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STANOVY SPOLKU 

 

Sportovní klub neslyšících Brno, z. s. 
 

 

Článek I. 

Název, sídlo, postavení Spolku 
 

1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásad v souladu s ustanovením   § 

214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“). 

2. Spolek je samostatnou, dobrovolnou, neziskovou a nepolitickou organizací, přičemž svou níže 

popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky. Spolek sdružuje osoby 

sluchovým postižením se zájmem o sportovní, tělovýchovné, turistické, osvětové a vzdělávací 

činnosti. 

3. Sídlem Spolku je: Vodova 1391/35, 612 00 Brno 12. 

4. Spolku bylo přiděleno IČ: 60552778. 

 

 

Článek II. 

Účel a činnosti Spolku 
 

1. Účelem Spolku je vytváření podmínek pro aktivní účast občanů se sluchovým postižením na 

sportovním dění. 

2. Spolek se dobrovolně, na základě podané přihlášky, sdružuje do střešních sportovních organizací 

a dodržuje jejich platné základní předpisy (stanovy, soutěžní pravidla a soutěžní řády). 

3. Spolek v rámci své činnosti: 

a) hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností jejich integraci do 

slyšící společnosti. 

b) hájí zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracuje s orgány státní 

správy a samosprávy, dalšími institucemi, ostatními organizacemi, právnickými či 

fyzickými osobami; 

c) umožňuje organizování sportovních činností pro osoby se sluchovým postižením, které se 

tak mohou zapojit do sportovních, tělovýchovných aktivit; 

d) zajišťuje materiální prostředky pro potřeby zajištění sportovních aktivit dle potřeb a 

možností Spolku; 

e) vytváří vhodné podmínky pro trénink a další sportovní aktivity; 

f) zajišťuje vhodná sportoviště pro různé sportovní činnosti (tělocvičny, hřiště atd.); 

g) organizuje účast členů Spolku, ať už jednotlivců nebo sportovních oddílů, na sportovních 

soutěžích; 

h) organizuje sportovní soutěže – akce pořádané Spolkem, popřípadě akce na základě 

pověření střešní organizace či jiných organizací; 

i) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a svého poslání; 

j) vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, 

uplatňuje jak demokratické zásady, tak i zásady důstojnosti, cti a sportovní v duchu fair 

play. 

4. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře účelu a činností Spolku. 
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Článek III. 

Orgány Spolku 

 

1. Orgány Spolky jsou: 

a) Valná hromada, 

b) Výkonný výbor, 

c) Předseda, 

d) Kontrolní komise. 

 

 

Článek IV. 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valná hromada je složená ze všech členů Spolku 

starších 18 let věku. Řádná valná hromada se schází nejméně jednou za rok. Svolává ji Výkonný 

výbor pozvánkou zaslanou na jejich elektronické e-mailové adresy a pozvánkou veřejně 

vyvěšenou v sídle Spolku nejméně 14 dní před konáním zasedání Valné hromady. 

2. Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat termín, místo, čas a program jednání Valné 

hromady. 

3. Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

4. K přijetí usnesení Valné hromady je třeba prostá většina přítomných členů Spolku, přičemž každý 

člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas. 

5. K platnosti usnesení o zrušení Spolku a k rozhodnutí o změně Stanov je třeba souhlasu alespoň 

3/5 všech přítomných členů. 

6. Ze zasedání Valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání Valné 

hromady svolal, termín konání, jméno osoby, který ho zahajoval, průběh a výsledek voleb  a výčet 

přijatých usnesení. Každý člen Spolku je oprávněn nahlížet do zápisů zasedání Valné hromady 

přímo v sídle Spolku. 

 

 

Článek V. 

