
STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. I 
Název sportovního klubu 

1.1 Název sportovního klubu: OK Lokomotiva Pardubice, spolek.  
1.2 Název sportovního klubu je možno použít ve spojení se jménem nebo názvem sponzora klubu. 

V takovém případě se jméno nebo název sponzora vloží do názvu sportovního klubu před označení 
města.  

 
Čl. II 

Sídlo sportovního klubu 
2.1  Sídlo sportovního klubu: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.  
 

Čl. III 
Historie a trvání sportovního klubu 

3.1  Orientační běh zahájil svou činnost v Pardubicích v roce 1960 v rámci turistického oddílu TJ 
Lokomotiva Pardubice. V roce 1969 vznikl samostatný oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva 
Pardubice.  

3.2 Členská schůze oddílu orientačního běhu TJ Lokomotiva Pardubice konaná dne 17. 11. 2002 přijala 
usnesení k zřízení samostatného sportovního klubu a tehdejší výbor oddílu pověřila k úkonům k tomu 
směřujícím.  

3.3 Založený sportovní klub OK Lokomotiva Pardubice se hlásí k tradici orientačních sportů v Pardubicích 
a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.  

3.4 Sportovní klub se zakládá na dobu neurčitou.  
 

Čl. IV 
Předmět činnosti a účel sportovního klubu 

4.1 Sportovní klub, spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také jen „občanský zákoník“), je samosprávným a dobrovolným svazkem členů provozujících 
sportovní, tělovýchovnou, turistickou, organizační, osvětovou činnost, coby činnost hlavní, a 
hospodářskou činnost, coby činnost vedlejší.  

4.2 Základním účelem sportovního klubu je: 
- organizovat sportovní činnost členů sportovního klubu, účastnit se sportovních a tělovýchovných 

akcí a aktivit, dle potřeby se zapojit do jejich organizování a vytvářet pro takovou činnost materiální 
a tréninkové podmínky;  

- vytvořit podmínky pro členy sportovního klubu pro sportování a pobyt v přírodě, organizovat sport 
a pohyb v přírodě pro veřejnost;  

- vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i vlastní hospodářskou činností;  
- při své činnosti se zasadit o ochranu životního prostředí, chránit přírodu jako své největší 

sportoviště;  
- vést své členy a působit i mimo členskou základnu k dodržování základních etických a mravních 

pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury;  
- hájit zájmy členů klubu a za tím účelem spolupracovat s ostatními spolky, jinými právnickými a 

fyzickými osobami nebo orgány veřejné moci;  
- sportovního dění se účastnit i v rámci jiných organizací jako jsou např. Česká unie sportu, Český 

svaz orientačních sportů, Český olympijský výbor apod.;  
- práce s dětmi a mládeží v oblasti sportu, zejména výchova dětí a mládeže, sportovní trénink dětí 

a mládeže, účast na závodech a soutěžích dětí mládeže, pořádání soustředění a táborů pro děti 
a mládež; 

- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví.  
4.3  Sportovní klub je oprávněn provozovat všechny činnosti, které bezprostředně slouží účelu sportovního 

klubu.  
 

B. ČLENSTVÍ 
 

Čl. V 
Členství ve sportovním klubu 

5.1  Členem sportovního klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a 
přihlásí se za člena sportovního klubu. O přijetí za člena rozhoduje výbor. Členství v klubu je 



dobrovolné a je vedeno zájmem o sport a pobyt v přírodě, o vlastní a společenské uplatnění v oblasti 
orientačního běhu a dalších orientačních sportech.  

5.2  Vedení seznamu členů sportovního klubu a provádění zápisů a výmazů týkajících se členství osob ve 
sportovním klubu v seznamu členů sportovního klubu zabezpečuje výbor. Seznam členů sportovního 
klubu je členům sportovního klubu zpřístupněn; o způsobu zpřístupnění seznamu členů sportovního 
klubu (zejména např. prostřednictvím internetových stránek sportovního klubu apod.) rozhoduje výbor.  

