
Stanovy spolku 
BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU

Čl. I
Úvodní ustanovení

Název spolku:
BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU, z.s.

(dále jen "spolek"),

Sídlo: 
Praha 4, V rovinách 511/48, 140 00

IČ: 018 10 081,

Čl. II
Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku spolků vedeném dle 

zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném 
znění, Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 25889.

3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí 
těmito stanovami, které jsou ve svém úplném znění uloženy ve sbírce listin rejstříku 
spolků a v sídle spolku.

Čl. III
Hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Hlavním činností spolku je podporovat jeho členy v amatérských volnočasových, 
především sportovních, aktivitách. Žádná zŽádná z  hlavních činností spolku není podnikáním anihlavních činností spolku není podnikáním ani  
výdělečnou činností.výdělečnou činností. Ve vztahu k mládeži si spolek klade za cíl vést děti prostřednictvím 
sportovních a rozvojových aktivit ke vztahu k přírodě, k jejímu poznávání a porozumění. 

2. Za účelem podpory hlavní činnosti spolek může organizovat společné akce, pořádat 
odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, oslovovat případné sponzory, přijímat 
věcné i finanční dary, spolupracovat s jinými neziskovými organizacemi a shromažďovat 
finanční prostředky.

3. Členové spolku nemají právní nárok na podíl z výsledků hospodaření nebo z jiných 
příjmů spolku. Za prováděnou činnost pro spolek náleží jeho členům jen náhrada účelně 
vynaložených nákladů, a to po předchozím odsouhlasení výborem spolku nebo 
jednorázová odměna schválená členskou schůzí na návrh výboru spolku.

4. Případným zaměstnancům spolku náleží mzda a další požitky podle zvláštních právních 
předpisů.

5. Pro uplatňování společných cílů, popřípadě k uplatnění jiného společného zájmu členů 
může spolek uzavírat s jinými subjekty smlouvy o součinnosti. Smlouva o součinnosti 
musí být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná.

Čl. IV
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, 

politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné a jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce.
4. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné žádosti nebo žádosti odeslané 

elektronickým formulářem dostupným na www.bajecnezenyvbehu.cz výbor spolku. U 
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členů mladších 15ti let ( Báječné děti v běhu) zasílají žádost rodiče nebo zákonní 
zástupci.

5. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí za člena.
6. Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem spolku.
7. Členství zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení, a to dnem 
doručení takového oznámení výboru spolku, není-li v oznámení o ukončení 
členství uvedeno jinak;

b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
c) vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru, a to pokud tento člen svým 

jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku nebo porušuje povinnosti člena 
vymezené těmito stanovami;

d) zánikem spolku; 
e) rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s ustanovením § 

3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“).

4. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené době
5. Členové spolku neručí za závazky spolku.
6. Hlavní komunikační kanál je e-mail, pokud není e-mailová adresa k dispozici, tak listovní 

zásilka prostřednictvím České pošty.

Čl. V
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku;
b) volit do kontrolních a řídících orgánů spolku;
c) od 18-ti let být volen do kontrolních a řídících orgánů spolku;
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi, žádat o jejich vyjádření a 

obdržet odpověď na své podání v přiměřené době; 
e) být pravidelně informován o dění ve spolku;

2. Člen spolku má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku;
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o jeho dobrou pověst;
c) aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
e) pravidelně se informovat o dění ve spolku. 
f) ctít zásadu, že výhody vázané ke členství jsou nepřenosné mimo okruh členů 

spolku
3. Člen spolku je povinen platit členské příspěvky na běžný kalendářní rok. Výši členských 

příspěvků stanoví členská schůze. Splatnost příspěvku je 15.únor běžného roku.Členové 
výboru spolku a kontrolní komise jsou po dobu funkce osvobozeni od platby členských 
příspěvků.

4. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to 
vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje výbor spolku.

5. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti členského 
příspěvku rozhoduje výbor spolku.

6. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku, kteří souhlasí 
a podporují cíle spolku. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena 
spolku.  

Čl. VI
Seznam členů  
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1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující 
údaje:  jméno a příjmení, bydliště, datum narození, kontakt

2. Zápisy, změny a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku. Výbor spolku provede 
zápis nového člena do seznamu členů/výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30-ti dnů 
od vzniku/zániku členství.

3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 30-ti dnů výpis ze seznamu členů každému členovi 
spolku, který o něj požádá.

4. Seznam členů spolku je neveřejný.

Čl. VII
Orgány sdružení

1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze;
b) výbor;
c) kontrolní komise.

2. Funkční období volených orgánů, tj. výboru a kontrolní komise jsou 2 roky. 
3. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat 

náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze, a to na základě 
výsledků posledních voleb do těchto orgánů. 

4. Členství ve volených orgánech zaniká: 
a) zánikem členství ve spolku;
b) dobrovolnou rezignací na základě písemného oznámení, a to dnem doručení 

takového oznámení o rezignaci příslušnému volenému orgánu spolku, není-li 
v oznámení uvedeno jinak;

c) uplynutím funkčního období;
d) odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

                                                             Čl. VIII
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem 
spolku.

