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Stanovy občanského sdružení Sportability 

 

Článek 1 - Základní ustanovení 

1. Název občanského sdružení je následující: Sportability  

2. Sídlo sdružení je: Dělnická 21/414, 170 00 Praha 7 - Holešovice  

3) Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. a působí na 

celém území České republiky. Sdružení se nečlení na organizační jednotky. 

 

Článek 2 - Cíl sdružení 

1. Cílem činnosti sdružení je rozvoj a podpora aktivního způsobu života lidí 

s handicapem, pomoc při začleňování lidí s handicapem, jejich rodin a příznivců do 

běžné společnosti pomocí aktivního způsobu života, sportovních aktivit a podpora 

profesionálního uplatnění lidí s handicapem; vytváření podmínek pro sportovní činnost 

handicapovaných na rekreační i vrcholové úrovni na území České Republiky i 

v zahraničí; integrace handicapovaných sportovců do sportovní společnosti lidí bez 

handicapu a vzájemně prospěšná spolupráce bez ohledu na výkonnostní úroveň či 

odvětví.  

2. Pro dosažení cíle a účelu uvedeného ve článku 2.1 může sdružení vykonávat 

jakoukoli činnost, která je v souladu se zákony.  

Jedná se především o následující činnosti: 

a) podporování a hájení zájmů svých členů, handicapovaných sportovců, jejich 

příznivců a lidí, kteří se na realizaci této užitečné činnosti podílí; 

b) napomáhání při rozvoji a zkvalitňování podmínek života lidí s handicapem, zejména 

jejich podpora při aktivním způsobu života, ve volnočasových, sportovních i kulturních 

aktivitách a pořádání akcí s touto náplní; 

d) vytváření a prohlubování motivace k aktivnímu pojetí života a sportovní činnosti u 

svých členů; 

e) vytváření zázemí a podmínek pro sportovní činnost na rekreační, výkonnostní i 

vrcholové úrovni, včetně reprezentace, a to především pro handicapované sportovce a 

členy sdružení; 

f) organizování a řízení sportovních akcí a soutěží a napomáhání sportovcům při účasti 

na těchto i jiných, včetně vrcholných mezinárodních soutěží sportu handicapovaných; 
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g) napomáhání rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, sportu a kladného vztahu k 

přírodě a její ochraně; 

h) spolupodílení se na legislativních procesech při vzniku právních norem majících 

vztah k činnosti sdružení; 

ch) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy i s dalšími organizacemi, 

institucemi, společnostmi či jednotlivci, majícími vztah k činnosti družení, jakožto 

sdružování se v zastřešujících institucích spojených s činností sdružení, jako např. ve 

sportovních svazech;  

i) vytváření a šíření dobrého jméno sdružení a jeho aktivit; 

j) provádění osvětové a edukační činnosti. 

 

3. Okruh činností k dosažení cílů sdružení uvedeného v článku 2.1 těchto stanov může 

být dále rozšiřován, upřesňován a rozpracován vnitřními předpisy sdružení, 

schválenými Radou.  

4. V souvislosti s cílem sdružení uvedeným v článku 2.1 těchto stanov může sdružení 

vyvíjet i vedlejší podnikatelskou činnost, zejména hospodářskou, marketingovou, 

organizační, poradenskou, zprostředkovatelskou a vydavatelskou. 

Cílem vedlejší hospodářské činnosti je získání prostředků na financování hlavní 

činnosti. 

 

Článek 3 - Orgány sdružení  

Orgány sdružení jsou: 

a) členská schůze; 

b) Rada a Předseda sdružení. 

 

Článek 4 - Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se jednou za dva roky. 

