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Stanovy 
Polské společnosti turisticko - sportovní „Beskid Śląski“ 

v České republice, z. s. 
 
 

Úplné znění ke dni 20. 10. 2015 
 
 
 

1.  Základní  ustanovení 

 
1.1 Název spolku: Polská společnost turisticko - sportovní „Beskid Śląski“ v České republice, 

z.s. (zkratka PSTS „Beskid Śląski“), v  polském jazyce Polskie Towarzystwo Turystyczno - 
Sportowe „Beskid Śląski“ w Republice Czeskiej, stowarzyszenie (zkratka PTTS „Beskid 
Śląski“).  

1.2 Polská společnost turisticko - sportovní „Beskid Śląski“ v České republice, z.s. je 
právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

1.3 Sídlo spolku: 737 01 Český Těšín, Tyršova 2/611, vchod ul.Komenského 4. 
 
2. Charekter spolku 
 
2.1  PSTS „Beskid Śląski“ je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů 
        polské národnosti žijících v České republice. Členy spolku mohou být také osoby jiné     
        národnosti a místa bydliště, které souhlasí se základními účely spolku PSTS „Beskid  
        Śląski“  a chtějí se aktivně podílet na jeho práci. 
 
2.2  Spolek PSTS „Beskid Śląski“ byl registrován v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. na         
        ministerstvu vnitra dne 15. 10. 1991 pod čj. VSC/1 – 7991/91 – R a je pokračovatelem 
        tradic a hodnot bývalého Polského sdružení turisticko – sportovního „Beskid Śląski“  
        v Československu se sídlem v Orlové, založeného v roce 1922. 

 
 

3. Základní účely spolku  
 

3.1 Spolek probouzí zájem o región a prohlubuje znalosti o něm, o jeho významu a historii, 
nabízí a zpřístupňuje nová místa vhodná pro turistiku, kultivuje turistické a sportovní 
tradice předků. Organizuje turistické, cyklistické a jiné sportovní a obdobné akce pro 
členy, případně pro širokou veřejnost.  

 
3.2 Vytváří podmínky pro aktivní činnosti seniorů, celých rodinných kolektivů, dětí a 

mládeže, zajišťuje všestranný program v rámci pěší, lyžařské a cyklo turistiky. Tvoří a 
popularizuje systém získávání turistických odznaků, který vyvolává zájem o turistiku a 
slouží rozvoji tělesné kultury a kultury turistiky. Rozvíjí smysl pro odpovědnost za 
ochranu přírody, rozvíjí morální vlastnosti svých členů a jejich fyzickou zdatnost. 

 
3.3 Spolupracuje s obdobně zaměřenými organizacemi v České republice i v zahraničí. 
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4. Členství ve spolku 
 
4.1 Členem spolku se může stát každá  fyzická osoba starší 18 let dle  ustanovení článku 2.1. 

Osoba mladší 18-ti let se může stát členem spolku se souhlasem jejího zákonného 
zástupce. 
Dokladem členství je členská legitimace. 
 

4.2 Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho  
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého 
bydliště, případně telefonní spojení nebo e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a 
vlastnoruční podpis žadatele; u osob mladších 18 let rovněž podpis zákonného zástupce 
žadatele. 

      Výbor spolku rozhoduje o přijetí na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky.                
 
4.3 Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činností přípravného 

výboru. Výbor má právo navrhovat kandidáty na čestné členství osobám, které se 
významně zasloužily o rozvoj turistiky a spolku PSTS „Beskid Śląski“. Udělení tohoto 
členství musí být schváleno členskou schůzí. Čestný člen je osvobozen od placení 
členských příspěvků, má však všechna práva řádného člena.     

          

4.4 Člen spolku má právo zejména: 
 a)  Po dosažení 18-ti let volit a být volen do všech  orgánů spolku;   

       b)  Zúčastňovat se členských schůzí;  
       c)  Podávat návrhy týkající se činnosti spolku a aktivně se účastnit práce spolku; 
       d)  Být informován o činnosti a  o hospodaření spolku.  
 
