
STANOVY SEVEROČESKÉHO BRIDŽOVÉHO KLUBU, z.s.

1.  NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

1.1. Název spolku je: Severočeský bridžový klub, z.s. (dále jen „spolek“)

1.2. Spolek používá zejména zkratku SBK. 

1.3. Sídlem spolku je Ústí nad Labem

2. ÚČEL SPOLKU

2.1. Spolek působí převážně na území Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje a
navazuje na činnost formálně zaniklých bridžových klubů na tomto území (Ústí nad
Labem, Teplice, Liberec, Sokolov/K.Vary).

2.2. Účelem spolku je

2.2.1. Organizace bridžového hnutí na území působnosti spolku.

2.2.2. Rozšiřování hráčské základny, zejména s přihlédnutím k výchově mládeže po
stránce výkonnostní, ale i jejího obecného osobního a občanského rozvoje, a
též  s  přihlédnutím  ke  specifickým potřebám seniorů  s  důrazem na  aktivní
životní styl, jakož i prohlubování mezigenerační harmonie.

2.2.3. Rozvoj bridžové hry, zejména s přihlédnutím k rozšiřování bridžového hnutí
do dosud neaktivních oblastí regionu.

2.3. Výše zmíněné cíle naplňuje spolek zejména

2.3.1. Členstvím  v  Českém  bridžovém  svazu  (dále  jen  "ČBS")  a  vykonáváním
příslušných práv a povinností.

2.3.2. Organizací sportovních soutěží na klubové a regionální úrovni.

2.3.3. Spoluprací s obdobnými organizacemi na území České republiky i sousedních
států.

2.4. Spolek může provádět výdělečnou činnost, za podmínky, že zisk z takové činnosti je
použit za účelem naplnění výše uvedených cílů.

3. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

3.1. Členem spolku může být fyzická osoba.

3.2. Existují tři druhy členství: Plné, přidružené a nulové.



3.3. Nulové členství vyjadřuje zájem fyzické osoby o aktivity provozované spolkem. Je
určeno  převážně  novým  zájemcům  o  bridž.  Není  spojeno  s  platbou  členského
příspěvku. Nulové členství ve spolku vzniká přijetím za člena předsedou.

3.4. Plné členství  vyjadřuje  zájem fyzické  osoby o plnohodnotný podíl  na fungování
spolku včetně účasti na aktivitách ČBS. Je určeno zejména osobám, které jsou členy
ČBS  prostřednictvím  spolku.  Je  spojeno  s  platbou  členského  příspěvku  ve  výši
stanovené členskou schůzí. Plné členství vzniká

3.4.1. Zakladatelům spolku při jeho vzniku

3.4.2. Po vzniku spolku zaplacením členského příspěvku.

3.5. Přidružené členství vyjadřuje zájem fyzické osoby o podíl na fungování spolku bez
možnosti  podílet se na rozhodování. Je určeno zejména osobám, které jsou členy
ČBS prostřednictvím jiného bridžového klubu nebo jsou členy podobné organizace
jiného státu. Je spojeno s platbou členského příspěvku jehož výši stanovuje členská
schůze nejméně ve výši členského příspěvku pro plné členy.  Přidružené členství
vzniká zaplacením členského příspěvku.

3.6. Zjistí-li  předseda  spolku,  že  typ  členství  fyzické  osoby  je  v  rozporu  s  jejími
aktivitami,  vyzve  takového člena  k podání  vysvětlení  nebo změně  typu  členství.
Nereaguje-li člen do 30 dnů na tuto výzvu, rozhodne předseda bez vyjádření člena.
Předseda má pravomoc nařídit členovi změnu typu členství nebo v odůvodněných
případech rozhodnout o výjimce. Nezjedná-li člen nápravu do 30 dnů od rozhodnutí
předsedy, rozhodne předseda o vyloučení člena ve smyslu bodu 6.1.2 těchto stanov.
Rozporem v typu členství se rozumí zejména:

3.6.1. Řetězení nulového členství - za obvyklé lze považovat dvě období nulového
členství.  Pro třetí  a  další  období  se  má za  to,  že aktivity  člena  odpovídají
plnému členství. 

3.6.2. Nulové členství u osob sdružovaných v obdobných organizacích, má se za to,
že aktivity takového člena odpovídají přidruženému členství.

3.6.3. Nesoulad mezi plným a přidruženým členstvím v závislosti na vztahu člena k
ČBS.

4. SEZNAM ČLENŮ SPOLKU

4.1. Spolek vede seznam členů. Seznam obsahuje údaje nutné k identifikaci člena a typ
jeho členství.

4.2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda spolku. Předseda provede zápis
nového člena do seznamu ve lhůtě 5 dnů od vzniku členství.

