
STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. 

I. Základní ustanovení 

1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.  
(dále v textu pouze „klub“ či „Spolek“) 

2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 – Malešice 

3. IČ: 43001513 

4. Statutární orgán: předseda 

5. Registrace: Klub je spolek zapsaný k 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou L 2478, založený 10. 9. 1991 zaregistrováním u 
Ministerstva vnitra České republiky pod číslem jednacím VSC/1-7658/91-R. Jeho činnost se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník, obecně závaznými 
právními předpisy a těmito stanovami. 

II. Poslání, hlavní a vedlejší hospodářská činnost 

1. Hlavním posláním klubu je vytvářet podmínky tělesně postiženým občanům ke sportovní 
činnosti. 

2. Klub v rámci své hlavní činnosti: 

2.1. vytváří podmínky tělesně postiženým občanům ke sportovní činnosti, a to od rekreační až po 
vrcholovou 

2.2. pořádá sportovní a volnočasové akce a umožňuje svým členům zúčastňovat se domácích i 
zahraničních sportovních akcí pořádaných jinými organizacemi 

2.3. napomáhá k integraci vozíčkářů do společnosti, vytváří prostor pro setkávání a společný 
sport hendikepovaných i nehendikepovaných osob 

2.4. poskytuje možnost sportovního a volnočasového vyžití i rodinám vozíčkářů a jejich 
příznivcům 

2.5. seznamuje se sportem hendikepované osoby 

2.6. provádí osvětovou činnost v oblasti sportu hendikepovaných 

3. Vedlejší hospodářská činnost je vyvíjena pouze na podporu hlavní činnosti. Jedná se zejména o 
reklamní služby, nájem sportovního vybavení a drobný doplňkový prodej.  

III. Organizační struktura klubu 

Klub je tvořen těmito orgány a organizačními složkami: 

 Shromáždění delegátů jako orgánem nejvyšším 

 Výkonným výborem jako orgánem výkonným 

 Předsedou jako orgánem statutárním 

 Dozorčí radou jako orgánem kontrolním 

 Sportovními oddíly 

Funkční období všech volených orgánů je pětileté. 

  



1. Shromáždění delegátů 

1.1. Shromáždění delegátů je tvořeno delegáty jednotlivých oddílů a je nejvyšším orgánem Spolku. 
Jednotlivé oddíly mají maximálně 2 delegáty volené jednotlivými vedoucími sportovních 
oddílů, a to vždy pro konkrétní jednotlivou schůzi Shromáždění delegátů. Shromáždění 
delegátů projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnos  pro 
následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodno  práci odstupujících orgánů a 
přijímá další rozhodnu  zásadní důležitos  pro existenci a činnost spolku. Do jeho působnos  
tak náleží:   

1.1.1. určení hlavního zaměření činnosti Spolku 

1.1.2. schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období 

1.1.3. rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti 

1.1.4. schvalovat výsledky hospodaření Spolku 

1.1.5. schvalovat zásady hospodaření na další období 

1.1.6. hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů 

1.1.7. volba členů Výkonného výboru  

1.1.8. volba předsedy jako statutárního orgánu 

1.1.9. volba členů Dozorčí rady  

1.1.10. rozhodování o změně stanov  

1.1.11. rozhodování o činnosti a cílech Spolku do příští schůze Shromáždění delegátů 

1.1.12. zhodnocení činnosti volených orgánů za uplynulé období  

1.1.13. rozhodování o likvidaci nebo fúzi Spolku. 

1.2. Shromáždění delegátů je svoláváno předsedou podle potřeby alespoň jednou ročně, a to 30 
dní předem formou pozvánky rozeslané e-mailem všem členům s odkazem na webovou 
stránku s programem Shromáždění delegátů. Pozvánka na Shromáždění delegátů musí 
obsahovat informaci, že pokud se do určité doby od oznámeného zahájení Shromáždění 
delegátů nesejde většina delegátů, je ten, kdo Shromáždění delegátů svolal, oprávněn 
vyhlásit již ten samý den zasedání náhradní schůze Shromáždění delegátů za podmínek 
uvedených v předchozím odstavci. 

1.3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegátů a členů Spolku 
se ho účastnit. Již svolané zasedání Shromáždění delegátů lze odvolat nebo odložit.  