4.5 Člen spolku je povinen zejména: 

a) Zachovávat  tradice spolku a důstojně jej reprezentovat; 
b) Plnit povinnosti vyplývající ze stanov, z vnitřního předpisu a plnit usnesení spolku;   
c)   Informovat  výbor o  změnách údajů uvedených v přihlášce; 
d) Řádně platit členské příspěvky. 

 
4.6 Členství v PSTS „Beskid Śląski“ zaniká : 

a) Dobrovolným vystoupením člena, na základě prohlášení o vystoupení člena, 
podaným písemně výboru spolku; 

b) Vyškrtnutím v případě neplacení členských příspěvků za dobu delší než 2 roky; 
c) Vyloučením člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku 

nebo pro porušení stanov; 
d) Zánikem spolku; 
e) Úmrtím nebo prohlašením za mrtvého. 

 
4.7 Spolek vede seznam členů. V seznamu u každého člena jsou uváděny následující údaje:  
       evidenční číslo, jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště,  telefonní číslo a email.  
       Seznam členů je neveřejný. 
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5. Organizační struktura 
 
5.1 Členové spolku se sdružují v oblastních skupinách. Hlavního důvěrníka oblastní skupiny 
       volí výbor, který stanoví rozsah jeho působnosti vnitřním předpisem. Oblastní skupiny      
       mohou organizovat vlastní akce. Tyto akce musí být v souladu se stanovami a vnitřním  
       předpisem spolku. Oblastní skupiny nemají právní subjektivitu. Hlavní důvěrníci  
       oblastních skupin jsou řádně volenými členy výboru spolku. 
 
5.2 Členové spolku mohou vytvářet samostatné sekce a kluby. Jejich činnost musí být  
       v souladu se stanovami a vnitřním předpisem spolku. Sekce a kluby nemají právní  
       subjektivitu. 
 

6. Orgány spolku 
 
6.1. Orgány spolku tvoří: 
 
a) členská schůze 
b) výbor 
c) předseda 
d) kontrolní komise 
 
6.2 Nejvyšším orgánem společnosti je členská schůze. 

a) Je tvořena shromážděním všech členů spolku, schází se nejméně jednou ročně  
b) Stanoví počet členů výboru organizace a  revizní komise, tyto orgány volí na 3 - leté 

volební období 
c) Schvaluje zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření  a zprávu revizní komise 
d) Schvaluje stanovy nebo jejich změnu 
e) Určuje hlavní směry  činnosti, plán práce na příští období a rozpočet 
f) Schvaluje počet oblastních skupin a jejich územní působnost 
g) Na návrh výboru organizace zastavuje činnost sekcí a klubů 
h) Rozhoduje o zrušení spolku  nebo o jeho přeměně 
i) Volí čestné členy spolku, rozhoduje o vyloučení člena spolku  

  
6.3.Členská schůze je svolávána : 

a) Z podnětu výboru společnosti v případě, že její svolání požaduje 2/3 členů výboru; 
b) Z podnětu členské základny  společnosti v případě, kdy její svolání požaduje alespoň   

1/3 členů.  
  
V uvedených případech je výbor pak povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do 30-
ti dnů od podání návrhu na její svolání. 

 
6.4 Členská schůze schvaluje usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. 
 
6.5 Výbor doručí pozvánky pro členy spolku na členskou schůzi jejich zveřejněním na 
       internetových stránkách spolku s uvedením termínu, místa a předmětu jednání, ve lhůtě   
       30-ti dnů před konáním schůze, a dále  v menšinovém regionálním tisku s předstihem  4 
       dnů. 
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6.6 Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, který si volí ze svého středu 
       předsedu, dva místopředsedy, jednatele, hospodáře a personalistu. V kompetenci  
       výboru spolku je také možnost odvolat předsedu, místopředsedy, jednatele, hospodáře,   
       personalistu a ostatní členy výboru.  
Výbor spolku: 

