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Obecné zásady členství 
ve spolku Sportovní klub policie UNITOP Louny, z.s. 

 
I. 

 
Ve spolku Sportovní klub policie UNITOP Louny, z.s. (dále jen „spolek“) jsou tyto druhy              

členství:  
 

a) řádné 
b) na zkušební dobu 
c) čestné  
d) junior 

  
II. 

Obecná ustanovení 
 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, bez              
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní           
příslušnosti, která souhlasí se stanovami, s principy a cíli spolku. Ke vzniku členství fyzické              
osoby, která není plně svéprávná, je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce. 

 
2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její               

statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 
 

III. 
Vznik členství 

 
1. O přijetí člena spolku rozhoduje výkonný výbor spolku.  

 
2. Členství vzniká dnem, kdy byla výkonným výborem spolku schválena písemná přihláška           

osoby (žádost o členství ve spolku).  
 

3. Přihláška obsahuje povinně:  
 
Fyzická osoba: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa 
Právnická osoba: název, osoby jednající jménem právnické osoby sídlo, IČ, telefonní číslo,            
emailová adresa 
 

4. Na členství není právní nárok a je pouze na rozhodnutí výkonného výboru spolku, zda bude               
osoba přijata za člena spolku. 
 

IV. 
Člen na zkušební dobu 

 
1. Nově přijatá osoba za člena spolku se stává členem na zkušební dobu.  

 
2. Zkušební doba je 3 roky a počíná běžet dnem vzniku členství ve spolku. 

 
3. Během zkušební doby nemůže člen na zkušební dobu vykonávat činnost správce na střelnici,             

volit a být volen do žádného orgánu spolku a ani hlasovat na členské schůzi.  
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4. Člen na zkušební dobu má povinnost zaplatit členský příspěvek ve výši 1.000,-Kč/rok, v 
případě člena z řad policistů a zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR ve výši 500 Kč a v případě 
osoby dosud nesvéprávné ve výši 100 Kč, a to do 30 dní od doručení vyrozumění o přijetí 
člena spolku výkonným výborem spolku. Tento členský příspěvek může být prominut 
nebo snížen pouze rozhodnutím výkonného výboru, a to pouze jsou-li pro to vážné 
důvody.  

 
V. 

Řádné členství 
 

1. K přeměně členství na zkušební dobu ve členství řádné dojde rozhodnutím výkonného výboru,            
na žádost člena o udělení řádného členství po uplynutí zkušební doby v případě, kdy v tento              
den je člen spolku plně svéprávný a splnil veškeré povinnosti člena spolku. Člen ve formě               
členství na zkušební dobu musí, po uplynutí zkušební doby, ve lhůtě do 60 dnů, požádat               
(písemně – na adresu spolku, do datové schránky spolku 7afg469, nebo, emailem –             
unitop.louny@seznam.cz o přijetí za řádného člena a doložit splnění všech povinností. Lhůta            
počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém skončila stanovená zkušební doba. Pokud             
ve lhůtě 30 dnů člen o takové přijetí nepožádá, má se za to, že nesplnil stanovené povinnosti a                 
jeho členství zaniká automaticky uplynutím posledního dne 60 denní lhůty.  
 

2. Řádný člen má veškerá práva a povinnosti upravené ve stanovách a v těchto obecných             
zásadách členství. 
 

VI. 
Členství junior 

 
1. K přeměně členství na zkušební dobu ve členství junior dojde automaticky 1 rok ode dne              

rozhodnutí výkonného výboru o přijetí žádosti o členství ve spolku, a to v případě, kdy v tento               
den není člen spolku plně svéprávný a splnil veškeré povinnosti člena spolku. Členství junior              
zaniká krom případů uvedených v článku VIII. odstavci 14 stanov i přeměnou ve členství            
řádné. K přeměně ve členství řádné dojde v den, kdy se člen spolku stane plně svéprávným. 
 

2. Člen junior má práva a povinnosti upravené ve stanovách a v těchto obecných zásadách             
členství. 

 
VII. 

Čestné členství 
 

1. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek: 
 
a) dosažení důchodového věku a 
b) řádné členství ve spolku po dobu alespoň nepřetržitých 20 let. 

 
3. Stane-li se řádným členem spolku osoba, která již dosáhla důchodového věku, má právo na              

udělení čestného členství po uplynutí 10 let řádného členství ve spolku. 
 