1.4. Delegátem může být pouze osoba zle lá.  

1.5. Delegát se nemůže nechat při hlasování na schůzi Shromáždění delegátů zastoupit jinou 
osobou. 

1.6.  a písemnou žádost nejméně jedné tře ny vedoucích sportovních oddílů musí být svoláno 
mimořádné Shromáždění delegátů. Předseda je povinen svolat mimořádné shromáždění 
delegátů nejpozději do  0 dnů od doručení podnětu, který musí obsahovat uvedení důvodu a 
program mimořádného shromáždění delegátů.  esvolá-li předseda zasedání shromáždění 
delegátů do třice  dnů od doručení řádné žádos , může ten, kdo podnět podal, svolat 
zasedání shromáždění delegátů na náklady spolku sám.  

1.7. Právo zúčastnit se Shromáždění delegátů, volit a být volen mají všichni zvolení delegá  
Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitos  
Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje 
nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. Právo 
hlasovat na Shromáždění delegátů mají pouze delegá . 



1.8. Každý delegát má jeden hlas. Hlasy všech členů Shromáždění delegátů mají stejnou váhu. 
Shromáždění delegátů je schopno usnášet se za účas  nadpoloviční většiny prezentovaných 
delegátů Spolku.  snesení shromáždění delegátů přijímá většinou hlasů přítomných členů.  

1.9.  ení-li Shromáždění delegátů schopno se usnášet z důvodu, že se nesejde většina delegátů, 
může ten, kdo Shromáždění delegátů svolal, vyhlásit již ten samý den náhradní zasedání. Při 
tomto náhradním Shromáždění delegátů může být rozhodováno pouze v záležitostech, které 
byly uvedeny v programu původní schůze.  áhradní Shromáždění delegátů je schopné se 
usnášet za účasti libovolného počtu delegátů Spolku s hlasovacím právem.  snesení přijímá 
většinou hlasů přítomných delegátů.  

1.10. Jednání shromáždění delegátů řídí předseda shromáždění, kterého Shromáždění delegátů 
zvolí na začátku zasedání.  asedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce. 

1.11. Předseda shromáždění zajis  vyhotovení zápisu ze zasedání Shromáždění delegátů do třice  
dnů od jejího ukončení.  ení-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo 
koho  m pověřilo Shromáždění delegátů.  e zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a 
kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl 
zápis vyhotoven. 

2. Výkonný výbor 

2.1. Výkonný výbor řídí činnost klubu mezi schůzemi delegátů. Předseda jako statutární orgán 
Spolku volený Shromážděním delegátů, je členem Výkonného výboru. Počet členů 
Výkonného výboru musí být minimálně  . Výkonný výbor zasedá zpravidla 1x za měsíc. 
Hlasovat a přijímat usnesení může Výkonný výbor pouze na zasedáních, jejichž termín byl 
členům Výkonného výboru a vedoucímu Dozorčí rady oznámen alespoň 14 dní předem. 
Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud se na zasedání sejdou alespoň   osoby. Každý 
člen Výkonného výboru má jeden hlas.   snesení přijímá většinou hlasů přítomných členů.  
V případě rovnosti hlasů může předseda uplatnit jeden dodatečný hlas navíc.  a pracovních 
operativních schůzkách Výkonného výboru není možné hlasovat a přijímat usnesení.  

2.2. Do jeho kompetence patří:  

2.2.1.  jmenuje a odvolává místopředsedu 

2.2.2.  svou činností naplňuje cíle a úkoly, na kterých se usneslo shromáždění delegátů 

2.2.3.  řídí chod klubu a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou těmito stanovami 
vyhrazeny do působnosti shromáždění delegátů 

2.2.4.  organizuje a řídí hlavní a doplňkovou hospodářskou činnost klubu 

2.2.5.  schvaluje vnitřní směrnice klubu a kompetence všech osob, které se svou prací podílejí 
na činnosti a řízení klubu 

2.2.6.  schvaluje účetní roční závěrku klubu 

2.2.7.  rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků 

2.2.8.  vede evidenci členů. Členská evidence je vedena elektronicky a je neveřejná. Údaje o 
členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešním sportovním 
organizacím, orgánům státní správy a územních samospráv především v souvislosti 
s čerpáním prostředků ze státního rozpočtu formou dotací a příspěvků. Každý zájemce 
o členství v klubu podáním přihlášky souhlasí s tímto použitím svých osobních údajů. 
Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které se o členech evidují, 
podrobně řeší interní směrnice klubu a § 2 6 zákona 85/2012 Sb. občanský zákoník. 