5.3  Členství ve sportovním klubu zaniká vystoupením ze sportovního klubu, které bere na vědomí výbor, 
úmrtím či vyloučením z důvodů stanovených občanským zákoníkem.  Odchylně od občanského 
zákoníku tyto stanovy určují, že o vyloučení člena ze sportovního klubu rozhoduje členská schůze. 
Vzhledem k tomu, že sportovní klub neustanovuje dle těchto stanov mezi svými orgány rozhodčí 
komisi, tak odchylně od občanského zákoníku tyto stanovy určují, že orgánem příslušným 
k přezkoumání rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze sportovního klubu je výbor. Při zániku 
členství ve sportovním klubu z důvodu vystoupení či vyloučení je povinností člena i sportovního klubu 
vypořádat všechny své vzájemné závazky.  

5.4  Členství ve sportovním klubu je:  
a) aktivní (v těchto stanovách a jiných vnitřních dokumentech sportovního klubu mu odpovídá pojem 
„aktivní člen“) nebo  
b) neaktivní (v těchto stanovách a jiných vnitřních dokumentech sportovního klubu mu odpovídá pojem 
„neaktivní člen“)  
lišící se zejména rozsahem práv a povinností členů sportovního klubu a výší pravidelných členských 
příspěvků. Aktivním členem sportovního klubu je každý jeho člen, který svým dobrovolným 
rozhodnutím nezvolí neaktivní členství. Rozhodnutí o zvolení neaktivního členství může člen 
sportovního klubu učinit vždy s účinností na jeden celý kalendářní rok, a to sdělením výboru nejdéle 
30 dnů před počátkem kalendářního roku, pro který neaktivní členství volí.  

 
Čl. VI 

Práva a povinnosti členů sportovního klubu 
6.1  Základní práva a povinnosti členů sportovního klubu bez ohledu na druh členství jsou:  

a) podílet se na plnění předmětu činnosti a účelu sportovního klubu popsaných v čl. 4.1 a 4.2 stanov 
klubu;  

b) vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, úcty a spolupráce, zejména dodržováním společenských 
norem slušnosti, ochrany majetku a životního prostředí;  

c) svými sportovními výkony, chováním, dodržováním sportovních pravidel a ducha fair play 
důsledně hájit důvěryhodnost a prestiž sportovního klubu;  

d) ctít dohody uzavřené se sponzory, orgány veřejné moci a vlastníky lesů, resp. jakýchkoliv jiných 
pozemků a objektů, na nichž probíhá činnost sportovního klubu;  

e) dle svých možností a schopností přispět v práci pro sportovní klub a jeho rozvoj; 
f) řádně a včas platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtě splatnosti stanovené pro každý kalendářní 

rok výborem, jakož i jiné poplatky související s členstvím ve sportovním klubu a s činností 
sportovního klubu, pokud o tom rozhodl výbor.  

6.2 Základní práva členů sportovního klubu s aktivním členstvím jsou:  
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a 

společenského života v rámci sportovního klubu,  
b) účastnit se od 15 let věku s právem hlasovat zasedání členské schůze,  
c) být volen od 18 let věku do výboru.  
Základní práva členů sportovního klubu s neaktivním členstvím jsou:  
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a 

společenského života v rámci sportovního klubu,  
b) účastnit se jako host bez hlasovacího práva zasedání členské schůze.  

6.3  Další rozsah práv a povinností členů sportovního klubu neupravený tímto článkem stanov je oprávněn 
upravit předseda sportovního klubu interním předpisem, k jehož vydání je nutný předchozí souhlas 
výboru.  

 

C. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU 

 
Čl. VII 

Majetek sportovního klubu, zásady hospodaření 
7.1  Majetek sportovního klubu tvoří všechny hmotné a nehmotné věci ve vlastnictví sportovního klubu.  
7.2  Zdrojem majetku sportovního klubu jsou zejména:  

- členské příspěvky členů sportovního klubu;  
- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti;  
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti;  



- příspěvky a dotace sportovních svazů, jiných fyzických a právnických osob nebo orgánů veřejné 
moci;  

- majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu jeho členem;  
- sponzorské dary a příspěvky;  
- příjmy z reklamy a propagace.  

7.3  Majetek sportovního klubu je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku.  
7.4  Při svém hospodaření se sportovní klub řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

občanským zákoníkem. Sportovní klub vede řádnou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.  