4. Statut čestného člena může získat i člen spolku, který nedosáhl důchodového věku nebo který              
nesplňuje stanovenou dobu členství ve spolku, pokud se na tom usnese výkonný výbor spolku,              
a to zejména z důvodů hodných zřetele. 
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5. Čestný člen je povinen platit roční členský příspěvek ve výši 100 Kč, není povinen platit               
startovné na akcích pořádaných spolkem a účastnit se práce na brigádách. 

 
VIII. 

Členské povinnosti 
 

1. Člen junior a řádný člen mají povinnost pracovat na brigádách alespoň 10 hodin za kalendářní               
rok. Za každou nesplněnou hodinu člen zaplatí 200,- Kč. V případě vzniku členství junior a              
členství řádného během kalendářního roku, má člen junior a řádný člen povinnost pracovat na              
brigádách poměrnou část hodin.  
 

2. Člen na zkušební dobu má povinnost: 
- odpracovat na brigádách alespoň 10 hodin každý rok během tříleté zkušební doby,             
nebo zaplatit částku za   nesplněné hodiny ve výši 200,-Kč/hod. V případě vzniku členství  
junior a členství řádného během kalendářního roku, má člen junior a řádný člen             
povinnost  pracovat   na brigádách poměrnou část hodin. 

- se během trvání členství na zkušební dobu zúčastnit alespoň 30 % akcí pořádaných SKP              
UNITOP Louny, z.s., vyjma pořádaných brigád - 
 

 
 

3. Člen junior a řádný člen, který studuje v presenčním studiu a nedovršil věku 26 let, mají               
povinnost platit členský příspěvek ve výši 100,- Kč za kalendářní rok. V případě vzniku             
členství junior nebo řádného členství člena spolku, který studuje v presenčním studiu a            
nedovršil věku 26 let, během kalendářního roku, člen junior a řádný člen, který studuje              
v presenčním studiu a nedovršil věku 26 let, mají povinnost zaplatit poměrnou část tohoto             
členského příspěvku za dobu počínající 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,            
ve kterém toto členství ve spolku vniklo. 
 

4. Ostatní řádní členové mají povinnost platit členský příspěvek ve výši 500,- Kč za kalendářní              
rok. V případě vzniku řádného členství během kalendářního roku, řádný člen má povinnost            
zaplatit poměrnou část tohoto členského příspěvku za dobu počínající 1. dnem kalendářního            
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém toto členství ve spolku vniklo. 
 

5. Členský příspěvek, poměrná část členského příspěvku a poplatek za nesplnění povinnosti           
pracovat na brigádách a poměrná část poplatku za nesplnění povinnosti pracovat na brigádách             
jsou splatné ročně vždy k poslednímu dni v únoru. 
 

6. Pracováním na brigádách se má na mysli: 
 
a) účast na stanovených brigádách a pomoc při střeleckých soutěžích, nebo jiná činnost ve             

prospěch spolku schválená výkonným výborem,  
b) vyjednání nového sponzora spolku, jehož finanční vklad bude alespoň 2.000,- Kč do           

spolku nebo vklad věcí v alespoň v této hodnotě, které schválí výbor klubu. 
c) činnost správce na střelnici v době mimo pořádané akce za účelem zpřístupnění střelnice            

osobám z řad členů spolku; o tom, který člen spolku bude vykonávat činnost správce na              
střelnici, rozhodne výkonný výbor. Správce na střelnici uveřejní možnost přístupu          
ostatním členům spolku na střelnici alespoň 14 dní před dnem umožnění přístupu na             
střelnici. 
 



4 
 

7. V případě nesplnění povinností dle článku VIII. odstavec 1, 2, 3 a 4 obecných zásad členství,               
může být člen ze spolku vyloučen rozhodnutím výkonného výboru. 
 

8. Každý člen spolku má povinnost pravidelně se informovat o dění ve spolku. Každý člen              
spolku má povinnost sledovat pravidelně aktuality na internetových stránkách spolku:          
www.unitop-louny.xf.cz 

 

9. Po dobu trvání mandátu ve výkonném výboru a mandátu revizora, jsou jejich členové 
zproštěni členských povinností.  

 
 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Znění těchto obecných zásad členství bylo vypracovány výborovou schůzí dne 19. 6. 2017.  
 

2. Znění těchto obecných zásad členství jsou účinné okamžitě 
 

3. Změna znění obecných zásad členství bude předložena nejbližší členské schůzi 
 
 

 
verze 12052020 

 


