. Kontrolní komise je kontrolním orgánem
spolku a kontroluje, zda činnost spolku je v souladu se zákonem, Stanovami a vnitřním řádem spolku.
8.2. Kontrolní komise svá zjištění předkládá Jednateli a Radě.
8.3. Do doby, než bude Kontrolní komise zvolena, nebo rozhodne-li tak Rada, vykonává působnost
Kontrolní komise Rada, případně osoba jí pověřená.
IX - Hospodaření spolku
9.1 Spolek hospodaří samostatně.
9.2 Zdrojem příjmů jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) účastnické poplatky za akce
c) dary a příspěvky fyzických i právnických osob českých i zahraničních,
d) dotace z veřejných rozpočtů a dotace a příspěvky jiných osob a institucí.
9.3 Spolek eviduje stav a změny svého jmění způsobem stanoveným zákonem.
9.4 Spolek je veřejně prospěšným spolkem, při svém působení se spolek řídí těmito zásadami:
a) předmětem hlavní činnosti spolku je činnost veřejně prospěšná;
b) na rozhodování spolku mohou mít podstatný vliv výhradně bezúhonné osoby;
c) spolek nabývá majetek výhradně z poctivých zdrojů a své jmění využívá hospodárně ke svému
účelu jako účelu veřejně prospěšnému;
d) spolek nerozděluje zisk po zdanění členům spolku, členům orgánů spolku, svým
zaměstnancům, osobám jim blízkým ani jiným osobám.
X - Závěrečná ustanovení
10.1 Kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat též mimo zasedání per rollam tak, že členové
orgánu ve stanovené lhůtě hlasují pomocí prostředků komunikace na dálku. Pro usnášeníschopnost a
pro přijetí rozhodnutí jsou potřebné stejné počty osob účastných a jejich hlasů, jako v případě
rozhodování při zasedání za osobní přítomnosti; za přítomné se pro tyto účely považují všichni
členové orgánu vyjma těch, kteří se předem omluvili.
10.2 Ustanovení zákona, zejména občanského zákoníku, upravující členskou schůzi spolku, se pro
orgány spolku nepoužijí ani přiměřeně (vylučuje se ust. § 246 odst. 3), členská schůze se ve spolku
nezřizuje; a nepoužijí se ani ustanovení o funkčním období členů volených orgánů (vylučuje se ust. §
246 odst. 1).

-510.3 V případě zrušení spolku přísluší Radě jmenovat likvidátora a rozhodnout o způsobu užití
likvidačního zůstatku, a to tak, že likvidační zůstatek spolek nabídne právnické osobě se statusem
veřejné prospěšnosti s obdobným účelem; členům se podíl na likvidačním zůstatku nevyplácí.
10.4 Prvními členy Rady jsou všichni tři zakládající členové spolku, kteří se shodli na obsahu těchto
stanov, kteří níže uvedeni.
* * *
Zakladatelé spolku jako jeho zakládající členové se dnešního dne
shodli na obsahu těchto Stanov spolku ve smyslu ustanovení § 218 občanského zákoníku
a tímto okamžikem se spolek zakládá a tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti,
což všichni zakládající členové stvrzují připojenými podpisy :

Dáno v Praze dne 9. února 2016

..............................................
Filip Foglar
zakládající člen
narozen 9. 8. 1990
bytem Praha 4, Kubištova 1101/6

..............................................
Hana Ledvinková
zakládající člen
narozena 30. 6. 1991
bytem Praha 5, Werichova 947/1

..............................................
Jakub Foglar
zakládající člen
narozen 24. 10. 1992
bytem Praha 4, Kubištova 1101/6

