
Vem Camará Capoeira – Přerov z.s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Vem Camará Capoeira – Přerov z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Přerově , na adrese Pod 
Skalkou 37/16, PSČ 75124. 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je zajišťovat organizaci a řídit sportovní činnost spolku, v souladu se zákonem o 
podpoře sportu v České republice, vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení rozvoje a šíření 
Capoeiry a brazilské kultury a dalších pohybových aktivit občanů ve spolku. 

Čl. III 

Orgány spolku 

1.         Orgány Spolku jsou: 

         Valná hromada 

         Výbor spolku 

2         Valná hromada 

2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valnou hromadu jednou ročně písemně svolává 
Předseda spolku a to minimálně 30 dnů před termínem konání. 

2.2 Právo účasti na Valné hromadě, právo hlasovat a volit má každý člen, jedním hlasem 
rozhodujícím. Tento hlas je nepřenosný na jiné členy.  

2.3 Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech Spolku, je-li přítomna alespoň 
jedna třetina všech členů s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato a kandidáti zvoleni, 
pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina z přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

2.4 Na Valné hromadě se volí jednotlivé orgány Spolku, jmenovitě Výbor spolku. 

2.5 Valnou hromadu mohou výjimečně svolat členové Spolku, nejméně však jedna třetina členů.       
   

 

2.6 Valná hromada: 

        Projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku a stavu majetku, tuto 
zprávu schvaluje nebo k ní činí výhrady a přijímá nápravná opatření. 

        Projednává a schvaluje rozpočet Spolku pro následující období. 

        Rozhoduje o členských otázkách, zejména stanovuje podmínky pro přijímání 
nových členů pro následující období. 



        Stanoví volební období orgánů spolku, které trvá čtyři roky. 

        Volí a odvolává členy Výboru spolku. 

        Na doporučení Výboru spolku rozhoduje o převodu vlastnictví nemovitého 
majetku spolku, nebo o jeho zatížení majetkovými právy jiných osob, jakož i o 
kapitálové nebo jiné majetkové účasti Spolku na založení nebo provozu jiné 
právnické osoby.  

        Projednává a schvaluje hlavní směry činnosti a koncepce Spolku. 

        Schvaluje a mění Stanovy a určuje symboliku Spolku. 

        Rozhoduje o rozpuštění, sloučení Spolku s jiným zapsaným spolkem a s tím 
spojené likvidaci nebo vypořádání práv, závazků a majetku spolku, k tomuto 
rozhodnutí je třeba alespoň třípětinové většiny z přítomné nadpoloviční většiny 
členů. 

3         Výbor spolku 

3.1 Výbor spolku je nejvyšším výkonným orgánem spolku mezi zasedáními Valných hromad, 
který pravidelně zajišťuje a koordinuje činnost spolku. Při své práci se řídí stanovami, 
usnesením Valné hromady, jednacím řádem spolku a platným českým právním řádem. Ze své 
činnosti se zodpovídá Valné hromadě. 

3.2 Výbor spolku přijímá rozhodnutí a usnáší se ve všech věcech, které nejsou výslovně svěřeny 
Valné hromadě. Činnost Výboru spolku, jeho rozhodnutí a přijatá usnesení musí být v souladu 
se stanovami a posláním Spolku podle článku 2 a 4. 

3.3        Složení Výboru spolku: 

        Předseda – volen na Ustavující schůzi. 

        Jednatel – volen na Ustavující schůzi. 

        Hospodář – volen na Ustavující schůzi. 

3.4 Výbor spolku se schází v pravidelných intervalech a je svoláván Předsedou spolku, nejméně 
však 4x za rok. Z každého zasedání Výboru spolku se pořizuje písemný zápis, ze kterého je 
patrné, kdy se zasedání uskutečnilo, kdo se jej účastnil, jaké otázky byly projednávány a 
s jakým závěrem. 

3.5 Rozhodnutí Výboru spolku je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho 
členů a pro návrh rozhodnutí, nebo usnesení hlasovala alespoň nadpoloviční většina 
přítomných členů.  