a) Je výkonným orgánem spolku, řídí činnost spolku a hospodaří s movitým i 
nemovitým majetkem společnosti; 

b) Schvaluje vnitřní předpis spolku a řády sekcí a klubů; 
c) Odvolává člena výboru, který delší dobu neplní povinnosti člena výboru, odvolání 

musí být schváleno na nejbližší členské schůzi; 
d) Kooptuje za odstupujícího nebo odvolaného člena výboru nového člena výboru, 

kooptace musí být schválena na nejbližší členské schůzi; tímto způsobem může být 
doplněna ¼ členů výboru; 

e) Schvaluje změnu rozpočtu, v případě, že výdaje jsou větší než příjmy, nárůst 
záporného salda smí schválit jen do výše  10-ti % z částky schválených výdajů; 

f) Svolává nejméně jednou ročně členskou schůzi ; 
g) Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku za minulé období; 
h) Vypracovává plán činnosti a rozpočet spolku, který předkládá členské schůzi ke 

schválení; 
i) Rozhoduje o všech záležitostech spolku, vyjma těch, které jsou v kompetenci členské 

schůze; 
j) Rozhoduje o přijetí nebo vyškrtnutí člena spolku; 
k) Stanoví výši členských příspěvků na kalendářní rok a lhůty jejich splatnosti; 
l) Předkládá kontrolní komisi na její vyžádání doklady o činnosti a hospodaření spolku; 
m) Vede evidenci členů, seznam je určen výhradně pro interní potřebu výboru spolku. 

Aktualizace seznamu probíhá na schůzi výboru podle schválených přihlášek nově 
přijatých členů a podle případů zániku členství  členů spolku 

n) Usnesení dle bodů b), c), e) schvaluje  2/3 většinou hlasů všech členů výboru, ostatní 
usnesení nadpoloviční většinou všech členů výboru, v případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. 

  
6.7  Počet členů výboru spolku schvaluje členská schůze. Funkční období výboru je tříleté. 

Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může schvalit usnesení, pokud je 
přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Usnesení je schváleno, 
jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

 
6.8  Předseda spolku je jeho statutárním orgánem, zastupuje spolek ve všech záležitostech 

spolku. Jeho funkční období je tříleté. Předseda je volen výborem spolku. V případě 
dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda určený výborem. 

 

6.9   Kontrolní komise spolku je tříčlenná a volí ji členská schůze na tříleté funkční období.  
V kompetenci členské schůze je také její odvolání nebo odvolání jejího člena. Členství 
v kontrolní komise je neslučitelné s členstvím ve výboru spolku ani s funkcí likvidátora  
spolku.  

 
6.10  Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení všech záležitostí spolku v souladu se 

stanovami a právními předpisy. V případě zjištění nedostaků upozorní na ně statutární 
orgán a nejbližší členskou schůzi. Pověřený člen kontrolní komise může v rozsahu její 
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působnosti nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru vysvětlení  
k jednotlivým záležitostem. 

 
6.11 Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své kontrolní činnosti. Výsledky 

jednotlivých kontrol předkládá výboru společnosti. 
 
 
7. Hospodaření spolku 

 
7.1 Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené  
       výborem spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob nebo z grantů.  
       Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně  
       podložené účetními doklady.  
 
7.2. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo  
        jiné výdělečné činnosti je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném 
        využití spolkového majetku. 
 
7.3 Spolek může vlastnit movitý i nemovitý majetek. 

7.4 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

7.5 S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi. 
 
 

 
8.  Zánik spolku      
  
8.1 V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické 
       osobě   s příbuzným předmětem činnosti. 

 
8.2 Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 
       nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 
8.4 V případě usnesení o zrušení spolku, členská schůze nebo mimořádná členská schůze       
       zvolí likvidační komisi, která zrealizuje likvidaci majetku společnosti. 
 
 
9. Závěrečná ustanovení 
  
9.1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 
9.2 Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne ……………………. Účinnosti nabývají dnem 
       zápisu do spolkového rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě. 
 
 