Působnost Valné hromady 

 

1. Valná hromada Spolku zejména: 

a) schvaluje změny Stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku; 

b) volí a odvolává členy Výkonného výboru; 

c) volí a odvolává Předsedu Spolku; 

d) volí a odvolává členy Kontrolní komise; 

e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti; 

f) schvaluje výsledky hospodaření; 

g) schvaluje rozpočet a jeho čerpání včetně kontrolních zpráv; 

h) rozhoduje o výši členských příspěvků; 

i) schvaluje vznik a zánik oddílů; 

j) rozhoduje zrušení a způsobu zrušení Spolku. 

 

 

Článek VI. 

Mimořádná Valná hromada 

 

1. V případě potřeby může být Výkonným výborem svolána Mimořádná Valná hromada na základě 

písemného podnětu: 
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a) dvoutřetinové většiny členů Spolku starších 18 let věku, 

b) členů Kontrolní komise. 

2. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu do 30 dnů ode dne doručení 

písemného podnětu. Pokud není Mimořádná Valná hromada svolána ve lhůtě 30 dnů ode dne 

doručení, může ji ten, kdo podnět podal, svolat sám svým jménem. 

3. Mimořádná Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v článku 

V. těchto Stanov. 

 

 

Článek VII. 

Výkonný výbor 

 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu s těmito 

Stanovami, obecně závaznými právními předpisy, kterými je Spolek zavázán a rozhodnutími 

Valné hromady. 

2. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavních a vedlejších činností Spolku v období mezi 

zasedáními Valné hromady. 

3. Výkonný výbor má počet členů stanovený velikostí členské základny. Členem výkonného výboru 

je vždy Předseda, který je zároveň statutárním orgánem Spolku. Počet členů Výkonného výboru 

musí být lichý. Funkční období všech členů je čtyřleté. 

4. Zasedání Výkonného výboru svolává Předseda podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní 

měsíc. 

5. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí 

usnesení Výkonného výboru Spolku je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů 

Výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Spolku. 

 

 

Článek VIII. 

Působnost Výkonného výboru 

 

1. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku. 

Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady, hlavní sportovní a tělovýchovnou činnost 

Spolku; toto zabezpečení může delegovat jak na své oddíly, tak i na jednotlivce dle typu 

úkolu; 

b) organizuje a řídí činnost Spolku; 

c) schvaluje a vydává různé interní předpisy, sjednává pomoc odborníků; 

d) je oprávněn navrhnout a jmenovat různé poradce, dále je oprávněn vytvářet organizační 

komise sloužící k danému účelu (sportovní, trenérská, ekonomická, hospodářská komise 

apod.) a odvolávat/rušit je v případě splnění účelu; 

e) připravuje podklady pro zasedání Valné hromady – hospodářská zpráva za uplynulý 

kalendářní rok, zpráva o hlavních směrech činnosti Spolku za uplynulé období a další 

zprávy dle aktuálních potřeb Spolku, včetně plánů činnosti v následujícím období; 

f) dbá o hospodárné využívání finančních prostředků Spolku a udržuje majetek Spolku; 

g) spolupracuje se sportovními svazy; 

h) zajišťuje spolupráci s dalšími organizacemi, místními orgány města a dalšími institucemi, 

právnickými i fyzickými osobami; 

i) svolává zasedání Valné hromady; 

j) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena dle těchto Stanov. 
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 Článek IX. 

Předseda 

 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Jedná jménem Spolku a to v souladu s rozhodnutím 

Valné hromady a Výkonného výboru Spolku. Předseda je zároveň členem Výkonného výboru. 

Návrh na kandidáta na pozici Předsedy může podat kdokoliv z řad členů starších 18 let věku. 

2. Předseda je představitelem Spolku, který zastupuje. Předseda hájí zájmy Spolku vůči třetím 

osobám, a to v tuzemsku, popřípadě i v zahraničí. V rámci těchto svých pravomocí Předseda 

zejména zastupuje Spolek v různých organizacích, dále i v zásadních otázkách vůči státním a 

územním orgánům České republiky a obcí. 