4.3. Předseda  spolku  je  povinen  vydat  ve  lhůtě  15  dnů  výpis  ze  seznamu  každému
členovi, který o výpis požádá.

4.4. Seznam členů je neveřejný.



5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU

5.1. Člen spolku má zejména právo

5.1.1. volit a být volen do orgánů spolku, je-li plným členem spolku.

5.1.2. účastnit  se  řízení  a  rozhodování  ve  spolku  za  podmínek  daných  těmito
stanovami,

5.1.3. podílet se na výhodách poskytovaných spolkem v rozsahu úměrném jeho typu
členství.

5.2. Člen spolku je zejména povinen

5.2.1. dodržovat stanovy spolku,

5.2.2. dodržovat rozhodnutí orgánů spolku,

5.2.3. dodržovat normy (řády, pravidla, směrnice) vydávané spolkem,

5.2.4. platit členský příspěvek ve výši odpovídající jeho typu členství.

6. ZÁNIK ČLENSTVÍ

6.1. Členství fyzické osoby ve spolku zaniká:

6.1.1.  vystoupením člena

6.1.2. vyloučením  za  vědomé  porušování  stanov  spolku;  o  vyloučení  rozhoduje
předseda a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho doručení odvolat
ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek.

6.1.3. úmrtím člena

7. ORGÁNY SPOLKU

7.1. Orgány spolku jsou:

7.1.1. členská schůze,

7.1.2. sněm

7.1.3. předseda

7.2. Funkční  období  předsedy  je  dvouleté.  Funkční  období  členů  sněmu  (dále:
"zastupitelé")  je  tříleté,  avšak  za  účelem  zajištění  pravidelného  rovnoměrného
obměňování sněmu může být před volbou stanoveno (zvláštním předpisem, při jeho
neexistenci  usnesením členské  schůze),  že  některé  mandáty  mají  funkční  období
dvouleté (výjimečně i jednoroční).

7.3. Členem volených orgánů spolku může být pouze fyzická osoba.



8. SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

8.1. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku nejméně jedenkrát ročně.

8.2. Předseda  spolku  svolá  zasedání  členské  schůze  z podnětu  alespoň  třetiny  členů
spolku  nebo  alespoň  dvou  třetin  zastupitelů. Nesvolá-li  statutární  orgán  spolku
zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

8.3. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na
členskou schůzi na internetových stránkách.

8.4. Pozvánka obsahuje alespoň

8.4.1. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se
určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,

8.4.2. program členské schůze a

8.4.3. místo,  kde  se  člen  může  seznámit  s  podklady  k  jednotlivým  záležitostem
programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce,

8.4.4. má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna
stanov,  obsahuje  pozvánka  v  příloze  též  návrh  těchto  změn  nebo  návrh
usnesení.

9. PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE

9.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

9.2. Do působnosti členské schůze patří:

9.2.1. schvalování stanov a změny těchto stanov,

9.2.2. volí a odvolává předsedu spolku,

9.2.3. volí a odvolává zastupitele,

9.2.4. volí a odvolává likvidátora,

9.2.5. rozhodování o zrušení spolku s likvidací,

9.2.6. rozhodování o přeměně spolku,

10. ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

10.1. Členské schůze se má právo účastnit každý člen. Každému členovi je umožněno se
na členské schůzi vyjádřit. 

10.2. Každý plný člen  má  jeden hlas.  Nuloví  a  přidružení  členové  se mohou  účastnit
členské schůze bez hlasovacího práva.   



10.3. Členská  schůze  je  schopna  usnášet  se  za  účasti  většiny  plných  členů  spolku.
Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení.

10.4. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí
volbu  předsedy  zasedání  a případně  i dalších  činovníků,  vyžadují-li  jejich  volbu
stanovy

10.5. Předseda členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se
členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

10.6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout
jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

10.7. Není-li členská schůze usnášeníschopná, ukončí svolavatel zasedání. Je-li na pořadu
schůze volba členů orgánů spolku, vyhlásí  svolavatel  do 7 dní od konání schůze
korespondenční  volbu.  Je-li  v  důležitém zájmu spolku vyřešit  záležitost,  o  které
nemůže rozhodovat jiný orgán spolku, vydá svolavatel do 7 dní od konání schůze
pozvánku na náhradní členskou schůzi. 

11. SNĚM

11.1. Sněm je orgánem, který rozhoduje o závažných záležitostech spolku v období mezi
členskými schůzemi a vykonává kontrolní funkci směrem k předsedovi spolku.

