Česká sledge hokejová asociace
Czech sledge hockey association
se sídlem v Dalovicích,

STANOVY

SDRUŽENÍ

LISTOPAD 2011

Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení
1.1. Obchodní jméno sdružení zní : Česká sledge hokejová asociace
v anglickém jazyce : Czech sledge hockey association
Sdružení bude používat při své činnosti obchodní jméno uvedené v obou jazycích.
1.2. Sídlem sdružení je

: Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice

Článek 2 : Předmět činnosti
2.1. Sdružení je založeno za účelem rozvoje, propagace a zajišťování činnosti sledge
hokeje.

Článek 3 : Majetek a postavení sdružení
3.1. Sdružení je samostatnou právnickou osobou založenou podle § 20f) a násl.občanského
zákoníku, a ve všech vztazích vystupuje svým jménem.
3.2. Sdružení nabývá právní způsobilosti dnem zápisu do registru sdružení u příslušného
správního orgánu.
3.3. Majetek sdružení tvoří věci movité a nemovité a majetková práva, jichž sdružení nabylo.
3.4. Majetek sdružení se vytváří členskými příspěvky členů do sdružení v rozsahu a
způsobem stanoveným těmito stanovami, z výsledků činnosti sdružení, popř. z dalších zdrojů.
3.5. Sdružení je oprávněno po předchozím souhlasu valné hromady nabývat majetkovou účast
na dalších právnických osobách, zakládat obecně prospěšné společnosti a zřizovat nadace a
organizační složky sdružení.

Článek 4 : Vznik a zánik členství
4.1. Členem sdružení může být pouze právnická osoba zapsaná v obchodním nebo jiném
úředním rejstříku.
4.2. Členství ve sdružení vzniká:
a) při založení sdružení dnem zápisu sdružení do registru sdružení a zaplacením
stanovených členských příspěvků.
b) při trvání sdružení na základě písemné členské přihlášky rozhodnutím valné hromady
(výkonného výboru) o přijetí za člena, pokud uchazeč o členství složil stanovený
členský příspěvek v plné výši. Valná hromada (výkonný výbor) je povinna (povinen)
o takto podané přihlášce rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky
sdružení.
Pokud valná hromada (výkonný výbor) svým rozhodnutím přihlášku uchazeče za
člena zamítne, je sdružení povinno o tomto rozhodnutí informovat uchazeče do
jednoho týdne po jeho vydání a vrátit splacený členský příspěvek do jednoho měsíce
od vydání zamítavého rozhodnutí.
c) zánikem člena bez likvidace, kdy jeho členství přechází na jeho právního nástupce.

4.3. Členství ve sdružení zaniká:
a) písemnou dohodou. Členství zaniká dnem, který je v ní uveden. Dohodu uzavírá se
členem předseda výkonného výboru sdružení po předchozím souhlasu valné hromady
(výkonného výboru).
b) vystoupením. Člen je povinen své vystoupení oznámit sdružení písemně a členství
zaniká ke konci kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve
kterém bylo oznámení člena o vystoupení doručeno sdružení.
c) způsobem dle bodu 4.2.c) stanov při zániku člena bez likvidace
d) prohlášením konkursu na majetek člena nebo zamítnutím návrhu na prohlášení
konkursu pro nedostatek majetku
e) při sloučení nebo rozdělení sdružení a to dnem zápisu zániku sdružení do registru
sdružení
f) zánikem sdružení v případě zániku sdružení s likvidací
g) dnem vstupu člena sdružení do likvidace
h) neplněním členských povinností
4.4. Při zániku členství ve sdružení za trvání sdružení má bývalý člen nárok na vypořádací
podíl.

Článek 5 : Práva a povinnosti členů
5.1. Každý člen má tato práva:
a) podílet se na činnosti sdružení a kontrole jeho činnosti
b) volit členy orgánů sdružení
c) vznášet připomínky a dotazy na orgány sdružení a být o jejich vyřízení informován
nejpozději do 30 dnů od jejich doručení
d) při zániku členství ve sdružení na vypořádací podíl, popř. na vypořádání jiným
způsobem, pokud byly předmětem členského příspěvku nebo dalšího členského
příspěvku věci nebo jiná majetková práva.
5.2. Každý člen má tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy popř.jiné vnitřní normy sdružení a plnit usnesení valné hromady
b) podílet se na činnosti sdružení členským příspěvkem
c) účastnit se valné hromady
d) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem obchodního tajemství.

