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I. 

Úvodní ustanovení 

 

Název občanského sdružení:  Atletika vozíčkářů 

(dále jen sdružení) 

Sídlo sdružení:  Vondroušova 1193/45, 163 00 Praha 6 - Řepy    

II. 

Právní postavení sdružení 

Sdružení je založeno dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 

2. Sdružení je právnickou osobou. 

3. Sdružení se může stát členem národních či mezinárodních sportovních organizací. 

 

III. 

Cíl činnosti sdružení 

Cílem sdružení je: 

- podpora sportovní činnosti tělesně postižených atletů  

- rozvoj atletiky vozíčkářů 

- získávání finančních prostředků pro sportovní činnost vozíčkářů 

- integrace osob se zdravotním postižením do společnosti  

- pořádání a organizace sportovních, kulturních a společenských akcí 

- sportovní rehabilitace a pořádání rekondičních pobytů 

- informační, osvětová a vzdělávací činnost 

- publikační a vydavatelská činnost 

- spolupráce s ostatními subjekty působícími ve sportu hendikepovaných 

- spolupráce s ostatními subjekty působícími v oblasti pomoci vozíčkářům 

- spolupráce s atletickým svazem a sportovními kluby nepostižených 

- spolupráce s univerzitami a dalšími odborníky  

- spolupráce se zahraničními partnery 
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IV. 

Orgány sdružení 

 

Orgány sdružení jsou:  

a) valná hromada 

b) předsednictvo 

c) revizní komise 

 

V. 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení starší osmnácti let. 

3. Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však 1x za 4 roky. 

4. Předsednictvo svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to písemně 

požádá více než polovina členů sdružení. 

5. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu každého 

člena. Pozvánka musí obsahovat především místo, datum a čas konání valné 

hromady. Pozvánka musí být na adresu člena odeslána minimálně 2 týdny před 

datem konání zasedání valné hromady. 

6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně jedna třetina všech 

členů.  

7. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.  

8. Valná hromada: 

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení 

b) rozhoduje o vstupu (vystoupení) sdružení do jiných subjektů 

c) volí na dobu 4 let předsedu 

d) volí na dobu 4 let členy předsednictva 

e) volí na dobu 4 let členy revizní komise 

f) rozhoduje o odvolání členů předsednictva a revizní komise  

g) rozhoduje o zrušení členství 

h) rozhoduje o zrušení sdružení. 
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9. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením 

rozhoduje valná hromada rozhodnutím nadpolovičního počtu všech členů.  

10. O zániku členství ve sdružení rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou 

přítomných členů. 

11. Člen předsednictva nebo revizní komise je volen a odvoláván nadpoloviční 

většinou přítomných členů sdružení. Návrh na odvolání člena předsednictva 

nebo revizní komise může podat kterýkoli ze členů sdružení. Návrh na odvolání 

člena předsednictva nebo revizní komise se podává při zasedání valné hromady 

sdružení. 

 

VI. 

Předsednictvo 

 

1. Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá 

valné hromadě. 

2. Předsednictvo má nejméně 3 členy, jsou jimi: 

a) předseda 

b) místopředseda(ové) 

c) člen(ové) předsednictva. 

3. Volební období předsednictva je čtyřleté. Členství v předsednictvu zaniká:  

a) uplynutím volebního období 

b) odvoláním valnou hromadou 

c) odstoupením s funkce 

d) úmrtím člena 

4. Předsednictvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 

5. S výjimkou stanov sdružení schvaluje a vydává předpisy (statuty, řády, pravidla aj.) 

potřebné k řízení jednotlivých oblastí činnosti sdružení 

6. Předsednictvo svolává předseda nejméně 2x ročně. 

7. Předsednictvo: 

a) koordinuje činnost sdružení 

b) svolává valnou hromadu 

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady 

d) rozhoduje o přijetí člena sdružení. 
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8. Předseda a místopředseda(ové) předsednictva zastupují sdružení navenek, jednají 

jeho jménem, a to každý samostatně. 