11.2. Do působnosti sněmu patří:

11.2.1. schvalování ročního rozpočtu spolku,

11.2.2. rozhodování o výši ročních příspěvků,

11.2.3. právo veta na rozhodnutí předsedy spolku, 

11.2.4. projednání  a  schvalování  zprávy  předsedy  spolku  o  činnosti  a  o
hospodaření za uplynulé období,

11.2.5. rozhodování ve věcech náležejících do působnosti předsedy spolku v
případě, že je předseda nemůže rozhodnout (např. z důvodu střetu zájmů).

11.3. Počet  zastupitelů  je  pohyblivý.  Standardní  počet  zastupitelů  je  roven  druhé
odmocnině počtu členů spolku zaokrouhleně na nejbližší liché číslo směrem nahoru.

11.4. Zastupitelé jsou voleni členskou schůzí tak, aby každý rok došlo k obměně zhruba
jedné třetiny členů. Přesný postup stanoví zvláštní předpis, při jeho absenci usnesení
členské schůze.

11.5. Každý zastupitel  má  jeden  hlas.  Není-li  stanoveno  jinak,  přijímá  sněm usnesení
většinou hlasů všech zastupitelů.

11.6. Zastupitelé ze svého středu volí hejtmana, který sněmu předsedá, a pokladníka. Tyto
funkce lze kumulovat.     



11.7. Jednání  sněmu zpravidla  probíhá  korespondenčně,  a  to  včetně  hlasování  pomocí
technických prostředků. V odůvodněných případech může hejtman svolat  jednání
sněmu za obdobných podmínek, jaké jsou stanoveny pro svolání členské schůze. s
tím,  že  při  souhlasu  všech  zastupitelů  nemusí  být  dodržena  15-denní  lhůta  pro
uveřejnění pozvánky.

11.8. Každý  zastupitel  může  navrhnout  zrušení  platnosti  libovolného  rozhodnutí  či
dokumentu předsedy spolku. Platnost je zrušena, pokud pro zrušení hlasují alespoň
dvě třetiny všech zastupitelů. Vydá-li sněm k dané věci usnesení, je pro předsedu
spolku závazné.  Předseda může spornou záležitost  postoupit  členské schůzi,  jejíž
rozhodnutí je konečné.

11.9. Klesne-li počet členů spolku tak, že počet zastupitelů přesahuje standardní počet,
nejsou  tím mandáty  zastupitelů  dotčeny.  Stav,  kdy klesne  počet  zastupitelů  pod
standardní  počet nebo ve volbách nejsou obsazena všechna uvolněná místa,  není
překážkou fungování sněmu. 

11.10. Klesne-li  počet  zastupitelů  na  dva  nebo  méně,  vykonává  jeho  pravomoci
dočasně  předseda  spolku,  který  zajistí  svolání  členské  schůze  za  účelem  volby
nových zastupitelů (mandáty dosavadních členů sněmu zůstávají v platnosti). 

12. PŘEDSEDA

12.1. Statutárním orgánem spolku je předseda.

12.2. Spolek zastupuje předseda samostatně.

12.3. Do působnosti předsedy náleží:

12.3.1. rozhodování  ve  všech  věcech,  pokud  nejsou  ve  výlučné  pravomoci
členské schůze nebo sněmu;

12.3.2.  vydávaní řádů, směrnic a pokynů pro členy spolku;

12.3.3. rozhodování o přijetí členů.

12.4. Funkce  předsedy  je  neslučitelná  s  členstvím  ve  sněmu.  Stane-li  se  zastupitel
předsedou spolku, jeho mandát ve sněmu tím zaniká.

12.5. Není-li předseda spolku schopen vykonávat svou funkci, vykonává jeho pravomoci
dočasně  hejtman.  V  odůvodněných  případech  hejtman  svolá  členskou  schůzi  za
účelem volby nového předsedy.

13. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením na členské schůzi dne 20.1.2018 a
ruší platnost dřívějších stanov spolku.
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	4.3. Předseda spolku je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu každému členovi, který o výpis požádá.
	4.4. Seznam členů je neveřejný.
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	5.2.4. platit členský příspěvek ve výši odpovídající jeho typu členství.

	6. Zánik členství
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	6.1.1. vystoupením člena
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	6.1.3. úmrtím člena

	7. Orgány spolku
	7.1. Orgány spolku jsou:
	7.1.1. členská schůze,
	7.1.2. sněm
	7.1.3. předseda
	7.2. Funkční období předsedy je dvouleté. Funkční období členů sněmu (dále: "zastupitelé") je tříleté, avšak za účelem zajištění pravidelného rovnoměrného obměňování sněmu může být před volbou stanoveno (zvláštním předpisem, při jeho neexistenci usnesením členské schůze), že některé mandáty mají funkční období dvouleté (výjimečně i jednoroční).
	7.3. Členem volených orgánů spolku může být pouze fyzická osoba.