 

D. ORGÁNY SPORTOVNÍHO KLUBU 
 

Čl. VIII 
Orgány sportovního klubu 

8.1  Orgány sportovního klubu jsou:  
- členská schůze;  
- výbor;  
- předseda sportovního klubu.  

 
Čl. IX 

Členská schůze 
9.1  Členská schůze je nejvyšším orgánem sportovního klubu. Členské schůze mají právo se účastnit 

všichni členové sportovního klubu.  
9.2  Členská schůze zasedá nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji předseda sportovního klubu vhodným 

způsobem zajišťujícím informovanost všech členů sportovního klubu (zejména pozvánkou 
zveřejněnou na vývěsce klubu či na internetových stránkách sportovního klubu). Pozvánka musí 
obsahovat zejména místo, datum, čas a program jednání. Předseda sportovního klubu je povinen 
svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to alespoň polovina všech členů sportovního klubu 
starších patnácti let, nebo alespoň nadpoloviční většina členů výboru. V případě nečinnosti předsedy 
sportovního klubu svolává členskou schůzi kterýkoliv člen výboru.  

9.3  Členská schůze:  
a) rozhoduje o zániku sportovního klubu a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání 

majetku sportovního klubu,  
b) rozhoduje o změnách těchto stanov,  
c) volí a odvolává předsedu sportovního klubu a členy výboru sportovního klubu,  
d) projednává a schvaluje každoroční zprávu o hospodaření sportovního klubu a majetku 

sportovního klubu, kterou je jí povinen za každý jednotlivý kalendářní rok předložit výbor.  
9.4  Členská schůze je schopna jednat a usnášet se za účasti nadpoloviční většiny aktivních členů starších 

patnácti let. Pokud se ve stanovenou dobu počátku členské schůze uvedenou v pozvánce nedostaví 
na členskou schůzi nadpoloviční většina aktivních členů starších patnácti let, odloží se zahájení 
jednání členské schůze o 30 minut. Po uplynutí této doby, pokud opět není přítomna více než polovina 
aktivních členů starších patnácti let, zahájí se členská schůze, souhlasí-li s tím většina přítomných 
aktivních členů starších patnácti let, a členská schůze je v takovém případě schopna jednat a usnášet 
se za účasti jakéhokoliv počtu aktivních členů starších patnácti let.  

9.5  K rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných aktivních členů 
starších patnácti let. Každý aktivní člen starší patnácti let má jeden hlas.  

9.6 O zasedání členské schůze se vyhotovuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá předseda 
sportovního klubu.  

9.7 Členskou schůzi řídí předseda sportovního klubu, nebo jím pověřený člen výboru.  
 

Čl. X 
Výbor 

10.1  Výbor je orgánem sportovního klubu, který 
a) má ve všech záležitostech sportovního klubu poradní působnost vůči předsedovi sportovního 

klubu, 
b) dohlíží na výkon působnosti předsedy sportovního klubu, coby individuálního statutárního orgánu 

sportovního klubu, a na hospodaření sportovního klubu, 
c) rozhoduje ve vnitřních záležitostech sportovního klubu, které mu výslovně svěřují tyto stanovy 

(zejména rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena sportovního klubu podle ustanovení bodu 5.1 
těchto stanov, zabezpečuje vedení seznamu členů sportovního klubu a provádění zápisů a 
výmazů týkajících se členství osob ve sportovním klubu v seznamu členů sportovního klubu podle 
ustanovení bodu 5.2 těchto stanov, je orgánem příslušným k přezkoumání rozhodnutí členské 
schůze o vyloučení člena ze sportovního klubu podle ustanovení bodu 5.3 těchto stanov, stanoví 



každoročně výši a lhůtu splatnosti členských příspěvků a jiných případných poplatků souvisejících 
s členstvím ve sportovním klubu a s činností sportovního klubu podle ustanovení bodu 6.1 písm. 
f) těchto stanov, uděluje předsedovi sportovního klubu předchozí souhlas k případnému vydání 
interního předpisu sportovního klubu podle ustanovení bodu 6.3 těchto stanov, uděluje předsedovi 
sportovního klubu předchozí souhlas k právním jednáním podle ustanovení bodu 10.1 těchto 
stanov).  