3.6 V případě dlouhodobé nečinnosti člena Výboru spolku (minimálně 6 měsíců), může Výbor 
spolku na návrh Předsedy, Jednatele nebo Hospodáře navrhnout nejbližší Valné hromadě jeho 
odvolání. 

3.7 Nepřítomného Předsedu v rozsahu jeho pravomoci zastupuje Jednatel. Není-li přítomen ani 
on, zastupuje ho Hospodář. 

3.8 Každý člen Výboru spolku má právo předkládat vlastní nebo oponentní návrhy. 

3.9 Výbor spolku plní zejména tyto úkoly, pokud Valná hromada nerozhodla jinak: 

        Svolává v souladu se stanovami Valnou hromadu. 



        Předkládá Valné hromadě písemné zprávy, informace a návrhy, které je Valná 
hromada oprávněna projednávat a rozhodovat o jejich přijetí. 

        Projednává čtvrtletní přehled o plnění a čerpání schváleného rozpočtu spolku, o 
stavu disponibilních zdrojů Spolku, o příjmech a výdajích, pohledávkách a 
závazcích a plnění odvodových povinností Spolku a stavu jejího majetku. 

        Zajišťuje plnění schváleného rozpočtu. 

        Stanoví výši ročního členského příspěvku na další období a termín jeho úhrady. 

        Realizuje další úkoly v souladu s usnesením Valné hromady. 

        Zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s institucemi, právnickými i 
fyzickými osobami, které projeví náklonnost k podpoře zájmů a potřeb Spolku. 

        Realizuje úkoly vyplývající z vlastních usnesení. 

3.10 Nepřijme-li Valná hromada rozhodnutí o rozpočtu, je Výbor spolku oprávněn přijmout 
rozpočtové provizorium pro nejbližší následující období do svolání řádné nebo mimořádné 
Valné hromady. 

 

Čl. IV 

Hlavní činnost spolku 

1. Spolek zajišťuje finanční prostředky, které pak rozděluje svým členům k financování jejich 
činností, a to za podmínek stanovených na základě rozhodnutí Valné hromady o užití těchto 
zdrojů. 

2. Spolek reprezentuje své členy, a to zejména ve vztahu k orgánům a institucím České republiky, 
se kterými se podílí na vytváření závazných předpisů, které se dotýkají zájmů členů klubu. 

3. Spolek uznává autoritu sportovních a tělovýchovných svazů ČR i zapsaných spolků a jejich 
samostatných částí pro řízení svazových sportovních činností. Spolek usiluje o všestranně 
prospěšnou spolupráci s těmito subjekty a jejich seskupeními. 

4. Spolek organizuje vlastní nebo se spolupodílí na organizaci sportovních, kulturních a 
společenských akcích na národní i mezinárodní úrovni.  

 

Čl. V 

Členství ve spolku 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členstvím vznikají práva a povinnosti člena Spolku. Členství 
ve Spolku je nepřevoditelné. 

2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s ideami spolku a jejími 
stanovami. U mládeže do 18 let se vyžaduje také písemný souhlas rodičů. Členství ve Spolku 
vzniká na základě podané písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje výbor Spolku. 

3. Členství ve Spolku zaniká: 

3.1 Vystoupením člena ze Spolku na základě jeho písemného prohlášení. 



3.2 Vyškrtnutím člena pro nezaplacení členských příspěvků v termínu a výši stanovené 
Výborem spolku, a to ani v náhradním termínu po předchozím písemném upomenutí. 

3.3 Vyloučením člena Výborem spolku, dopustí-li se tento hrubého porušení stanov spolku, 
sportovní etiky nebo zneužije majetek či finanční prostředky spolku. O vyloučení člena 
rozhoduje pouze Výbor spolku většinou hlasů. 

3.4 Při zániku členství ve Spolku nemá člen právo na majetkové vypořádání. 

4. Člen má tato členská práva: 

4.1 Účastnit se jednání Valné hromady s jedním hlasem rozhodujícím a volit orgány Spolku. 

