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Handicap sport club Havířov, z. s. 
 

Stanovy 
 

 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen „spolek“) je spolkem ve smyslu zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a má své sídlo na adrese Hlavní třída 678/118, Ostrava 
Poruba, 708 00. V běžném korespondenčním styku lze užívat zkráceného názvu 
HSC Havířov, z.s. 

2. Spolek rozvíjí svoji činnost v souladu s platnými zákony České republiky a těmito 
stanovami. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní, 
tělovýchovnou a volnočasovou činnost zdravotně postižených. Je politicky nezávislý, 
založený na demokratickém principu. 

3. Spolek byl založen dne 28. listopadu 2012 jako občanské sdružení podle zákona 
č. 83/1990Sb., o sdružování občanů pod názvem Handicap Sport Club Havířov. Spolku 
bylo přiděleno IČ: 01260596. 

 

 

Článek II. 

Účel a činnost spolku 

1. Účelem spolku je sdružovat zájemce o sportovní a volnočasovou činnost osob 
se zdravotním postižením s cílem rozvoje, organizace, zvyšování nabídky a vytváření 
podmínek pro sportovní činnost osob se zdravotním postižením. 

2. Hlavní činností spolku je: 

a) rozvoj, organizace, zvyšování nabídky a vytváření podmínek pro sportovní 
a volnočasovou činnost osob se zdravotním postižením na území Moravy 
a Slezska, 

b) spolupráce s organizacemi a sdruženími, která poskytují služby občanům 
se zdravotním postižením v oblasti aktivního naplnění volného času 
prostřednictvím sportovní činnosti, 

c) rozšiřovat povědomí o sportu osob se zdravotním postižením na úrovni obcí, 
krajů, právnických osob, sportovních sdružení a mezi širokou veřejností, 

d) vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel v duchu 
sportovního fair-play.  
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3. Poslání spolku: Jsme komunita nadšených lidí spojená bocciou. Dáváme lidem možnost 
znovu vyhrávat. Vyboccujeme z řady! 

4. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, za účelem podpory hlavní činnosti nebo 
v hospodárném využití spolkového majetku. 

 

 

Článek III. 

Organizační struktura 

1. Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze jako orgán nejvyšší, 

b) výkonný výbor jako orgán statutární, 

c) revizní komise jako orgán kontrolní. 

 

Členská schůze 

2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze je složena ze všech členů 
spolku a schází se nejméně jednou za 1 rok.  

3. Výlučné pravomoci členské schůze:  

a) schvaluje a mění stanovy spolku,  

b) volí členy výkonného výboru, 

c) volí jednočlennou revizní komisi na dobu 4 let, 

d) bere na vědomí zprávu revizní komise, 

e) schvaluje roční účetní závěrku a zprávu o hospodaření spolku, 

f) schvaluje plán činnosti a rozpočet na daný rok, 

g) stanoví výši členských příspěvků, 

h) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, 

i) rozhoduje o zániku spolku a o jeho majetkovém vyrovnání.  

4. Předseda výkonného výboru svolává členskou schůzi vždy, pokud o její svolání požádá 
více než 1/3 členů spolku, členové výkonného výboru v nadpoloviční většině nebo člen 
revizní komise. Koná se nejpozději do 60 dnů od doručení podnětu. Pokud tak předseda 
výkonného výboru neučiní, může členskou schůzi svolat kterýkoliv člen výkonného 
výboru. 

5. O konání členské schůze je svolavatel schůze povinen informovat členy spolku 
minimálně 30 dní předem. 
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6. Členská schůze se svolává vyvěšením na webové stránky spolku a rozesláním pozvánky 
na e-mailovou adresu každého člena. Pozvánka musí obsahovat především místo, datum 
a čas konání členské schůze. 

7. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných starších 18 let. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku starších 18 let. 
Každý člen spolku starší 18 let má při rozhodování jeden hlas. Počty přítomných 
či nepřítomných členů mladších 18 let nejsou z hlediska usnášeníschopnosti ani 
hlasování členské schůze relevantní. 

8. Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) 
korespondenčně (v písemné podobě). Návrh rozesílá předseda výkonného výboru. 
Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení 
nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato 
lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se 
vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané 
vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí 
členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud 
bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez 
zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. 
Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví 
nadpoloviční většina všech členů spolku. 

9. O zániku spolku a vypořádání majetku rozhoduje členská schůze při souhlasu minimálně 
dvou třetin hlasů všech členů s hlasovacím právem. 

 

 

Výkonný výbor 

10. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Skládá se z pěti členů: 
předseda a 4 členové. Výkonný výbor je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Předsedu 
volí ze svého středu členové výkonného výboru. 

11. Předseda výkonného výboru zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Zbylí 
členové výboru jednají za spolek jen společně s předsedou nebo na základě jeho 
písemného zmocnění k výkonu jednotlivých činností (konkrétnímu právnímu jednání). 

12. Předseda svolává a řídí členskou schůzi a zasedání výkonného výboru, popřípadě pověří 
řízením jiného člena výkonného výboru. 

