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S T A N O V Y 
sportovního klubu 

Inline Skating Club Praha, z.s. 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
1. Spolek s názvem Inline Skating Club Praha, z.s. (dále jen ISC Praha) je dobrovolný, 
nezávislý a neziskový spolek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací 
činnost. 
 
2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) vztahují právní úpravy 
o právnických osobách (§ 118 – 209) a korporacích (§ 210 – 213), které jsou doplněny, 
nebo upraveny právními úpravami spolků (§ 214 – 302). 
 
3. Sídlem ISC Praha je Praha 4 - Chodov, Vejvanovského 1612/16, PSČ 149 00. 
 

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 
1. Základním účelem a hlavní činností ISC Praha je: 
 

a) provozovat a organizovat sportovní a obdobnou činnost v rámci zapojení do 
sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální 
a tréninkové podmínky, 

 
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže, 
 

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 
hospodářskou činností, 

 
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá, 
 

e) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních etických, 
estetických a mravních pravidel, 

 
f) hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány státní 

správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 
apod. 

 
2. ISC Praha může k podpoře své hlavní činnosti provozovat také vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z takovéto činnosti lze 
použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 
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III. 
Orgány ISC Praha 

 
1. Výkonný výbor jako orgán statutární 
 
2. Členská schůze jako orgán nejvyšší 
 
 

IV. 
Výkonný výbor 

 
1. Výkonný výbor je tříčlenný kolektivní statutární orgán ISC Praha, který je volen na dobu 

6 let. 
 

2. Zastupuje spolek navenek a řídí činnost spolku v souladu se stanovami a NOZ. 
 

3. Výkonný výbor volí a odvolává předsedu. Předseda je vždy členem Výkonného výboru. 
Funkční období předsedy je šestileté. 

 
4. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Zasedání 

Výkonného výboru svolává předseda nebo jiný člen Výkonného výboru. 
 

5. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  
K platnosti usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných. 

 
6. Výkonný výbor dále zejména: 
 

a) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice ISC Praha, 
 

b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov ISC Praha, 
 

c) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, 
 

d) přijímá nové členy a rozhoduje o jejich vyloučení, 
 

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku ISC Praha a odpovídá za 
hospodaření ISC Praha, 

 
f) sestavuje a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření, 

 
g) spolupracuje se sportovními svazy, s místními orgány měst a obcí, s podniky a jinými 

organizacemi a fyzickými osobami, 
 

h) připravuje podklady pro žádosti o dotace a příspěvky od státu, sportovních svazů, 
jiných organizací a fyzických osob, 

 
i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy ISC Praha. 
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V. 
Členská schůze 

 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ISC Praha a je tvořena shromážděním všech 

členů ISC Praha.  
 

2. Členskou schůzi svolává k zasedání Výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 
jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů ISC Praha, popř. Výkonný výbor 
nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. 
Pozvánky se rozesílají elektronicky. 

 
3. Členská schůze projednává činnost ISC Praha za uplynulý kalendářní rok, přijímá 

zásady činnosti pro následující kalendářní rok a přijímá další rozhodnutí zásadní 
důležitosti pro existenci a činnost spolku.  

 
4. Do její působnosti tak náleží: 
 

a) volit a odvolávat členy Výkonného výboru; počet členů Výkonného výboru je 3; 
funkční období volených členů Výkonného výboru je šestileté, 

 
b) stanovit hlavní směry činnosti ISC Praha pro příští období, 

 
c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření ISC Praha za uplynulé období 

předkládané výkonným výborem,  
 

d) rozhodovat o zániku ISC Praha a v tom případě současně i o majetkovém 
vypořádání. 
 

5. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech 
delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení Členské schůze je zapotřebí 
souhlasu aspoň  3/5 většiny přítomných, pokud Členská schůze nerozhodne jinak.  
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
delegátů s hlasem rozhodujícím, je Členská schůze usnášeníschopná v počtu 
přítomných. 
 

6. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od 
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo 
koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak 
a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a 
kým byl zápis vyhotoven. 
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VI. 
Členství 

 
1. Členství v ISC Praha může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou 

spojena rozdílná členská práva a povinnosti. 
 

2. Členství se rozlišuje na: 
 

a) řádné 
b) přidružené 
c) čestné 

 
3. Řádným členem ISC Praha se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba 

nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností ISC Praha a hodlá 
se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy ISC Praha. 

 
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje Výkonný výbor na základě podané písemné 

přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob 
jejího podání. 

 
5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se  

z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se 
na činnosti ISC Praha a přispívat k naplnění jeho účelu. 