2.2.9.  dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku klubu 

2.2.10. schvaluje přijetí a vyloučení členů klubu 

2.2.11. rozhoduje o zřízení nového sportovního oddílu nebo zrušení stávajícího oddílu včetně 
majetkového vypořádání 



2.2.12. v případě, že některý ze členů ukončí své členství ve Výkonném výboru, rozhoduje o 
kooptaci náhradního člena Výkonného výboru. Pokud by od poslední schůze 
Shromáždění delegátů překročil celkový počet kooptovaných členů 50%, je nezbytné 
svolat mimořádnou schůzi Shromáždění delegátů a vypsat nové volby do orgánů klubu. 

2.3. Členství ve Výkonném výboru zaniká: 

2.3.1. odstoupením z funkce člena Výkonného výboru klubu 

2.3.2. ukončením členství v klubu 

2.3.3. rozhodnutím Dozorčí rady o vyloučení z Výkonného výboru 

2.3.4. úmrtím 

3. Předseda 

3.1. Předseda je statutárním orgánem klubu. Reprezentuje klub navenek, jedná a podepisuje 
jeho jménem. O jeho kompetencích rozhoduje Výkonný výbor klubu. Tyto kompetence 
vymezují, ve kterých záležitostech rozhoduje předseda samostatně a ve kterých rozhoduje 
Výkonný výbor. Předseda podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému názvu Spolku 
připojí svůj podpis.  

3.2. K povinnostem předsedy patří zejména: 

3.2.1.  plní rozhodnutí Shromáždění delegátů a Výkonného výboru 

3.2.2.  svolává a účastní se zasedání Výkonného výboru 

3.2.3.  zodpovídá se ze své činnosti Výkonnému výboru a Shromáždění delegátů  

3.2.4.  koordinuje aktivity Spolku  

3.2.5.  svolává Shromáždění delegátů a řídí jeho průběh 

3.3. Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda 

3.4. V případě, že funkce předsedy skončí, o kooptaci nového předsedy rozhoduje společným 
hlasováním Výkonný výbor a Dozorčí rada. Při tomto hlasování musí být přítomná většina 
členů obou orgánů. 

4. Dozorčí rada  

4.1. Dozorčí rada plní funkci revizního a kontrolního orgánu. Je tvořena zástupci jednotlivých 
sportovních oddílů. Minimální počet členů Dozorčí rady jsou   osoby. Kandidáty do Dozorčí 
rady navrhují sportovní oddíly a Shromáždění delegátů jejich členství potvrzuje volbou. 
Každý sportovní oddíl může mít v Dozorčí radě jednoho zástupce. V zásadních záležitostech 
jako je odvolání člena Výkonného výboru, odvolání předsedy, převzetí pravomocí 
Výkonného výboru nebo kooptace nového člena Dozorčí rady, rozhoduje volbou. Dozorčí 
rada je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina jejích členů.  snesení se 
přijímá většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 

4.2. Dozorčí rada volí ze svého středu vedoucího Dozorčí rady a jeho zástupce. 

4.3. Člen Dozorčí rady nemůže zároveň vykonávat funkci člena Výkonného výboru nebo 
předsedy. 

4.4. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni: 

4.4.1.  dohlížet, zda jsou záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost v souladu 
se stanovami a obecně závaznými předpisy 

4.4.2.  nahlížet do dokladů klubu a požadovat vysvětlení k jednotlivým záležitostem 

4.4.3.  účastnit se zasedání Výkonného výboru 

4.4.4.  členové klubu se mohou ve sporných záležitostech obracet na Dozorčí radu, která plní i 
funkci rozhodčí komise ve smyslu § 265 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník.  



4.4.5.  v případě závažných opakovaných nedostatků v práci Výkonného výboru nebo 
předsedy, k jejichž nápravě nedojde ani po písemném upozornění, je oprávněna 
odvolávat členy Výkonného výboru z této funkce. 