Článek 6 : Majetková účast na činnosti sdružení
6.1. Členové se majetkově účastní na činnosti sdružení členskými příspěvky, které mohou
spočívat v penězích, věcech movitých či nemovitých nebo v jiných majetkových právech.
Pokud budou členské příspěvky v jiné než peněžité formě, schvaluje jejich splacení valná
hromada kvalifikovanou většinou.
6.2. Členské příspěvky jsou vstupní a pravidelné.
a) Vstupní členský příspěvek činí 5 000,- Kč a musí být splacen nejpozději do 10ti dnů od
zapsání sdružení do registru sdružení. Přistupující člen je povinen zaplatit vstupní členský
příspěvek postupem dle bodu 4.2.b) těchto stanov.

b) O výši pravidelného členského příspěvku na následující kalendářní rok rozhodne valná
hromada . Každý člen je povinen tento příspěvek zaplatit nejpozději do konce druhého měsíce
příslušného kalendářního roku na ten který kalendářní rok.
6.3. Člen sdružení se může majetkově účastnit na činnosti sdružení dalším členským
příspěvkem. Další členský příspěvek může být vložen ve formě peněžité i nepeněžité a k této
účasti člena je třeba předchozího souhlasu valné hromady.
6.4. Vypořádací podíl při zániku členství za trvání sdružení se stanoví podílem na čistém
obchodním jmění sdružení, přičemž výše podílu člena jehož účast ve sdružení zanikla, bude
stanovena poměrem jeho členského příspěvku k členským příspěvkům ostatních členů bez
ohledu na jeho další účast ve sdružení ve formě dalšího členského vkladu dle bodu 6.3.
stanov.
6.5. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění sdružení
podle účetní závěrky za kalendářní rok, v němž členství zaniklo. Při tom se nepřihlíží ke
jmění, které je v rezervním fondu sdružení, bude-li tento zřízen.
6.6. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích, pokud se odstupující člen a sdružení
nedohodnou jinak. Tato dohoda podléhá schválení valnou hromadou. Vypořádací podíl je
splatný do tří měsíců od schválení roční účetní závěrky za kalendářní rok, ve kterém členství
zaniklo, valnou hromadou.

Článek 7 : Orgány sdružení
7.1. Orgány sdružení jsou valná hromada, výkonný výbor, dozorčí rada, odborné komise a
generální manažer.

Článek 8 : Valná hromada
8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu svolává předseda
výkonného výboru sdružení nejméně jednou ročně písemnou pozvánkou na adresu členů,
uvedenou v seznamu členů sdružení. Na pozvánce musí být uvedenou místo, datum a hodina
konání valné hromady a její program. Pozvánka musí být odeslána nejméně 10 dní před
konáním valné hromady.
8.2. Člen sdružení se na jednání valné hromady zúčastňuje prostřednictvím svého statutárního
zástupce. Zastoupení člena třetí osobou nebo jeho jiným členem se připouští na základě
písemné plné moci.
8.3. Do působnosti valné hromady patří:
a) změna stanov sdružení
b) volba a odvolání členů výkonného výboru a dozorčí rady sdružení
c) jmenování a odvolání generálního manažera
d) schvalování roční účetní závěrky
e) rozhodování o výši pravidelného členského příspěvku.
f) rozhodování o dalším členském příspěvku členů.
g) rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení
h) rozhodování o splynutí, sloučení nebo rozdělení sdružení

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

rozhodování o přijetí dalších členů
rozhodování o vyloučení člena
rozhodování o zrušení sdružení s likvidací
rozhodování o jmenování likvidátora včetně stanovení jeho odměny
rozhodování o přijetí organizačního řádu, popř.jiných vnitřních dokumentů sdružení
rozhodování o odměně členů výkonného výboru a dozorčí rady
rozhodování o zřízení fondů sdružení
rozhodování ve věcech, kde si valná hromada rozhodování vyhradí