	8. Svolání Členské schůze
	8.1. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku nejméně jedenkrát ročně.
	8.2. Předseda spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo alespoň dvou třetin zastupitelů. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
	8.3. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách.
	8.4. Pozvánka obsahuje alespoň
	8.4.1. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
	8.4.2. program členské schůze a
	8.4.3. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce,
	8.4.4. má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

	9. Působnost členské schůze
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	9.2. Do působnosti členské schůze patří:
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	9.2.3. volí a odvolává zastupitele,
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	9.2.6. rozhodování o přeměně spolku,

	10. Rozhodování členské schůze
	10.1. Členské schůze se má právo účastnit každý člen. Každému členovi je umožněno se na členské schůzi vyjádřit.
	10.2. Každý plný člen má jeden hlas. Nuloví a přidružení členové se mohou účastnit členské schůze bez hlasovacího práva.
	10.3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny plných členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení.
	10.4. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy
	10.5. Předseda členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.
	10.6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
	10.7. Není-li členská schůze usnášeníschopná, ukončí svolavatel zasedání. Je-li na pořadu schůze volba členů orgánů spolku, vyhlásí svolavatel do 7 dní od konání schůze korespondenční volbu. Je-li v důležitém zájmu spolku vyřešit záležitost, o které nemůže rozhodovat jiný orgán spolku, vydá svolavatel do 7 dní od konání schůze pozvánku na náhradní členskou schůzi.

	11. SNĚM
	11.1. Sněm je orgánem, který rozhoduje o závažných záležitostech spolku v období mezi členskými schůzemi a vykonává kontrolní funkci směrem k předsedovi spolku.
	11.2. Do působnosti sněmu patří:
	11.2.1. schvalování ročního rozpočtu spolku,
	11.2.2. rozhodování o výši ročních příspěvků,
	11.2.3. právo veta na rozhodnutí předsedy spolku,
	11.2.4. projednání a schvalování zprávy předsedy spolku o činnosti a o hospodaření za uplynulé období,
	11.2.5. rozhodování ve věcech náležejících do působnosti předsedy spolku v případě, že je předseda nemůže rozhodnout (např. z důvodu střetu zájmů).
	11.3. Počet zastupitelů je pohyblivý. Standardní počet zastupitelů je roven druhé odmocnině počtu členů spolku zaokrouhleně na nejbližší liché číslo směrem nahoru.
	11.4. Zastupitelé jsou voleni členskou schůzí tak, aby každý rok došlo k obměně zhruba jedné třetiny členů. Přesný postup stanoví zvláštní předpis, při jeho absenci usnesení členské schůze.
	11.5. Každý zastupitel má jeden hlas. Není-li stanoveno jinak, přijímá sněm usnesení většinou hlasů všech zastupitelů.
	11.6. Zastupitelé ze svého středu volí hejtmana, který sněmu předsedá, a pokladníka. Tyto funkce lze kumulovat.
	11.7. Jednání sněmu zpravidla probíhá korespondenčně, a to včetně hlasování pomocí technických prostředků. V odůvodněných případech může hejtman svolat jednání sněmu za obdobných podmínek, jaké jsou stanoveny pro svolání členské schůze. s tím, že při souhlasu všech zastupitelů nemusí být dodržena 15-denní lhůta pro uveřejnění pozvánky.
	11.8. Každý zastupitel může navrhnout zrušení platnosti libovolného rozhodnutí či dokumentu předsedy spolku. Platnost je zrušena, pokud pro zrušení hlasují alespoň dvě třetiny všech zastupitelů. Vydá-li sněm k dané věci usnesení, je pro předsedu spolku závazné. Předseda může spornou záležitost postoupit členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.
	11.9. Klesne-li počet členů spolku tak, že počet zastupitelů přesahuje standardní počet, nejsou tím mandáty zastupitelů dotčeny. Stav, kdy klesne počet zastupitelů pod standardní počet nebo ve volbách nejsou obsazena všechna uvolněná místa, není překážkou fungování sněmu.
	11.10. Klesne-li počet zastupitelů na dva nebo méně, vykonává jeho pravomoci dočasně předseda spolku, který zajistí svolání členské schůze za účelem volby nových zastupitelů (mandáty dosavadních členů sněmu zůstávají v platnosti).
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