STANOVY SVAZU CYKLISTIKY PARDUBICKÉHO KRAJE
*****
Identifikace organizace
Název : Svaz cyklistiky Pardubického kraje
Oficiální zkratka názvu: S C P K
Sídlo : Pernerova 1490, 531 65 PARDUBICE
Působnost organizace : Pardubický kraj, Česká republika
Adresa pro doručování : Adresa sekretáře svazu - Ing. Jiří Klicpera CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč
*****

PREAMBULE
Cyklistika je jízda na kole v dopravní, rekreační, turistické i sportovní funkci, v organizované i neorganizované
podobě. Svoji univerzálností a přístupností všem věkovým a sociálním skupinám obyvatelstva je nedílnou součástí
tělesné kultury národa. Podílí se na regeneraci pracovní síly, je prostředkem činnosti ve volném čase. Kolo jako
široce užívaný dopravní prostředek udržuje čistotu ovzduší a životního prostředí, má tak významnou hodnotu
ekologickou.
Zásadou provozování závodní cyklistiky je naprostá rovnost mezi všemi disciplinami v nejširším slova smyslu, bez
omezení rasových, politických, náboženských, národnostních, územních či jiných. Rovnost mezi sportovci, mezi
jejími provozovateli bez ohledu na způsob jejich organizovanosti.

KAPITOLA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. SCPK je dobrovolnou zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací - občanským sdružením sdružující fyzické
a právnické osoby podle ustanovení zákona 83/90 Sb. v platném znění k plnění poslání uvedeného v preambuli.
2. SCPK realizuje svoji činnost na základě obecně závazných právních předpisů, v duchu demokratických principů a
zásad k zajištění rozvoje cyklistiky ve všech jejich formách.
3. SCPK je členem Českého svazu cyklistiky ( oficiální zkratka ČSC) se všemi z toho plynoucími právy a
povinnostmi.
4. SCPK vznikl ustavením na schůzi Východočeského oblastního svazu cyklistiky (VOSC) dne 20.ledna 2001 jako
jeho nástupnická organizace po ustavení Pardubického kraje pro činnost zejména na jeho území.

KAPITOLA II - POSLÁNÍ A CÍLE
1. Hlavním úkolem a konečným cílem SCPK je vytvářet podmínky pro provozování závodní i rekreační cyklistiky
ve všech současných i budoucích formách a ve spolupráci s jinými sportovními svazy.
2. Řídit a organizovat závodní činnost v souladu s platnými pravidly, směrnicemi a předpisy ČSC.
3. Prosazovat zájmy cyklistiky ve vztahu ke státním a obecním orgánům a úřadům i ve vztahu k jiným právnickým
osobám. Být oficiálním partnerem orgánům státní správy ve věcech organizované cyklistiky.
4. Hájit zájmy svých členů v rámci jejich činnost ve SCPK i ČSC.
5. Finančně přispívat dle možností na činnost svých základních celků-oddílů a klubů cyklistiky.
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KAPITOLA III - ČLENSTVÍ V SCPK
1. Členství ve SCPK se rozlišuje na členství fyzických osob a na členství právnických osob v souladu se zákonem
83/90 Sb. Členství v SCPK může nabýt na základě písemné žádosti i fyzická nebo právnická osoba se sídlem mimo
kraj Pardubický, pokud chce svou organizovanou činnost vyvíjet především na území tohoto kraje.
2. Řádným členem SCPK se může stát fyzická osoba, která má zájem podílet se na plnění poslání SCPK.
3. Dokladem o členství ve SCPK je členský průkaz, který může mít podobu závodnické licence či jiného dokladu,
podle rozhodnutí ČSC a následné registrace u SCPK.
4. Členství právnických osob ve SCPK vychází z tzv. kolektivní registrace v ČSC, kde si každý základní celek-oddíl
či klub svobodně zvolí zda v regionálním celku SCPK chce působit. Na základě své volby se tak stává základním
článkem SCPK.
5. Základní článek, který z různých důvodů nadále nechce působit ve SCPK požádá písemně výkonný výbor o
zrušení členství. Výkonný výbor projedná žádost na nejbližším svém zasedání poté, co mu žádost byla doručena.
6. Členství ve SCPK u fyzických a právnických osob zaniká
- vystoupením
- vyloučením pro závažné porušení členských povinností
- zánikem právnické osoby
- úmrtím fyzické osoby