8.4. Vlaná hromada rozhoduje usnesením, jestliže byla řádně svolána.
8.5. Při rozhodování valné hromady má každý člen sdružení jeden hlas. Účastní-li se člen na
činnosti sdružení dalším příspěvkem, je tento další příspěvek bez hlasovacího práva.
8.6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení.
Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá předseda výkonného výboru náhradní valnou
hromadu tak, aby se tato konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná
hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Valné hromadě předsedá a její jednání řídí vždy předseda výkonného výboru. Není-li
přítomen, zastává tuto funkci další z členů výkonného výboru.
8.7. K platnosti usnesení valné hromady je třeba, aby pro hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů sdružení. K přijetí usnesení podle bodu 8.3 a), d), h), j) a k) a bodu 6.1.
stanov je třeba souhlasu kvalifikované většiny všech členů sdružení. Kvalifikovaná většina
činí 75% hlasů všech členů sdružení.
8.8 O každé valné hromadě se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konaná valné hromady
b) přijatá usnesení
c) výsledky hlasování
Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka na valnou hromadu, plné moci pověřených
zástupců a event. podklady, které byly předloženy k projednání. Zápis z valné hromady bude
zaslán všem členům sdružení a taktéž archivován v sídle sdružení.
8.9. Valná hromada hlasuje aklamací, pokud není před samotným hlasováním ve věci
dohodnuto jinak.
8.10. Valná hromada musí být svolána vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů
sdružení. V tomto případě se valná hromada svolává vždy do 15ti dnů ode dne doručení jejich
žádosti sdružení.
8.11 Členové mohou přijímat usnesení i mimo valnou hromadu. V takovém případě předloží
předseda výkonného výboru návrh usnesení členům písemně, popř. elektronickou poštou.
Nevyjádří-li se člen písemně, popř. elektronickou poštou ve lhůtě sedmi dnů od odeslání
návrhu, platí, že s navrhovaným usnesením souhlasí.

Článek 9 : Výkonný výbor
9.1. Statutárním orgánem sdružení je výkonný výbor, který řídí činnost sdružení v období
mezi valnými hromadami, plní usnesení valné hromady a rozhoduje o všech
záležitostech sdružení, jejichž rozhodování nespadá do pravomoci valné hromady.
Jménem výkonného výboru a zároveň i jménem sdružení jedná navenek jeho předseda,
v jeho nepřítomnosti 1.místopředseda. V písemném styku připojí předseda popř.
1.místopředseda svůj podpis s uvedením funkce k vytištěnému nebo jinak vyznačenému
obchodnímu jménu sdružení.
9.2. Výkonný výbor je za svou činnost odpovědný valné hromadě sdružení.
9.3. Výkonný výbor je minimálně tříčlenný, počet členů je vždy lichý, jeho členy volí a
odvolává valná hromada sdružení. Členové výkonného výboru si ze svého středu volí
předsedu a 1. a 2.místopředsedu. Při založení sdružení jsou první členové výkonného
výboru voleni včetně volby do funkce předsedy výkonného výboru na první valné
hromadě.
9.4. Funkční období člena výkonného výboru je tříleté, opakovaný výkon funkce je možný.
9.5. Výkon funkce člena výkonného výboru končí kromě uplynutí funkčního období také:
a) odvoláním valnou hromadou
b) úmrtím
c) písemným odstoupením
9.5. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Jednání
výkonného výboru svolává jeho předseda písemnou pozvánkou (e-mailem) nejméně 5
dní před zasedáním výkonného výboru.
9.6. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, přičemž
platí, že každý člen výkonného výboru má jeden hlas.
9.7. Jednání výkonného výboru řídí jeho předseda. O každém zasedání výkonného výboru se
pořizuje zápis.
9.8. Výkon funkce člena výkonného výboru je bezplatný, pokud valná hromada sdružení
nerozhodne jinak.

Článek 10 : Dozorčí rada
10.1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem sdružení.
10.2. Dozorčí rada odpovídá za svou činnost valné hromadě.
10.3. Dozorčí rada je tříčlenná, její členy volí a odvolává valná hromada sdružení. Členové
dozorčí rady si ze svého středu volí předsedu. Při založení sdružení budou první členové
dozorčí rady zvoleni na první valné hromadě sdružení.

10.4. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté, opakovaný výkon funkce není možný ve
dvou po sobě následujících funkčních obdobích.
10.5. Výkon funkce člena dozorčí rady končí kromě uplynutí funkčního období také:
d) odvoláním valnou hromadou
e) úmrtím
f) písemným odstoupením
10.6.Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Jednání dozorčí rady
svolává její předseda písemnou pozvánkou (e-mailem) nejméně 5 dní před zasedáním
dozorčí rady.
10.7.Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti
usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, přičemž platí, že každý
člen dozorčí rady má jeden hlas.
10.8.Jednání dozorčí rady řídí její předseda. O každém zasedání dozorčí rady se pořizuje
zápis.
10.9.Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný, pokud valná hromada sdružení
nerozhodne jinak.

Článek 11 : Odborné komise
11.1. Sdružení pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení jejich jednotlivých oblastí a
odborných úseků zřizuje odborné komise.
11.2. Počet a funkce potřebných komisí stanoví výkonný výbor, který rovněž jmenuje jejich
předsedy a členy navržené členem výkonného výboru příslušné oblasti, v jehož působnosti
komise pracuje.

