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Preambule 

PKS o.s. je nezávislé sportovní dobrovolná zájmová organizace sdružující kuželkářské kluby 
a oddíly, včetně fyzických a právnických osob, která se orientuje na organizování 
kuželkářských soutěží, spolupráci a kontakty s podobně zaměřenými organizacemi v ČR i v 
zahraničí a pořádání domácích i mezinárodních soutěží pořádané pro všechny věkové 
kategorie. 

Název sdružení  

Pražský kuželkářský svaz o.s. (dále jen PKS) 

Sídlo sdružení 

Praha 8, K Meteoru 3, PSČ 180 00 

Poslání sdružení 

Organizovat soutěže v kuželkách ve všech kategoriích. Podílet se na sportovních a 
společenských akcích a aktivitách evropských soutěží v kuželkách a vytvářet podmínky 
k dalšímu rozvoji kuželkářského sportu ve všech kategoriích. 

Doba trvání sdružení 

PKS se zakládá na dobu neurčitou. 

Vznik a zánik členství 

1. Členem PKS se může stát každý oddíl a klub kuželek nebo fyzická osoba, která souhlasí 
se stanovami a chce se zapojit do členství tohoto občanského sdružení, a to na základě 
písemné přihlášky zaslané na adresu sídla PKS. Přihlášku je možné zaslat také 
v elektronické podobě (Přihláška je k dispozici ke stažení na internetových stránkách 
PKS). 

2. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím VV PKS o přijetí nového oddílu, klubu nebo 
člena po zaslání přihlášky do sídla PKS. 

3. Členství oddílů, klubů a členů v PKS zaniká: 
a. Zánikem PKS ke dni písemného doručení žádosti oddílů, klubů nebo člena 
b. Na základě rozhodnutí 2/3 členů VV PKS 
c. V případě úmrtí 

Práva a povinnosti členů: 

1. Člen sdružení má právo 
- účastnit se valné hromady členů PKS  
- podávat návrhy, dotazy, připomínky a žádosti VV PKS a žádat jejich 

projednání a obdržet nejpozději do 60 dní odpověď 
- být informován o činnosti VV PKS a celého občanského sdružení, včetně jeho 

hospodaření 
2. Člen sdružení má povinnost dodržovat stanovy PKS  

- respektovat usnesení VV a valné hromady 
- platit roční příspěvek  

  



Organizační struktura a orgány PKS 

1. Valná hromada PKS 
• je nejvyšším orgánem PKS a schází se podle potřeby minimálně  1x za 2 

roky. VV PKS má právo svolat valnou hromadu i v kratším termínu vyžaduje-li 
si to situace, nebo požádá-li o to nadpoloviční většina delegátů z poslední 
valné hromady 

• přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů 
• je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina z celkového počtu členů 
• projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet PKS  
• volí členy VV PKS  
• schvaluje změnu stanov 
• rozhoduje o zániku PKS 

Řádnou valnou hromadu svolává VV PKS. 

Mimořádnou valnou hromadu musí svolat VV PKS na žádost nadpoloviční většiny 
členů PKS 

2. Výkonný výbor (VV) PKS  
• Je výkonným a řídícím orgánem 
• Má 7 členů, starších 18 let 
• Rozhoduje o přijímání nových oddílů, klubů a členů 
• Rozhoduje o zrušení členství 
• V čele stojí předseda, kterého volí VV PKS, v případě jeho nepřítomnosti ho 

zastupuje v plném rozsahu místopředseda nebo VV pověřená osoba 
• Předseda řídí činnost VV PKS a je jejím statutárním zástupcem 
• Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena VV 

PKS 
• Usnesení VV PKS se přijímá většinou hlasů přítomných členů 
• VV PKS svolává předseda nebo jiný pověřený člen VV 1x měsíčně 
• VV PKS může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví 

práva oddílů, klubů a členů, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. 
Ustavení jednacího řádu, který je v rozporu s těmito stanovami je neplatné. 

Zásady hospodaření 

Hospodaření PKS se řídí obecně platnými právními předpisy. 

Prostředky na svoji činnost získává PKS: 

• ze startovného do soutěží pořádaných PKS 
• z darů, dotací, reklam, sponzorské činnosti a odkazů 
• z jiných příjmů 

Zánik sdružení 

1. PKS zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 řádných účastníků valné 
hromady PKS. 

2. Pro případ likvidace PKS se na stejné valné hromadě ustaví likvidační komise, která 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace 

  



Závěrečné ustanovení 

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami, platí obecně závazné právní předpisy. 
2. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě PKS konané v Praze dne 

8.11.2011. 