3. Předseda uzavírá a podepisuje smlouvy a jiné dokumenty. Předseda musí dbát o to, aby smlouvy 

uzavřené jménem Spolku byly výhodné pro Spolek a plnily účel rozvoje tělovýchovy a sportu u 

osob se sluchovým postižením. 

4. Předseda je povinen Výkonný výbor dodatečně seznámit s obsahem daného dokumentu/dané 

smlouvy v případě, že není časová možnost svolat zasedání Výkonného výboru. Jedná se primárně 

o situace, které mohou být časově omezené. 

5. Předseda je povinen řádně svolávat zasedání Výkonného výboru, dbát o rychlé a operativní 

jednání celého Výkonného výboru. 

6. Mezi práva Předsedy patří: 

a) právo kontrolovat celou činnost Spolku – právo kontroly může delegovat na jednotlivé 

členy Výkonného výboru, popřípadě na nižší složky Spolku a fyzické osoby se zaměřením 

na specifickou oblasti, takové zplnomocnění může pak odebírat; 

b) činit rozhodnutí ku prospěchu tělovýchovy, sportu a hospodářství – a to se souhlasem 

Výkonného výboru. 

7. Při nepřítomnosti Předsedy vykonává jeho činnost člen Výkonného výboru na základě rozhodnutí 

Výkonného výboru. 

 

 

Článek X. 

Kontrolní komise 

 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. Kontrolní komisi tvoří minimálně 3 členové. 

Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce Předsedy, funkce člena Výkonného 

výboru a ani s výkonem funkce likvidátora. 

2. Kontrolní komise dohlíží na to, zda jsou záležitosti Spolku řádně vedeny, zda jsou činnosti Spolku 

v souladu s právními předpisy, Stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Spolku. Do 

působnosti Kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření Spolku, jeho nakládání 

s dotacemi a jinými finančními prostředky. 

3. Zjistí-li Kontrolní komise pochybení či nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu 

Výkonný výbor a posléze i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 

4. Kontrolní komise svoji zpráva předkládá Výkonnému výboru a Valné hromadě Spolku. 

 

 

Článek XI. 

Členství 

 

1. Členství ve Spolku se dělí na: 

a) řádné členství, 

b) čestné členství. 

2. Řádným členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let věku, která souhlasí se Stanovami a 

cíli Spolku. Osoba mladší 18 let věku se členem může stát pouze se souhlasem svého zákonného 
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zástupce, přičemž má omezená práva (nemůže volit do orgánů Spolku, být volen a ani hlasovat 

na zasedání Valné hromady). 

3. O přijetí nového člena Spolku rozhoduje Výkonný výbor na základě písemné přihlášky. Členství 

vzniká dnem přijetí přihlášky a závazným podpisem člena, že se seznámil se Stanovami a že 

s nimi souhlasí. 

4. Členský příspěvek se platí jednou za kalendářní rok. Termín splatnosti členských příspěvků, výše 

členských příspěvků a sankce za prodlení jsou blíže upraveny v Členském řádu.  

5. Zaplacený členský příspěvek se nevrací. 

6. Evidence členů, členské průkazy apod. mohou být podrobněji upraveny interních předpisech 

Výkonného výboru Spolku. 

7. Seznam členů Spolku, kteří zaplatili členský příspěvek, se vyvěšuje na internetových stránkách 

Spolku nebo internetových stránkách střešní organizace Spolku. 

8. O čestném členství rozhoduje Výkonný výbor. Čestné členství se uděluje pouze fyzickým 

osobám, které se mimořádným způsobem zasluhují nebo zasloužily o rozvoj činnosti Spolku, dále 

pak těm osobám, které dosáhly výjimečného úspěchu v oblasti sportu. Daná osoba, které má být 

čestné členství uděleno, musí souhlasit s udělením čestného členství. 

 

 

Článek XII. 