Článek 12 : Generální manažer
12.1. Bude-li to k zajištění činnosti sdružení nutné, je valná hromada oprávněna zřídit funkci
generálního manažera sdružení.
12.2. Odměnu za výkon funkce generálního manažera po smluvní dobu, včetně její výše a
formy, stanoví výkonný výbor. Generální manažer plní úkoly uložené mu výkonným
výborem. Za svou činnost je odpovědný výkonnému výboru a je povinen pravidelně
informovat výkonný výbor o své činnosti a zúčastňovat se jeho jednání.
12.3. Generálního manažera jmenuje a odvolává valná hromada sdružení na základě návrhu
výkonného výboru.

Článek 13 : Sekretariát
13.1. Sekretariát je pracovištěm, které zřizuje výkonný výbor k trvalému zabezpečování
rozhodnutí orgánů sdružení a k zabezpečování všech operativních a praktických potřeb řízení.
13.2. Práce sekretariátu řídí předseda výkonného výboru.
13.3. Pravomoc a působnost sekretariátu stanoví výkonný výbor organizačním řádem.

Článek 14 : Hospodaření sdružení
14.1. Sdružení vystupuje ve všech vztazích svým jménem a za porušení svých závazků
odpovídá celým svým majetkem. Členové sdružení neručí za závazky sdružení a nelze jim
určit uhrazovací povinnost.
14.2. Sdružení vede podvojné účetnictví podle zák. 563/1991 Sb. v platném znění. Sdružení je
povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a nechat ji ověřit auditorem.
14.3. Účetní závěrka včetně vyjádření auditora musí být předložena ke schválení valné
hromadě sdružení spolu s návrhem na použití zisku, popř. úhrady ztrát a návrhem na odměny
členům výkonného výboru a dozorčí rady.
14.4. Pro použití zisku platí princip reinvestice, tzn. že pokud bude dosaženo čistého zisku
v příslušném účetním období, bude tento použit pouze k dalšímu zajištění činnosti sdružení,
popř. k přídělům do fondu sdružení, jsou-li zřízeny.

Článek 15 : Zrušení a likvidace sdružení
15.1. Sdružení zaniká výmazem z registru sdružení. Zániku předchází zrušení sdružení.
15.2. Sdružení se zrušuje:
a) usnesením valné hromady ke dni v tomto usnesení uvedeném
b) prohlášením konkurzu na majetek sdružení nebo zamítnutím návrhu na prohlášení
konkurzu pro nedostatek majetku
15.3. Sdružení může být zrušeno s likvidací nebo bez likvidace, a to rozhodnutím o sloučení,
splynutí nebo rozdělení sdružení. Usnesení valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení
sdružení musí obsahovat určení právního nástupce sdružení a vymezení obchodního majetku
a podílů jednotlivých členů sdružení, které na něj přechází. Při rozdělení sdružení valná
hromada určí, jak se majetek sdružení a jeho členové rozdělí.
15.4. Při zrušení sdružení s likvidací vstupuje sdružení do likvidace. Likvidátora včetně jeho
odměny jmenuje valná hromada. Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace účetní
rozvahu, kterou je povinen zaslal každému členu sdružení. Ke dni ukončení likvidace sestaví
likvidátor účetní závěrku s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, kterou předloží ke
schválení valné hromadě.

15.5. Likvidační zůstatek se mezi členy rozdělí v poměru podle bodu 6.4. stanov. Pokud se
člen účastní na činnosti sdružení dalším příspěvkem v nepeněžité podobě, vrátí se vložené
movité nebo nemovité věci ve stavu, v jakém se nacházejí v majetku sdružení ke dni ukončení
likvidace bez ohledu na jejich zhodnocení popř. znehodnocení a bez ohledu na případnou
změnu jejich technickoekonomického určení.

Článek 16 : Závěrečná ustanovení
16.1. Tyto stanovy byly odsouhlaseny všemi zakládajícími členy sdružení a tvoří nedílnou
součást zakladatelské smlouvy sdružení.
16.2. Stanovy mohou být měněny a doplňovány na základě usnesení valné hromady dle čl. 8
stanov.
16.3. Stanovy jsou uloženy v sídle sdružení a po jednom výtisku obdrží každý ze
zakládajících členů sdružení. Na požádání do nich bude umožněno nahlédnout uchazeči o
členství ve sdružení.

V Dalovicích, dne 9.11.2011