13. Výkonný výbor jako kolektivní orgán zejména: 

a) zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými členskými 
schůzemi, 

b) rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské 
schůze, 

c) organizuje a řídí činnost spolku, 

d) připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu a hlavním 
směrům činnosti, 
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e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku, 

f) spolupracuje se sportovními svazy a s organizacemi pečujícími o osoby 
se zdravotním postižením, 

g) zajišťuje spolupráci s místními orgány obcí, krajů, s firmami, jinými 
organizacemi a subjekty, fyzickými osobami. 

14. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
Pozvánka na zasedání výkonného výboru musí být předsedou výkonného výboru nebo 
jiným pověřeným členem zaslána ostatním členům výkonného výboru alespoň 7 dnů 
před datem zasedání. Veškerá usnesení jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční 
většina přítomných členů. Další ustanovení ohledně členské schůze, hlasování per rollam 
apod. se pro zasedání výkonného výboru použijí přiměřeně. 

15. Členství ve výkonném výboru zaniká: 

a) uplynutím volebního období, 

b) odvolání členskou schůzí, 

c) odstoupením člena z funkce, 

d) úmrtím člena. 

 

 

Revizní komise 

16. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření výkonného výboru. Revizní komise je 
tříčlenná. Revizní komise podává o své činnosti zprávu členské schůzi. 

17. Revizní komise je volena členskou schůzí na dobu 4 let. 

18. Výkon funkce člena revizní komise je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech 
spolku. 

19. Člen revizní komise se může zúčastnit zasedání výkonného výboru jako host. 

20. Členství v revizní komisi zaniká: 

a) uplynutím volebního období, 

b) odvolání členskou schůzí, 

c) odstoupením člena z funkce, 

d) úmrtím člena. 
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Článek IV. 

Společné zásady členství 

1. Členem spolku se může stát na základě svobodné vůle jakákoliv fyzická osoba, která 
souhlasí s posláním spolku. Členství ve spolku vzniká na základě vyplněné přihlášky a 
řádnou úhradou členského příspěvku. 

2. Výši příspěvků a jejich splatnost svým usnesením určuje a mění členská schůze. 

 
 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Základní práva člena jsou: 

a) účastnit se sportovní a volnočasové činnosti spolku a všech jejích aktivit 
a podílet se rovnoprávně na výhodách poskytovaných členům, 

b) účastnit se členské schůze, 

c) od 18 let věku hlasovat, 

d) od 18 let kandidovat a být volen do orgánů spolku, 

e) žádat o svolání členské schůze, přičemž žádosti musí být vyhověno, pokud 
se na ní shodne více než 1/3 členů spolku. 

 
2. Základní povinnosti člena jsou:  

a) dodržovat stanovy a jiné vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní 
normy,  

b) šetřit a chránit majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti,  

c) řádně a včas platit členské příspěvky, 

d) aktivně se podílet na činnosti spolku,  

e) napomáhat dobrému jménu spolku a nepoškozovat jeho pověst. 

3. Řádné členství zaniká:  

a) vystoupením člena písemnou formou,  

b) vyloučením pro neplnění základních povinností. O vyloučení rozhoduje 
výkonný výbor. Člena informuje písemnou formou. 

c) úmrtím člena či zánikem spolku (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným 
sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění). 

4. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné 
formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Žádost o přezkum 
se podává prostřednictvím kteréhokoli člena revizní komise, který je povinen žádost 
o přezkum vyloučení člena zařadit na nejbližší zasedání revizní komise. Revizní komise 
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zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám anebo je-li 
pro to dán jiný závažný důvod. Jinak rozhodnutí o vyloučení potvrdí. Do doby rozhodnutí 
revizní komise je výkon práv člena pozastaven. 

 

Článek VI. 

Usnášení, závazné předpisy a rozhodnutí pro činnost 

1. Veškeré dokumenty vydané musí být v souladu s platnou legislativou České republiky. 

2. Členové spolku se dále řídí vnitřními předpisy. Jsou to:  

a) stanovy spolku,  

b) usnesení členské schůze spolku,  

c) směrnice výkonného výboru spolku.  

3. Spolek umožňuje v odůvodněných případech vznik pobočného spolku, dle § 228 
občanského zákoníku. Přípravný výbor pobočného spolku musí předložit výkonnému 
výboru spolku plán činnosti a důvod vzniku. Pokud výkonný výbor tento návrh schválí, 
může pobočný spolek podniknout nezbytné kroky ke svému vzniku.  

4. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Tento návrh na zápis podává 
hlavní spolek.  

5. Pobočný spolek musí mít v názvu obsaženo slovní spojení odkazující na hlavní spolek.  

6. Pobočný spolek musí ustanovit tříčlenný výbor, který bude zodpovídat za jeho činnost.  

7. Pobočný spolek je povinen předkládat zprávy o své činnosti výkonnému výboru hlavního 
spolku, který dále informuje členskou schůzi.  

 

Článek VII. 

Zásady hospodaření spolku 

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:  

a) příspěvky členů spolku,  

b) příspěvky a dotace od sportovních svazů,  

c) státní příspěvky, dotace z obcí a krajů,  

d) dary,  

e) příspěvky sponzorů,  

f) majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku.  

2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s 
ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s 
nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze. 
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