 
6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Výkonný výbor na základě žádosti zájemce  

o přidružené členství. 
 
7. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se svou záslužnou činností 

dlouhodobě a významně podílela na činnosti ISC Praha, nebo která dosáhla 
výjimečného úspěchu v oblasti sportu. 

 
8. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor s tím, že k jeho udělení je třeba 

souhlasu osoby, které má být čestné členství uděleno. 
 
 

VII. 
Seznam členů 

 
1. ISC Praha vede seznam členů v elektronické podobě. Zápisy a výmazy týkající se 

členství provádí Výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů 
spolku. 
 

2. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich 
Výkonný výbor prokazatelně dozví. 
 

3. Podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví 
Výkonný výbor. 
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4. Údaje o členech ISC Praha mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní 

sportovní organizaci, které je ISC Praha členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči 
této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny 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.  
 

5. Každý zájemce o členství v ISC Praha podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby 
údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

 
 

VIII. 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Základní práva řádných členů ISC Praha jsou: 

 
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, 

kulturního a společenského života v rámci ISC Praha za podmínek stanov ISC 
Praha a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek 
jejich soutěžních řádů, pokud byly ISC Praha závazně přijaty,  

  
b) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají, 

 
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku buď osobně anebo prostřednictvím 

zástupce v orgánech sportovního klubu, 
 

d) účastnit se zasedání Členské schůze; účastnit se jednání Výkonného výboru ISC 
Praha jedná-li se činnosti nebo chování daného člena, 

 
e) volit a být volen od 18 - ti let věku do všech volených orgánů klubu. 

 
f) ukončit kdykoli své členství. 

 
2. Základní povinnosti řádného člena jsou: 
 

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ISC Praha a základní etické 
a mravní normy sportovce, 
 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů ISC Praha, 
 

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží klubu k zabezpečení jeho činnosti, 
jakož i usilovat o dobré jméno klubu, 

 
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho 

členstvím a činností v klubu, pokud o tom příslušný orgán klubu podle stanov 
rozhodl, 

 
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen. 
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3. Práva a povinnosti přidružených členů se liší v následujících bodech: 
 
Přidružený člen nemusí platit příslušné pravidelné příspěvky a nemá právo volit a být 
volen do volených orgánů klubu. Jinak se na něj vztahují stejná práva a povinnosti platná 
pro řádné členství. 
 
O případných dalších výjimkách rozhoduje Výkonný výbor. 

 
4. Řádné členství zaniká: 
 

a) dobrovolným vystoupením člena,  
 

b) vyloučením člena pro neplnění základních povinností nebo pro závažné provinění 
neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje Výkonný výbor, 

 
c) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, 

 
d)  zánikem klubu (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo 

pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění). 
 
 

IX. 
Majetek ISC Praha a hospodaření 

 
1. Zdrojem majetku ISC Praha jsou zejména: 
 

a) členské příspěvky členů ISC Praha, 
 

b) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti  
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, 
turistické a osvětové činnosti, 
 

c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 
 

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů, 
 

e) dotace ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty a pod, 
 

f) dary 
 
2. Majetek ISC Praha je ve vlastnictví ISC Praha jako celku. O převodech vlastnického 

práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, 
rozhoduje Výkonný výbor. 
 

3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky 
musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání 
a cíle ISC Praha a k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj klubu. 
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4. V případě zrušení ISC Praha bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 

účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Členská schůze. 
 

5. Jmenovaný likvidátor sestaví soupis jmění ISC Praha a zpřístupní jej vhodným 
způsobem všem členům ISC Praha. 

 
6. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh 

na rozdělení likvidačního zůstatku, který předloží ke schválení Členské schůzi. 
Likvidátor pak vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

 
7. V případě, že ISC Praha obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného 

veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí 
likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto 
účelově vázaného plnění. 

 
  

X. 
Jednání jménem ISC Praha 

 
1. Jménem ISC Praha jedná samostatně předseda nebo jiný člen Výkonného výboru. 
 
2. Předseda nebo jiný člen Výkonného výboru se podepisuje jménem ISC Praha tak, že   

k vytištěnému nebo nadepsanému či otiskem razítka vyjádřenému názvu ISC Praha 
připojí svůj podpis. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Znění těchto stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 7.10.2016, jejíž 

konání je potvrzeno zápisem ze dne 7.10.2016. 
 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením Členskou schůzí. 
 

3. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Stanovy vyhotovil Jaroslav Zíka     V Praze dne 17. 1. 2017 