4.5. v případě, že by z jakýchkoliv důvodů Výkonný výbor přestal vykonávat svou práci, je Dozorčí 
rada povinna do dvou měsíců svolat Členskou schůzi. Do doby konání této Členské schůze 
přebírá kompetence Výkonného výboru a zajišťuje nezbytný chod klubu. 

4.6. Členství v dozorčí radě může být ukončeno: 

4.6.1.  odstoupením z funkce 

4.6.2.  ukončením členství v klubu 

4.6.3.  úmrtím 

4.7. Sportovní oddíl, jehož zástupce ukončil své členství v Dozorčí radě, může na základě 
oddílových voleb navrhnout nového zástupce. Dozorčí rada o kooptaci takového nového 
člena rozhoduje hlasováním. Od poslední schůze Shromáždění delegátů celkový počet 
kooptovaných nových členů Dozorčí rady nesmí překročit 50%.  

5. Sportovní oddíly 

5.1. Sportovní oddíly jsou vnitřní organizační jednotky, které zabezpečují samotnou sportovní 
činnost. Jsou zřizované podle jednotlivých sportů nebo sportovních odvětví. Sportovní oddíly 
nemají právní subjektivitu.  akládání a rušení sportovních oddílů je plně v kompetenci 
Výkonného výboru.  

5.2. V čele každého sportovního oddílu je volený vedoucí sportovního oddílu a jeho zástupce. V 
jejich náplni je sportovně technické vedení sportovních odvětví, u soutěžních sportů také 
komunikace s příslušnými odvětvovými střešními organizacemi. Spolupracují s Výkonným 
výborem tak, aby napomáhali společnému fungování klubu. 

5.3. Členové příslušného sportovního oddílu volí ze svého středu vedoucího oddílu, jeho 
zástupce a jednoho kandidáta do Dozorčí rady. Členy Dozorčí rady volí Shromáždění 
delegátů z kandidátů navržených sportovními oddíly. 

5.4. Oddílové volby jsou platné, pokud se jich zúčastní většina členů oddílu a usnesení přijímá 
většinou přítomných. 

5.5. Oddílové volby mohou být prováděny tzv. korespondenční metodou popsanou interní 
směrnicí klubu. 

5.6. Vedoucí jednotlivých sportovních oddílů se scházejí podle potřeby, zpravidla 3x za 
kalendářní rok, a to zejména za účelem jmenování delegátů Shromáždění delegátů, přičemž 
platí, že jmenovaní delegáti mají vždy mandát toliko pro jedno konkrétní Shromáždění 
delegátů, na které byli zvoleni vedoucími sportovních oddílů. 

IV. Členská základna 

1. Členem klubu může být fyzická osoba, která doručí Výkonnému výboru přihlášku. Členem se 
stává dnem schválení jeho přihlášky.  

2. Pokud člen vyplní v přihlášce konkrétní sportovní oddíl, stává se dnem schválení přihlášky tzv. 
„zařazeným členem“ a uvedený sportovní oddíl se stává jeho tzv. „mateřským oddílem“. Jeho 
přihlášku schvaluje Výkonný výbor a vedoucí jeho budoucího mateřského oddílu.  ařazení 
členové starší 18 let mohou volit a být voleni jak do vedení svého mateřského oddílu, tak i na 
Členské schůzi do orgánů klubu. Každý zařazený člen má jeden hlas. 

3. Pokud člen v přihlášce „mateřský oddíl“ nevyplní, stává se tzv. „nezařazeným členem“. 
 ezařazení členové starší 18 let mohou volit a být voleni do orgánů klubu pouze na Členské 
schůzi. Jeho přihlášku schvaluje Výkonný výbor. Každý nezařazený člen má jeden hlas. 



4. Poměr hendikepovaných členů vůči nehendikepovaným musí být vyšší, jak 50%. Tento poměr 
musí být dodržen i v rámci jednotlivých sportovních oddílů. 

5. Člen může změnit svůj mateřský oddíl nebo status „zařazeného“ nebo „nezařazeného“ člena 
jednou za rok formou písemné žádosti předložené Výkonnému výboru. Žádost o přeřazení 
schvaluje Výkonný výbor a event. vedoucí stávajícího a budoucího mateřského oddílu. 

