
 
 
 
 
 

STATUT KLUBU  
1. Definice klubu 
1. Kuželkářský klub je zájmové sdružení podnikové organizace OS ECHO naší firmy. 

2. Kuželkářský klub používá název Kuželká řský klub Chemi čka Sokolov . 

3. Členství v klubu je určeno přednostně pro zaměstnance či bývalé zaměstnance firmy sokolovské 
chemičky a jejich rodinné příslušníky. Při splnění obecných podmínek je možné registrovat v klubu 
každého zájemce. 

4. Členství v klubu je podmíněno zaplacením příspěvku ve výši stanovené jednáním Výboru klubu se 
zástupcem vlastníka kuželny – předsedou OS ECHO naší firmy.    
Roční členský příspěvek každého člena opravňuje ke startu v klubem oficiálně pořádaných soutěžích – 
tj. liga v Plzeňské hře, Pohár KK Chemička Sokolov a třech interních turnajích. Členství má platnost po 
dobu 1 roku – od července do června následujícího roku.  
Příspěvek se vybírá od každého registrovaného družstva. Za výběr členského příspěvku od jednotlivých 
hráčů odpovídá kapitán družstva.  Podíly hráčů na příspěvku jsou interní záležitostí každého družstva. 
Výše příspěvku:  
  - družstvo se 4 více členy ZO OS ECHO na soupisce   2000 Kč za rok,  
  - družstvo se 3 méně členy ZO OS ECHO na soupisce  2500 Kč za rok.  
Družstvo, které nebude mít příspěvek uhrazen, se nesmí zúčastnit žádných oficiálních soutěží. 

5. Kapitán družstva je povinen předem oznámit vedoucími soutěže zařazení nového hráče na soupisku 
družstva v průběhu sezóny.  

6. Klub registruje družstva a jejich řádné členy uvedené na soupisce. Soutěží se zúčastňují pouze 
registrovaná družstva, která jsou tvořena řádnými členy klubu. Do vypsaných soutěží přihlášená 
družstva musí mít na soupisce nejméně 6 hráčů. 

2. Výbor klubu 
1. Výbor má časově neomezený mandát. Počet členů není pevně stanoven. Nejmenší počet členů je tři. 

2. Kooptaci případných dalších členů na návrh z Výboru nebo z členské základny schvaluje Výbor (nutný 
souhlas nadpoloviční většiny celého Výboru), stejně jako odvolání současných členů Výboru (opět 
nutný souhlas nadpoloviční většiny celého Výboru). 

3. Člen Výboru může kdykoli odstoupit bez udání důvodů. Pokud by odstoupením člena (členů) klesl počet 
členů Výboru pod tři, je nutné před jeho (jejich) odstoupením kooptovat nového člena (členy). 

4. Celý Výbor nebo jeho jednotliví členové mohou rovněž být odvoláni na zasedání shromáždění zástupců 
v klubu registrovaných družstev. Přitom musí být účast zástupců družstev na shromáždění aspoň 
poloviční a při hlasování musí být pro odvolání celého Výboru nebo jeho jednotlivých členů 2/3 většina 
všech přítomných zástupců družstev. Po odvolání celého Výboru musí totéž shromáždění zvolit nový 
Výbor v počtu nejméně tří členů. Zde pak platí pravidlo nadpoloviční většiny. 

5. Během roku řídí Výbor činnost celého klubu. Jakékoliv rozhodnutí Výboru musí být jednoznačné a 
kolektivní. Výbor je usnášeníschopný, když je na zasedání přítomna aspoň polovina členů a ostatní 
členové byli o zasedání informováni. Při hlasování Výboru je nutná nadpoloviční většina hlasů všech 
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

6. V nutném případě může Výbor hlasovat telefonicky nebo e-mailem. 

7. Předseda klubu jedná jeho jménem ve vztahu ke vnějším subjektům. Předsedu volí a odvolává Výbor a 
jeho funkce má časově neomezený mandát. Předseda může odstoupit bez udání důvodů.  
Při volbě předsedy je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů celého Výboru, při jeho odvolání je 
zapotřebí souhlas 2/3 členů celého Výboru. 



3. Shromážd ění zástupc ů družstev 
1. Minimálně jednou ročně se schází rozšířené jednání Výboru a shromáždění zástupců v klubu 

registrovaných družstev. V tomto případě má každý zástupce družstva a každý člen Výboru jeden 
rovnocenný hlas. Pro přijetí závazného usnesení musí být přítomna nadpoloviční většina oprávněných 
členů jednání a při hlasování musí být pro nadpoloviční většina přítomných. 

2. Shromáždění zástupců družstev svolává Výbor. Může však být také svoláno z iniciativy družstev. 

4. Řídící komise sout ěží 
1. Soutěže řídí během roku Řídící komise soutěží, která je minimálně tříčlenná. Komisi jmenuje Výbor 

klubu a její složení je uvedeno v Rozpisu soutěží dané sezóny. 