2. Členská schůze zejména: 
a) určuje hlavní cíle činnosti spolku;
b) rozhoduje o změně stanov;
c) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období a 

rozpočet spolku na příští období předkládané výborem;
d) schvaluje výsledek hospodaření spolku;
e) rozhoduje o povinnosti hradit členský příspěvek, určuje jeho výši a splatnost;
f) volí členy výboru a kontrolní komise;
g) hodnotí činnost volených orgánů spolku a jejich členů;
h) rozhoduje o čestných členech spolku;
i) jmenuje likvidátora při zániku spolku;
j) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku;
k) rozhoduje o přeměně spolku;

3. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jednou za 2 roky, a to 
bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.12. předchozího 
kalendářního roku. Datum konání členské schůze oznámí výbor nejméně 30 dní předem, 
a to zveřejněním pozvánky na internetových stránkách spolku www.bajecnezenyvbehu.cz. 
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí 
tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
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4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná 
členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 30-ti 
dnů ode dne doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodů jejího 
svolání a navrhovaný program členské schůze. Nesvolá-li výbor zasedání členské 
schůze ve stanovené lhůtě, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze 
na náklady spolku sám.

5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové 
spolku starší 15ti let v souladu s těmito stanovami. Každý člen spolku starší 15ti let je 
oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen 
na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon nebo tyto stanovy uveřejnit zakazují 
nebo jejichž prozrazení by mohlo spolku nebo jeho členům způsobit újmu, nelze mu je 
poskytnout.

6. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. Každý člen spolku má jeden hlas, přičemž hlasy 
všech členů mají stejnou váhu.

7. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. 
Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů spolku v době 
usnášení.

8. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor nebo ten, 
kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15-ti dnů od předchozího 
zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se 
jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí 
konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím 
svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech 
zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení pak může být přijato nadpoloviční 
většinou za účasti libovolného počtu členů spolku.

9. Jednání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku 
zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce.

10. 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. 

Čl. IX
Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy. Členové výboru bezodkladně po svém 
zvolení do funkce zvolí  dva místopředsedy.

2. Volba výboru spolku probíhá tak , že členská schůze volí předsedu výboru spolku 
z přítomných kandidátů. Zvolený předseda si zvolí 6 členů výboru spolku. Nejdříve osloví 
přítomné kandidáty, s kterými chce spolupracovat, případně následně další přítomné 
členy spolku. Oslovený kandidát/člen musí sám souhlasit s funkcí ve výboru a zároveň 
oslovené kandidáty musí schválit členská schůze hlasováním.

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
4. Navenek za spolek jedná předseda s jedním členem výboru.. 
5. Výbor spolku zejména:

a) vede a řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze;
b) pečuje o řádné naplňování cílů a rozvoj spolku;
c) odpovídá a dohlíží za řádné hospodaření spolku a dbá na řádnou péči o majetek 

spolku;
d) dohlíží na dodržování stanov spolku;
e) svolává členskou schůzi;
f) připravuje a zpracovává podklady pro jednání členské schůze;
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g) přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení;
h) předkládá členské schůzi roční závěrku hospodaření spolku;
i) předkládá členské schůzi rozpočet spolku vypracovaný výborem na běžný 

kalendářní rok;
j) přijímá případné zaměstnance spolku a mění/ukončuje uzavřené pracovní 

poměry;
k) rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku 

členům, pokud pro to existují závažné důvody.
6. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
7. Smlouvy o součinnosti, pracovněprávní smlouvy, dohody s případnými zaměstnanci 

spolku, smlouvy o spolupráci, darovací smlouvy jsou oprávněni uzavírat za spolek 
předseda společně s jedním členem výboru.

8. Oslovovat případné sponzory, přijímat věcné i finanční dary jsou oprávněni členové 
výboru samostatně. 

9. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář výboru.
10. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
11. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
12. Podepisování za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu spolku, 

jménu a příjmení předsedy a jednoho člena výboru spolku připojí předseda a jeden člen 
výboru svůj podpis.

Čl. X
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá 
členské schůzi.

2. Kontrolní komise má 3 členy a ze svého středu volí předsedu.
3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na 

zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.

4. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a 
kontrolní činnosti.

Čl.XI
Báječné děti v běhu

1.   Členové spolku mladší 15ti let se sdružují v klubu Báječné děti v běhu.
2.   Báječné děti v běhu jsou nedílnou součástí spolku Báječné ženy v běhu
3.   Přihlášku za členy podávají jijich rodiče či zákonní zástupci stejným způsobem jako se   

podávají přihlášky do spolku.
4.   Výše členských příspěvků je rovna 1/3 příspěvků do spolku Báječné ženy v běhu.

Čl. XII
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských 

příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých 
činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat 
prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.

3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky 
musí být použity především k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a 
cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj 
vedlejší činnosti spolku.
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4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. 
Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k 
sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či 
odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 
naplňování poslání a cílů spolku.

6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v 
rozsahu dle ustanovení těchto stanov.

7. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě 
zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky a rozpočet spolku na příští období.

Čl. XIII
Zánik a likvidace spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo 
z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy.

2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 
dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným 
způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na 
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na 
rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve 
lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 10.6.2018 jejíž konání 
je potvrzeno zápisem ze dne 10.6.2018.

2. Znění těchto stanov je účinné od 10.6.2018.
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