KAPITOLA IV - PRÁVA ČLENŮ SCPK
1. Zúčastňovat se mistrovských soutěží řízených SCPK v souladu s pravidly a sportovně-technickými předpisy ČSC.
2. Využívat možností dalšího odborného růstu a získávat odborné licence.
3. Navrhovat a volit své zástupce do orgánů SCPK. Tohoto práva může člen SCPK využívat od dovršení 18 let
věku.
4. Být volen do orgánů SCPK od dovršení 21 let věku.
5. Obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány SCPK s právem odpovědi do 30
dnů ode dne, kdy tyto orgány podání obdrží.

KAPITOLA V - POVINNOSTI ČLENŮ SCPK
1. Mezi základní povinnosti patří :
1.1 Dodržovat stanovy SCPK a další předpisy, které upravují činnost SCPK v rámci ČSC, zejména závodní pravidla
a technické směrnice.
1.2 Podřídit se rozhodnutím orgánů SCPK.
1.3 Platit registrační členské poplatky ve stanovené výši.

KAPITOLA VI - ORGÁNY SCPK
1. Orgány SCPK jsou :
- Valná hromada
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- Výkonný výbor
- Kontrolní a revizní komise
- Další odborné komise ad hoc
2. Orgány SCPK jsou ustavovány způsobem a na dobu danou těmito stanovami..
3. Členství ve výkonném výboru a kontrolní a revizní komisi zaniká
- zvolením nového orgánu po uplynutí funkčního období
- odvoláním člena
- vzdáním se členství ve VV nebo v SCPK
- úmrtím
4. Členství v komisi zaniká:
-

zrušením komise

-

oznámením člena o skončení práce v komisi nebo vystoupením z SCPK

-

uplynutím volebního období orgánů svazu

KAPITOLA VII - VALNÁ HROMADA SCPK
1. Nejvyšším orgánem SCPK je jeho valná hromada, kterou tvoří zástupci základních článků a fyzických osob.
2. Valná hromada má v rámci působnosti SCPK pravomoc rozhodovací, volební a kontrolní.
3. Výkonný výbor svolává řádnou valnou hromadu nejpozději každé čtyři roky.
4. Rozhodnutí o svolání valné hromady oznámí výkonný výbor základním článkům a fyzickým osobám nejpozději
45 dnů před datem konání.
5. Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor pokud o to písemně požádají:
- dvě třetiny z počtu registrovaných základních článků
- výkonný výbor ČSC
- kontrolní a revizní komise
6. Mimořádnou valnou hromadu je předseda SCPK povinen svolat nejpozději do tří měsíců od doručení platného
požadavku na její svolání.
7. Valné hromady se zúčastňují :
- delegáti základních článků, vždy jeden delegát s hlasem rozhodujícím za každý základní článek
- delegáti zastupující fyzické osoby, vždy jeden delegát na 5 členů SCPK
- členové výkonného výboru a kontrolní a revizní komise pokud nejsou zároveň delegáty, mají hlas poradní.
8. Jednání valné hromady probíhá podle schváleného programu.
Valná hromada je schopna přijímat usnesení pokud je přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
V případě, že se na řádně svolanou valnou hromadu nedostaví nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím, je svolána náhradní valná hromada, usnášení schopná za daného počtu přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím.Toto platí od zahájení valné hromady až po její ukončení.
9. Valná hromada projednává zejména:
- zprávu výkonného výboru o činnosti za uplynulé funkční období

Stanovy SCPK

3

- zprávu o hospodaření
- pravidla o sestavování rozpočtu SCPK
- zprávu kontrolní a revizní komise
- změny stanov svazu
10. Valná hromada na dobu čtyř let volí :
- pětičlenný výkonný výbor
- tříčlennou kontrolní a revizní komisi
11. Podle požadavků výkonného výboru ČSC volí delegáty na konferenci ČSC a na územní konferenci
tělovýchovného sdružení s hlasem rozhodujícím a členy orgánů ČSC zastupující regionální celek SCPK.
12. Ke zvolení v prvním kole je zapotřebí nadpolovičního počtu hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
Kandidáti předem vyjádří s kandidaturou souhlas, v případě nepřítomnosti písemný.
Ve druhém kole (pokud se uskuteční) postačí prostá většina odevzdaných platných hlasů.
13. Člen výkonného výboru i revizní komise je volen včetně funkce, kterou bude v orgánu zastávat.
14. Návrhy na kandidáty do výkonného výboru a kontrolní a revizní komise předkládají základní články a fyzické
osoby výkonnému výboru nejpozději 30 dnů před datem konání valné hromady .
15. Podkladové materiály pro jednání valné hromady, její program a pozvánku odešle výkonný výbor nejpozději 15
dnů před datem konání všem základním článkům a delegátům zastupujícím fyzické osoby.
16.Jednání valné hromady řídí pověřený člen výkonného výboru SCPK.
17. Odvolání člena VV probíhá na jednání VH stejným postupem jako volba. Při odvolání člena VV musí ihned
proběhnout volba nového člena do příslušné funkce.