2) Členskou schůzi svolává Rada. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna 

alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá 

Rada nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Tato je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá 

rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 
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3) Členskou schůzi svolá Rada také, požádá-li o to písemně 1/2 členů sdružení a to ve 

lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

4) Členská schůze 

a) projednává výsledky činnosti sdružení; 

b) projednává výsledky hospodaření sdružení; 

c) rozhoduje o výši členských příspěvků; 

d) rozhoduje o změnách stanov; 

e) schvaluje program a směr činnosti sdružení na další období; 

f) rozhoduje o zániku sdružení; 

g) volí členy Rady  

 

Článek 5 - Rada 

1. Řídícím a výkonným orgánem sdružení je 5členná Rada, která spravuje činnost 

sdružení a jedná jeho jménem.  

2. Rada spravuje sdružení na schůzích rady. Mezi schůzemi Rady spravuje sdružení 

Předseda sdružení.  

2. Pro zajištění činnosti sdružení může Rada najímat pracovníky, včetně stálých 

zaměstnanců.  

3. Rada zajišťuje vypracování rozpočtu, zprávy o činnosti sdružení a vedení řádného 

účetnictví.  

4. Rada schvaluje, případně ruší vnitřní směrnice sdružení. 

5. Rada schvaluje změny stanov sdružení. 

6. Rada vede seznam členů sdružení.  

7. Členové Rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí a účastnit se osobně 

schůzí Rady. Jsou vázáni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 

skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu.  

8. Členové Rady jsou jmenováni na dva roky. 

9. Členové Rady jsou do funkce voleni členskou schůzí na její volební schůzi. Při 

zakládání sdružení jsou členové Rady jmenováni přípravným výborem.  
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10. Rada může jmenovat do funkce náhradníka jmenovaného členskou schůzí 

v případě odstoupení, vyloučení, či zániku funkce z jiného důvodu u některého z jejích 

řádných členů, a to s platností do konce funkčního období Rady. 

11. Kandidovat do Rady mohou řádní členové sdružení po uplynutí doby jednoho roku 

od jejich přijetí za členy sdružení. Kandidáti musí předat Radě své kandidatury 

minimálně 10 dní před volební členskou schůzí. 

12. Členové rady volí na své první schůzi Předsedu sdružení. Předseda sdružení je 

jmenován na dva roky. 

13. Rada se schází nejméně dvakrát ročně. Svolání schůze Rady (včetně volební 

schůze Rady) provádí kterýkoliv člen Rady osobně, telekomunikačními nebo 

elektronickými prostředky nejméně deset kalendářních dnů před konáním zasedání. 

Hlasování členů se provádí zpravidla zdvihnutím ruky. Tajné hlasování je přípustné. 

Rozhoduje prostá většina hlasů. O průběhu zasedání Rady a o jeho rozhodnutích 

pořizuje pověřený člen Rady zápis, pod který zároveň uvede své jméno. Zápis obsahuje 

mimo jiné text přijatých usnesení. Pověřený člen Rady je povinen bez zbytečného 

odkladu od příslušného zasedání odeslat zápis emailem všem členům Rady.  

14. Rada je usnášeníschopná při osobní přítomnosti minimálně 4/5 členů Rady a 

rozhodnutí přijímá souhlasem prosté většiny přítomných členů. Při shodném počtu hlasů 

má rozhodující hlas Předseda sdružení.  

15. Rada může opravňovat osoby k manipulaci s penězi sdružení.  

16. Rada rozhoduje o zániku sdružení. 

17. Rada schvaluje přijetí a vyloučení člena sdružení.  

18. Člen Rady může svůj hlas v případě nepřítomnosti delegovat na jiného člena Rady, 

a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem. Toto ustanovení nemá vliv na bod 

číslo 13. tohoto článku. 

 

Článek 6 – Předseda sdružení 

1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jedná jménem sdružení 

navenek. Předseda sdružení podepisuje jménem sdružení tak, že k názvu sdružení 

připojí svůj podpis a razítko sdružení. 

2. Předseda sdružení spravuje činnost sdružení mezi schůzemi Rady. 

3. Předseda sdružení má nárok na odměnu za výkon své funkce a činností s ní 

spojených. Výši odměny stanoví a upravuje Rada. 
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Článek 7 - Členství  

1. Členové přípravného výboru se stávají po registraci automaticky členy sdružení. 