9. K zajištění činnosti sdružení může předsednictvo zřídit kancelář sdružení. 

10. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina 

jeho členů. 

11. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

12. V případě odstoupení člena předsednictva bude kooptován další člen (členové), dle 

pořadí dosaženého na poslední volební valné hromadě. 

13. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde 

usnášeníschopná valná hromada, přebírá předsednictvo její pravomoci. 

 

VII. 

Revizní komise 

 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který je za svoji činnost 

odpovědný valné hromadě.  

2. Revizní komise má nejméně 2 členy. 

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje 

předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. 

Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. 

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí 

a kontrolní činnosti. 

 

VIII. 

Sportovní komise 

 

1. Sportovní komise je organizační jednotka sdružení; pomocný orgán sloužící pro 

zajištění sportovní činnosti členů sdružení. 

2. Sportovní komise nemá vlastní právní subjektivitu. 

3. Sportovní komise musí zajišťovat potřeby reprezentace atletiky vozíčkářů. 

Reprezentanti jsou sportovci s postižením, členové sdružení, potencionální 

účastníci vrcholných soutěží jako jsou Paralympiády, Mistrovství světa či 

Mistrovství Evropy. 
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4. Předsednictvo jmenuje vedoucího Sportovní komise na dobu 4 let (shodnou 

s volebním obdobím předsednictva). Předsednictvo má právo vedoucího Sportovní 

komise odvolat  nadpoloviční většinou přítomných členů. 

5. Předsednictvo vydá pravidla pro činnost Sportovní komise. 

 

IX. 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má právo: 

a) podílet se na činnosti sdružení 

b) volit do orgánů sdružení 

c) být volen do orgánů sdružení 

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich 

vyjádření 

e) na pravidelné informace o hospodaření sdružení. 

2. Člen má za povinnost: 

a) dodržovat stanovy sdružení 

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení 

d) zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla zpomalit nebo znemožnit 

dosažení cílů sdružení. 

3. Člen sdružení je povinen platit členské příspěvky ve výši a v termínu 

stanoveném předsednictvem 

 

X. 

Členství 

 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby, občané ČR starší 15 let. Osoby 

mladší pouze v případě souhlasu jejich zákonného zástupce.  

2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo 

sdružení. 

3. Členství vzniká nadpolovičním souhlasem předsednictva a dnem přijetí za 

člena. 
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4. Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané předsednictvem sdružení. 

5. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením 

b) úmrtím člena 

c) vyloučením člena, o kterém rozhodne valná hromada sdružení  

d) zánikem sdružení. 

 

XI. 

Zásady hospodaření 

 

1. Sdružení Atletika vozíčkářů hospodaří ze svým majetkem a jeho příjmy jsou: 

a) dary, granty a příspěvky tuzemských nebo zahraničních subjektů 

b) členské příspěvky  

c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, např. poplatky od firem, 

prodej vstupenek při pořádání sportovních, kulturních a společenských 

akcí, prodej publikací a brožur a pod. 

2. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda, který předkládá valné hromadě 

zprávu o hospodaření,  

3. Předseda každoročně předkládá finanční uzávěrku revizní komisi. 

4. Výši ročního členského příspěvku stanovuje předsednictvo 

5. Při zániku členství ve sdružení nevznikají členovi, jehož členství zaniká, žádné 

nároky a do té doby poukázané členské příspěvky propadají ve prospěch 

sdružení.  

XII. 

Zánik sdružení 

 

1. Sdružení zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí 

valné hromady 

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. 

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná 

hromada o způsobu majetkového vypořádání. 
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XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud není uvedeno jinak platí pro sdružení právní předpisy platné v ČR. 

2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační 

a jednací řád sdružení. 

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány 

peticemi. 

4. Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustanovující schůzí sdružení 

konanou dne 24.4.2005 v Nymburce 

5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR 
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