KAPITOLA VIII - VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonný výbor realizuje úkoly stanovené valnou hromadou SCPK v období do příští valné hromady. V čele
výkonného výboru stojí předseda SCPK.
2. Výkonný výbor vypracovává plán práce a řídí se jím ve své činnosti, schvaluje rozpočet a čerpání finančních
prostředků na příslušný kalendářní rok a schvaluje hospodaření za uplynulý rok.
3. Výkonný výbor se skládá z funkcionářů zvolených valnou hromadou SCPK z členů SCPK.
4. Schůze výkonného výboru jsou svolávány podle plánu práce i podle aktuální potřeby.
5. Schůzi výkonného výboru svolává jeho předseda.
6. Výkonný výbor je usnášení schopný pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
7. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
8. O jednání VV se pořizuje vždy písemný zápis, který podepisuje zapisující. V zápise se uvádějí i nepřijaté návrhy.
9. Výkonný výbor má právo kooptovat až další dva své členy.
10. V případě odstoupení více než poloviny členů výkonného výboru musí být svolána mimořádná valná hromada.
11. Výkonný výbor může dle potřeby zřizovat jako svůj poradní a iniciativní orgán odborné komise ad hoc. Odborné
komise se zřizují jmenováním z řad odborně způsobilých členů.
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KAPITOLA IX - KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem SCPK a je oprávněna provádět kontroly a přezkoušení všech
činností uskutečňovaných SCPK jeho orgány, práci sekretáře SCPK včetně všech písemností a účetních podkladů.
2. Kontrola je prováděna periodicky nebo namátkově.
3. S výsledkem kontroly je seznámen výkonný výbor SCPK s event. požadavkem realizace nápravných opatření.
4. Kontrolní a revizní komise má právo kooptovat jednu třetinu svých členů.
5. Členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy žádného jiného orgánu SCPK.
6. V případě odstoupení všech členů kontrolní a revizní komise musí být svolána mimořádná valná hromada.
7. Každý člen kontrolní a revizní komise má právo zúčastnit se kterékoliv schůze výkonného výboru SCPK, s
právem hlasu poradního.

KAPITOLA X - MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SCPK
1. Zdrojem majetku SCPK jsou zejména :
- příjmy z členských poplatků
- příjmy od ČSC a státních nebo tělovýchovných orgánů
- sponzorské dary
- ostatní příjmy
2. Hospodaření SCPK se řídí rozpočtem zpracovaným podle zákonů a nařízení státu, pravidel schválených valnou
hromadou SCPK, schvalovaným a kontrolovaným v souladu s ustanovením těchto stanov.

KAPITOLA XI - ZASTUPOVÁNÍ SCPK NAVENEK
1. Zastupovat SCPK navenek, jednat a činit právní úkony jeho jménem jsou oprávněni předseda SCPK a sekretář
SCPK. Písemné dokumenty podepisují společně a opatřují razítkem SCPK. K dílčím jednáním mohou být písemně
zmocněny další osoby, zmocnění musí být uvedeno v podepsaném zápise z jednání SCPK.

V Pardubicích dne 9.dubna 2001.

Tyto stanovy byly schváleny MV ČR dne 18.5.2001 pod č.j. VJ/1-1/47 121/01-R , čímž nabyly platnosti. Svazu bylo
přiděleno IČO 265 31 551.

Valná hromada SCPK schválila dne 7.2.2009 změnu názvu na Svaz cyklistiky Pardubického kraje, zkratka SCPK
a tato změna včetně změny doručovací adresy byla oznámena MV ČR dne 9.3.2009
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