4.2 Podílet se na realizaci programů Spolku. 

4.3 Podílet se na všech výhodách, které pro něho vyplývají z členství ve Spolku. 

4.4 Podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky k činnosti Spolku a vyžadovat zprávy o 
činnosti Spolku a jeho orgánů, stavu majetku a hospodaření. 

5.        Člen je povinen: 

5.1 Dodržovat stanovy Spolku, usnesení Valné hromady a usnesení Výboru spolku přijaté podle 
stanov Spolku. 

5.2 Hájit a prosazovat zájmy Spolku, dbát jeho dobrého jména. 

5.3 Členové Spolku mají povinnost reprezentovat Spolek a svým jednáním být vždy příkladem 
svému okolí a šiřit myšlenky Spolku  Vem Camará Capoeira - Přerov z.s. 

5.4 Členové Spolku mají dále povinnost hradit příspěvky. Jejich výši stanoví Výbor spolku. 

 

Čl VI 

Společná ustanovení 

1. Do funkce člena Výboru spolku mohou být na návrh člena Spolku voleny pouze fyzické osoby 
starší 18-ti let, splňující tyto podmínky: 

        Jsou řádně zaregistrovaní členové Spolku. 

        Nemají žádné finanční závazky vůči Spolku. 

        nedopustily se v minulosti hrubého porušení stanov, zneužití majetku, či 
poškození jména Spolku. 

2. Volba členů orgánů Spolku je veřejná. 

  Čl. VII 

  Majetek a hospodaření 

1. Majetek Spolku tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková 
práva. Spolek vede o svém majetku, příjmech a nákladech předepsané účetní, inventární, 
statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jejich ochranu. 



2.  Zdroje majetku Spolku tvoří: 

2.1 Příspěvky od členů. 

2.2 Dotace, subvence a granty od orgánů střešních sportovních institucí, státního rozpočtu a 
rozpočtu obcí.  

2.3 Dary a podpory od fyzických a právnických osob. 

2.4 Příjmy z vkladů a účtů Spolku a výnosy cenných papírů. 

2.5 Vedlejší výdělečná činnost. 

2.6 Příjmy z osvětové, kulturní, propagační a nakladatelské činnosti. 

2.7 Příjmy z reklam, z pronájmů majetku Spolku a z prodeje majetku. 

2.8 Příjmy z poplatků za kursy, školení a semináře.            

3. Hospodaření Spolku se řídí ročním rozpočtem schváleným Valnou hromadou. Za celkový stav a 
výsledky hospodaření odpovídá Výbor spolku. Za jednotlivé finanční a účetní operace Spolku a 
za právní úkony jménem Spolku odpovídají ti členové výboru spolku a zaměstnanci, kteří 
k tomu byli pověřeni a úkon provedli nebo uzavřeli. 

4. Finančními prostředky Spolku v rámci schváleného rozpočtu může disponovat Předseda a 
výborem pověření členové Spolku, nebo pověření zaměstnanci Spolku. 

5. Výbor spolku z části aktivních rozpočtových výsledků vytváří rezervní fond. O jeho využití 
rozhoduje Výbor spolku na základě statutu fondu, schváleného Valnou hromadou spolku. 

 

Čl. VIII 

Právní postavení a jednání jménem Spolku 

1. Spolek je samostatným a nezávislým zapsaným spolkem s právní subjektivitou, je právnickou 
osobou. Může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou 
odpovědnost. Může též ke splnění svých úkolů používat státního nebo jiného majetku, který ji 
byl předán do užívání. 

2. Statutárním zástupcem Spolku je Výbor spolku. Za Výbor spolku jedná jménem Spolku 
Předseda, Jednatel a Hospodář a to každý samostatně.  

3. Členové neručí za závazky Spolku ani při jeho zániku. 

 

 

Účinnost od 1.9.2014 

V Přerově dne 1.8.2014 

Zapsal:        Ověřil: 

Miroslav Grohmann      Michal Barnet 