6. Povinnosti členů klubu: 

6.1. dbát o dobré jméno klubu a dobrou reprezentaci klubu 

6.2. řídit se těmito stanovami, interními směrnicemi a pokyny členů orgánů klubu a u zařazených 
členů pokyny vedení svého mateřského oddílu 

6.3. chránit majetek klubu, který mají k dispozici, aby nedocházelo k  jeho zničení nebo ztrátě 

6.4. řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky související s účastí na akcích klubu, 
pokud o tom příslušný orgán klubu rozhodl 

6.5. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování poslání a hlavní činnosti klubu 

6.6. řádně plnit funkce, do kterých byli zvoleni a úkoly, kterými byli pověřeni 

7. Práva členů klubů: 

7.1. vznášet podněty, připomínky a návrhy k fungování klubu 

7.2. být informován o činnosti klubu 

7.3. být přítomen jednání orgánu klubu, pokud se jedná o něm 

7.4. členství v mateřském oddílu klubu nesmí být důvodem omezení podmínek činnosti v jiném 
oddílu 

8. Výkonný výbor může u člena, který by hrubým způsobem porušil své povinnosti, rozhodnout o 
jeho vyloučení. Člen má právo se odvolat k Dozorčí radě za podmínek uvedených v § 240 a násl. 
zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

9. Klub může dočasně přidělit fyzické osobě status „hostujícího člena“. Hostující člen se po časově 
omezenou dobu účastní sportovních aktivit klubu – např. tréninků a turnajů pod hlavičkou klubu. 
Hostující člen nemá volební právo a jeho práva a povinnosti jsou upraveny individuální smlouvou 
s  klubem. 

10. Z poslání klubu vyplývá umožňovat sportovní vyžití všem hendikepovaným osobám, jejich 
asistentům a rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich členství v klubu. Klub stanoví interním 
předpisem, za jakých podmínek se tyto osoby mohou účastnit jednotlivých sportovních akcí 
klubu. 

V. Majetek klubu a hospodaření 

1. Zdrojem majetku klubu jsou: 

1.1. příspěvky členů,  

1.2. příjmy dosahované v souvislosti s hlavní neziskovou činností klubu, 

1.3. příspěvky, dotace, granty, dědictví a dary, 

1.4. příjmy z doplňkové hospodářské činnosti. 

2.  a hospodaření klubu a nakládání s jeho majetkem je odpovědný Výkonný výbor a předseda 
klubu ve smyslu interní směrnice řešící kompetence těchto dvou orgánů. 

3.  a práci vykonávanou pro klub včetně práce předsedy jako statutárního orgánu může být 
vyplácena odměna maximálně ve výši 1,5 násobku oficiálně vyhlašované průměrné mzdy v 
národním hospodářství.  Osobám konajícím jakoukoliv práci pro klub včetně práce dobrovolnické, 
mohou být propláceny cestovní náhrady. 



VI. Zánik klubu 

1. Klub zaniká: 

1.1. dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí Shromáždění delegátů 

1.2. sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Shromáždění delegátů 

1.3. pravomocným rozhodnutím centrálního orgánu (např. soudu nebo ministerstva) o jeho 
rozpuštění. 

2. O způsobu majetkového vypořádání při zániku klubu rozhoduje Shromáždění delegátů. Při 
rozpuštění klubu se jeho majetek po vypořádání závazků převede podle rozhodnutí Shromáždění 
delegátů na jinou organizaci s obdobným předmětem činnosti. Majetek, který tato organizace 
nemůže využít přímo, se zpeněží a převede spolu s peněžními prostředky klubu. Při sloučení 
klubu s jinou organizací se majetek klubu převede na přejímající právní subjekt. 

3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců zajišťuje Výkonný výbor a 
předseda. Musí tak učinit nejpozději do šesti měsíců od rozhodnutí Shromáždění delegátů o 
zániku klubu. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tam, kde není v rozporu s těmito stanovami, se činnost klubu řídí platnými stanovami organizací, 
jichž je klub nebo jeho oddíl členem. 

2. Tyto stanovy nahrazují předchozí stanovy schválené Členskou schůzí dne 8.5.2015. 

3.  ení-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost klubu ustanoveními § 214 a 
násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

4. Tyto stanovy byly projednány a schváleny Členskou schůzí Spolku konanou dne _________ 2018. 


