
STANOVY

Renesance pohybu z. s.

I. Název, sídlo a forma
Název spolku je Renesance pohybu z.s. (dále jen „spolek“).

Spolek je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a
osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem spolku je Koněvova 1741/183, Praha 3, 130 00. Působnost spolku je celorepubliková
s mezinárodním přesahem, zejména v ohledu sportovní reprezentace, lokálně spolek působí
zejména na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje s hlavním sídlem a
aktivitami v městské části Praha 3 a v blízkém okolí.

II. Účel a činnost spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním svazkem občanů, v němž se spolčili osoby provozující
tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost pro děti, mládež i dospělé. Spolek má za
úkol vést a organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a
turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, vést své členy a ostatní
účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických a mravních
pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury, hájit zájmy členů
sportovního klubu. Za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i
jednotlivci a dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou
činností.

Spolek dosahuje naplňování svého účelu zejména:
● sdružováním lidi se společnými zájmy o zdravý životní styl, sport, tělovýchovu a

turistiku
● sdružováním individuálních sportovců za účelem účasti na závodech na výkonnostní

i amatérské úrovni, a to jak republikových, tak mezinárodních
● organizací sportovních akcí a táborů pro děti, mládež a dospělé
● prací na prevenci civilizačních chorob prostřednictvím tělovýchovných aktivit a

vzdělávacích přednášek a besed
● vytvářením podmínek pro zvýšení dostupnosti sportu pro všechny věkové i sociální

kategorie
● vytvářením a podporou rozvoje materiálního i fyzického zázemí a vybavení pro

provozování sportovních, volnočasových i vzdělávacích a osvětových aktivit
● prezentací a popularizací OCR i jiných sportů v ČR i zahraničí a sdružováním

aktivních členů



III. Členství a jeho druhy
1. Členem spolku se může stát kdokoliv se zájmem o sport, tělovýchovu či jiné
pohybové, vzdělávací a osvětové činnosti v souladu se stanovami spolku.

2. Členství ve spolku je dvojího typu:
a) řádné
b) přidružené

3. Řádným členem spolku se může stát každý občan ČR nebo cizinec starší 18 let,
který poskytne potřebné údaje a v souladu se stanovami spolku vyvíjí činnost. O přijetí za
řádného člena rozhoduje Rada spolku na základě žádosti zájemce o řádné členství.
O vyloučení nebo vyškrtnutí rozhoduje Rada spolku.

4. Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se z
jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na
činnosti spolku. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Rada spolku na základě žádosti
zájemce o přidružené členství. O vyloučení nebo vyškrtnutí rozhoduje Rada spolku.

5. Přihláška obsahuje jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, emailovou
adresu a kontaktní telefon, souhlas s poskytnutím uvedených údajů pro potřeby spolku a
podpis žadatele o členství (v případě členů mladších 18 let pak podpis zákonného
zástupce).
Poskytnuté údaje budou spolkem chráněny proti zneužití dle platné legislativy - GDPR.
Spolek vede neveřejný seznam svých členů. Za řádné vedení seznamu členů odpovídá
výkonný výbor, zápisy a výmazy členů ze seznamu provádí člen pověřený Radou spolku.
Seznam členů je veden elektronicky. Bližší způsob provádění zápisů a výmazů a další
podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů evidovaných o členech je vedeno s ohledem
na GDPR.

a) Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu
orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi
o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu či k
registraci do ČUS a jiných organizací.
b) Každý zájemce - fyzická osoba se zájmem o členství podáním přihlášky
souhlasí s tím, aby údaje vedené v seznamu členů byly zpřístupněny.

IV. Práva a povinnosti členů spolku

1. Řádní členové mají zejména právo:
a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku a účastnit se akcí

pořádaných spolkem,
b. volit a být voleni do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti

navrhovat své zástupce do orgánů spolku,
c. hlasovat na Valné hromadě spolku,
d. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

2. Přidružení členové spolku mají zejména právo:



a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku a účastnit se akcí
pořádaných spolkem,

b. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

3. Povinnosti členů spolku jsou zejména:
a. dodržovat a řídit se stanovy a vnitřní předpisy spolku,
b. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými

spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je
spolek,

c. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z
rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku.

V. Zánik členství
1. Členství zaniká:

a. vystoupením člena na základě jeho písemného sdělení ke dni doručení Rady
spolku;

b. vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností (např.: neplacení
členských příspěvků, porušování interních předpisů, nerespektování usnesení
orgánů jednotlivých článků řízení);

c. vyloučením, porušil-li člen hrubým způsobem stanovy spolku nebo jiným
způsobem vážně ohrozil dobré jméno a poslání spolku;

d. úmrtím člena.
2. O vyloučení člena rozhoduje Rada spolku. K platnosti usnesení Rady spolku o

vyloučení člena je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny členů Rady spolku.
3. Zánikem členství nezaniká povinnost vyrovnat všechny dlužné částky a závazky.

VI. Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku určuje Valná hromada spolku. Pokud Valná

hromada nezmění výši členského příspěvku, tak její výše zůstává beze změny.
2. O zaplacených příspěvcích vede Rada spolku evidenci.
3. Členové mohou poskytnout spolku nad rámec základního povinného členského

příspěvku další členský příspěvek, kterým mohou dobrovolně podpořit aktivity
Spolku. Mohou poskytnout spolku i sponzorský dar, o jehož poskytnutí vydá
předseda spolku na vyžádání člena potvrzení.

4. Pokud členu spolku členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se
nevrací.

VII. Statutární orgán a orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně

a svolává se pozvánkou zaslanou členům, a to na elektronickou adresu, aby:
a. Schválila případné změny stanov
b. Zvolila na pětileté funkční období tříčlennou Radu spolku, případně ji odvolala
c. Schválila zprávu o činnosti spolku a zprávách o hospodaření za předchozí

období
d. Určila koncepci činnosti spolku na další období
e. Schválila rozpočet spolku na příští období
f. Rozhodla o zrušení spolku s jeho likvidací nebo o jeho přeměně



2. Zasedání Valné hromada spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je,
pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Valná hromada schopná se
usnášet, svolá předseda spolku náhradní Valnou hromadu do jednoho měsíce ode
dne původního konání, tato opakovaná Valná hromada je usnášeníschopná bez
ohledu na počet přítomných členů.

3. Valná hromada bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání
podnět.

4. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s
likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Schází se podle potřeby.
Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud jsou přítomni alespoň dva členové a
zároveň jeden z nich je předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů.

6. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku
povinen do 60 dnů svolat Valnou hromadu, která zajistí doplnění Rady.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy spolku je Rada spolku povinna
do 60 dnů svolat Valnou hromadu, která zajistí doplnění Rady a následně neprodleně
zvolit nového předsedu. Do doby zvolení nového předsedy spolku jej zastupuje jiný
člen Rady spolku pověřený Radou spolku nebo oba členové Rady spolku společně

8. Předseda je jeho statutárním orgánem. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je
volený Radou spolku.

VIII. Finanční zdroje
Činnost spolku je financována z:

1. členských příspěvků
2. darů, dotací, dědictví a dobrovolných příspěvků fyzických a právnických osob
3. výnosů ze sportovní činnosti, pořádání akcí, pohybových aktivit, vzdělávací činnosti,

případně prodeje předmětů týkajících se hlavní činnosti, a dalších aktivit v souladu se
stanovami

IX. Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami a interními předpisy se řídí obecně platnými
právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 16. 3. 2022. Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.