Práva a povinnosti členů Spolku 

 

1. Členové Spolku mají zejména právo: 

a) podílet se na činnosti Spolku; 

b) být informován o činnostech Spolku; 

c) účastnit se akcí pořádaných Spolkem; 

d) volit do orgánů Spolku (po dosažení věku 18 let); 

e) být volen do orgánů Spolku (po dosažení věku 18 let); 

f) obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi a žádat o jejich 

vyjádření; 

g) účastnit se zasedání Valné hromady; 

h) hlasovat na zasedáních Valné hromady (po dosažení věku 18 let); 

i) vlastnit členský průkaz a potvrzení o zaplacení členského příspěvku; 

j) kdykoliv ukončit své členství – musí být zároveň splněny podmínky a postup uvedené 

v článku XIII., odst. 1, písm. b), popřípadě v Členském řádu Spolku; 

k) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku. 

2. Členové Spolku mají zejména povinnost: 

a) dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku; 

b) řádně hradit stanovené členské příspěvky; 

c) podřizovat se rozhodnutím orgánů Spolku; 

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, je-li do nich zvolen; 

e) poskytovat informace do evidence členů Spolku a oznamovat jejich případné změny e-

mailem nebo v dopise předaný Předsedovi Spolku; 

f) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidla fair play. 

 

 

Článek XIII. 

Zánik členství 

 

1. Řádné členství zaniká: 

a) vyloučením pro závažné či opakované porušování členských povinností, pro porušování 

Stanov Spolku; 
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b) vystoupením člena; 

c) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

d) zánikem Spolku. 

2. Podrobnější informace k podmínkám a postupu zániku členství mohou být uvedeny v interních 

předpisech Spolku. 

 

 

Článek XIV. 

Sportovní oddíly Spolku 

 

1. Členové Spolku mohou na základě splněných podmínek a zájmu vytvářet sportovní oddíly 

v rámci Spolku. 

2. V čele každého sportovního oddílu stojí vedoucí sportovního oddílu. Vedoucí sportovního oddílu 

řídí sportovní přípravu svých členů a zajišťují jejich účast na soutěžích. 

 

 

Článek XV. 

Majetek a hospodaření Spolku 

 

1. Majetek Spolku tvoří zejména finanční fondy, hmotný majetek a majetková práva. 

2. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní; 

c) případné příjmy dosažené v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti 

s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovních, tělovýchovných, 

turistických a osvětových činností; 

d) příspěvky a dotace od střešních organizací a sportovních svazů; 

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, grantů apod.; 

f) dary; 

g) ostatní příjmy. 

3. Majetek Spolku je vlastnictvím Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, 

kromě nemovitého majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním 

rozhoduje Výkonný výbor Spolku. O dispozicích s nemovitým majetkem pak rozhoduje Valná 

hromada Spolku. 

4. Bližší pravidla a zásady hospodaření s majetkem Spolku může být upravena vnitřními předpisy. 

Vnitřní předpis může rovněž vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské 

činnosti. 

5. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátor je jmenován Valnou hromadou. Likvidační zůstatek po provedení 

likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut 

právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Spolku. V případě, že Spolek 

obdržel účelově vázané plnění ze státního nebo jiného veřejného rozpočtu (z dotací, grantů apod.), 

naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

 

Článek XVI. 

Podepisování za Spolek 

 

1. Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu Spolku připojí svůj 

podpis Předseda, který je oprávněn podepisovat za Spolek veškeré písemné právní úkony, jakož i 
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veškerou korespondenci spadající do pravomocí Výkonného výboru a týkají se jeho činnosti a 

dále takové listiny, které se sice netýkají činnosti Výkonného výboru, avšak k jejich podepisování 

byl pověřen Předseda Spolku. 

2. Předseda Spolku může písemně zmocnit třetí osobu. 

 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 23. února 2018 a okamžikem 

 schválení nabývají účinnosti. 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či vynutitelným, 

nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov. 

 