2. Členy sdružení přijímá podle svého uvážení a proti písemné přihlášce Rada sdružení 

na schůzi Rady.  

3. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, 

nebo právnická osoba. Osoba mladší 18 let může být členem sdružení pouze se 

souhlasem zákonného zástupce. V žádném případě však členem sdružení nesmí být 

osoba mladší 15 let.  

4. Členství ve sdružení zaniká:  

a) vzdáním se členství na základě písemného oznámení Radě; 

b) schválením vyloučení člena Radou;  

d) smrtí člena nebo jeho zánikem (likvidací). 

5. Člen sdružení je oprávněn:  

a) účastnit se akcí organizovaných sdružením; 

b) po uplynutí min. jednoho roku ode dne přijetí volit na členské schůzi, kandidovat, 

být jmenován, popř. volen do orgánů sdružení (je-li však starší 18 let); 

c) v souladu s cíly činnosti sdružení využívat majetku a vybavení, které mu bylo 

svěřeno k užívání Radou či Předsedou sdružení; 

d) dostávat informace o činnosti sdružení. 

6. Člen sdružení je povinen:  

a) dodržovat stanovy sdružení a směrnice schválené Radou; 

b) podporovat cíl činnosti sdružení, šířit dobré jméno sdružení i jeho partnerů a 

jednat v zájmu sdružení; 

c) v případě zvolení do orgánů sdružení plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá 

rozhodnutí orgánů sdružení 

d) respektovat usnesení členské schůze sdružení; 

e) zdržet se jednání, které poškozuje dobré jméno sdružení. 

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky. Členské 

příspěvky jsou stanoveny ve výši 200 Kč a splatné jednou ročně nejpozději do 30. 

června kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven. 

 



 

 | 6 

Článek 8 - Zásady hospodaření  

1. Sdružení získává pro svou činnost finanční a jiné hmotné zdroje v podobě věcí a 

jiných majetkových hodnot.  

2. Sdružení je povinno hospodařit a používat majetek sdružení účelně a přiměřeně v 

souladu s cílem činnosti sdružení a podle rozpočtu.  

3. Rozpočet sdružení sestavuje jako vyrovnaný Rada. Za vedení účetnictví odpovídá 

Předseda sdružení. Předseda sdružení sestavuje každoročně účetní uzávěrku a 

předkládá ji Radě ke schválení. Kontrolu účetnictví má právo provádět kterýkoliv ze 

členů sdružení. Tomu musí být na požádání umožněno nahlédnutí do účetních 

záznamů sdružení a v případě, že o to požádá, mu musí být poskytnuto vysvětlení. 

4. Z titulu členství nevyplývá pro členy sdružení ani jiné osoby žádný nárok na podíl na 

majetku sdružení nebo jeho vypořádání při zániku sdružení. V případě zániku sdružení 

se po provedení majetkového vypořádání a uspokojení všech závazků sdružení 

převede veškerý majetek na jakoukoliv právnickou osobu, která je založena k 

nepodnikatelským účelům, jejíž cílem jsou činnosti uvedené v článku 2 těchto stanov, 

popř. jim podobné cíle v oblasti rozvoje a podpory sportu handicapovaných.  

5. Členové neručí za závazky sdružení vůči třetím osobám a členové orgánů sdružení 

neručí za výkon své funkce členům sdružení. 

6. Sdružení se ruší rozhodnutím Rady, nebo členské schůze o zrušení sdružení, a to 

dnem uvedeným v rozhodnutí Rady, nebo členské schůze. V případě zániku bude 

případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze 

neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. 

 

Článek 9 - Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy. 

2. Členové přípravného výboru se dnem účinnosti stanov zapíší do seznamu členů. 

3. Zmocněnec přípravného výboru se dnem účinnosti stanov stává předsedou 

přípravného výboru. Jeho funkční období začíná dnem účinnosti stanov. 

4. Dnem účinnosti těchto stanov vzniká přípravnému výboru sdružení povinnost svolat 

členskou schůzi. 

 