2. Komise rozhoduje o sporných záležitostech, které se vyskytnou během soutěží. Proti jejímu rozhodnutí 
se lze odvolat k Výboru KK Chemička Sokolov, jehož rozhodnutí je konečné. Rozhodování Výboru ve 
druhé instanci se nezúčastní členové Řídící soutěžní komise, kteří jsou i ve Výboru klubu. 

5. Pravidla pro provoz kuželny 
1. Určený Organizační pracovník bude zodpovědný za časovou organizaci provozu kuželny, za případné 

vydávání a přijímání klíčů a evidenci peněžních toků. Musí mít neustálý přehled o časovém programu 
kuželny. Organizační pracovník zabezpečí provoz kuželny i v době své nepřítomnosti či jiné 
indispozice. 

2. Každé registrované družstvo má k dispozici svůj vlastní klíč od kuželny. Za nakládání s tímto klíčem je 
zodpovědný kapitán družstva. 

3. Platby za užívání kuželny jsou detailně evidovány a vybírány s maximálním důrazem. Placení za 
pronájmy musí být jasné a průhledné, na každou platbu bude vydán příjmový doklad . Cizím institucím 
vydá doklad o zaplacení určený dozor a ten je zodpovědný za dodržení doby pronájmu a odpovídající 
chování nájemce v kuželně.  

4. Pronájmy 
• pronájem pro registrované členy klubu a tréninky družstev registrovaných v klubu 
 cena          80 Kč za 1 hodinu  
• pronájem pro pracovníky naší firmy 
 cena          150 Kč za 1 hodinu 
• pronájem cizím subjektům (délka pronájmu musí být sjednána předem) :  
 cena          220 Kč za 1 hodinu  
Platby za pronájem platí bez rozdílu každý  uživatel, nezávisle na jeho příslušnost k jakémukoli družstvu 
hrajícímu pod hlavičkou KK Chemička Sokolov. 

5. Účastníci Karlovarské ligy neregistrovaných hradí příspěvek za užívání kuželny ve výši 1200 Kč za 
každé zúčastněné družstvo za sezónu.  

6. Jediné nezpoplatněné užívání kuželny je povoleno pro oficiální přátelská utkání družstev naší firmy a 
musí být schváleno předsedou klubu a předsedou ZO OS ECHO.  

7. Kapitáni družstev (nebo jejich zástupci) a členové klubu vykonávající dozor mají povinnost 
zaznamenávat do Provozní knihy kuželny  identifikaci uživatele, přesný čas provozu a stav motohodin. 
Bližší pokyny jsou uvedeny přímo v Provozní knize. 

8. Za vykonaný dozor při pronájmu náleží členům klubu odměna ve výši 30 Kč za 1 hodinu, příslušně 
zdaněna (15 %). Odměna bude vyplácena měsíčně prostřednictvím ZO OS ECHO.  

9. Bude-li kdokoli přistižen při nenahlášeném užívání kuželny nebo s neevidovaným klíčem, bude 
s okamžitou platností vylou čen z Kuželkářského klubu na dobu do konce sezóny a na následující dva 
roky. Tím mu bude znemožněna účast v oficiálních soutěžích klubu a zvýhodněná cena za pronájem 
kuželny. Dále uhradí všechny případné neuhrazené náklady, které vykáže měřící zařízení v kuželně. 

10. Kapitán družstva, které je podle rozpisu domácí,  zajišťuje odemčení kuželny pro první zápas každého 
hracího dne a dále je zodpovědný za záznam do Provozní knihy, nedohodne-li se s kapitánem soupeře 
jinak. Stejně tak je zodpovědný kapitán domácího  družstva posledního zápasu za řádné vypnutí a 
uzavření kuželny a také za záznam o ukončení provozu kuželny. 

11. Kontrolu dodržování výše uvedených pravidel budou provádět členové Výboru kuželkářského klubu, 
dále předseda a hospodář ZO OS ECHO. 



12. Je přísně zakázáno vstupovat do prostoru kuželny nad vnitřním schodištěm v jiné než sportovní obuvi 
s neznačkující podrážkou. Všichni návštěvníci kuželny jsou povinni se přezout hned za dolními 
vstupními dveřmi ještě pod schodištěm a v prostoru nad schodištěm se pohybovat pouze přezutí. 
Stejně tak je přísně zakázáno chodit ve sportovní obuvi, ve které hráč hraje, ven z kuželny (např. pro 
občerstvení do restaurace). Před vstupem do vlastního prostoru kuželny (za skleněné dveře) je hráč 
povinen si očistit sportovní obuv o rohožku. 

13. V celém prostoru budovy kuželny je zakázáno kou ření. 

 
Dokument nabývá platnosti dnem 1. 10. 2014. 
 
1. 10. 2014 
Hanuš Slavík 