Výbor uděluje předsedovi sportovního klubu předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým sportovní 
klub 
a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,  
b) vlastní nemovitou věc zatěžuje nebo   
c) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem. 
Počet členů výboru určí členská schůze. Členská schůze volí členy výboru na funkční období, které 
jsou dva roky. Členové výboru mohou být zvoleni opakovaně. V průběhu trvání funkčního období členů 
výboru volí členská schůze nové členy za ty, kteří z funkce odstoupili či ji z vážných důvodů nemohou 
vykonávat.  

10.2  Výbor zasedá minimálně 1x za tři měsíce. Svolává jej a předsedá mu výborem pověřený člen výboru. 
V případě, že na žádost alespoň poloviny členů výboru nesvolá výborem pověřený člen výboru do 14 
dnů zasedání, jsou tito členové oprávněni ke svolání namísto výborem pověřeného člena výboru.  

10.3  Výbor je svoláván dopisem, faxem, e-mailem či telefonicky.  
10.4 Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K rozhodnutí výboru je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných jeho členů. Každý člen výboru má jeden hlas.  
10.5  O zasedání výkonného výboru se vyhotovuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá výborem pověřený 

člen výboru.  
 

Čl. XI 
Předseda sportovního klubu 

11.1  Předseda sportovního klubu je individuálním statutárním orgánem sportovního klubu; řídí činnost 
sportovního klubu a rozhoduje o všech záležitostech sportovního klubu, které tyto stanovy výslovně 
nesvěřují do působnosti členské schůze nebo výboru. Jedná jménem sportovního klubu samostatně 
a za klub je oprávněn podepisovat. Podepisuje tak, že svůj podpis připojí k napsanému či vytištěnému 
názvu sportovního klubu. K jednání i podepisování může též zmocnit kteréhokoliv člena sportovního 
klubu.  

11.2 Předseda je odvoláván a volen členskou schůzí. Funkční období předsedy je dvouleté a může být 
zvolen opakovaně.  

 
Čl. XII 

Přechodná ustanovení související se změnou stanov schválenou členskou schůzí konanou dne 11. 
12. 2015 

 
12.1  Členství ve sportovním klubu vzniklé podle dosavadního znění stanov, zůstává všem členům 

sportovního klubu bez dalšího zachováno. 
12.2 Členové volených orgánů sportovního klubu, předseda sportovního klubu a členové výboru 

sportovního klubu, kteří byli zvoleni do svých funkcí členskou schůzí konanou dne 12. 12. 2014, budou 
tyto funkce vykonávat i nadále, a to až do uplynutí jejich právě probíhajícího funkčního období. 

12.3  Je-li některý z interních předpisů sportovního klubu v rozporu s tímto zněním stanov, pozbývá takový 
interní předpis, v rozsahu, v němž je v rozporu s tímto zněním stanov, nabytím účinnosti tohoto znění 
stanov účinnosti. Předseda sportovního klubu upraví interní předpisy dle předchozí věty tak, aby 
interní předpisy byly v souladu s tímto zněním stanov nejpozději do 30. 6. 2016. 

12.4 Členská schůze zmocňuje předsedu sportovního klubu provést případné administrativně formální 
úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného 
rejstříkového soudu může předseda sportovního klubu odstraňovat všechny vady stanov vytknuté 
rejstříkovým soudem k dosažení jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy a k dosažení 
zápisu do spolkového rejstříku. 

12.5  Záležitosti sportovního klubu neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

12.6 Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí sportovního klubu konanou dne 11. 12. 2015. 
 
Pardubice dne 17. 11. 2002 (ve znění úprav schválených členskou schůzí sportovního klubu dne 1. 12. 2006, 
ve znění úprav schválených členskou schůzí sportovního klubu dne 11. 12. 2015, ve znění úprav schválených 
členskou schůzí sportovního klubu dne 4. 2. 2016 a ve znění úprav schválených členskou schůzí sportovního 
klubu konanou z dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 distančním způsobem ve dnech 17. – 24. 2. 2021).  

 


