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STANOVY
Oddílu národní házené 1.NH BRNO, z.s.
Úplné znění ke dni 10. září 2014
I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název spolku: Oddíl národní házené 1.NH BRNO, z.s. (dále jen“spolek“)
Sídlo spolku je: Novoměstská 2200/21a, Brno, PSČ 621 00
Sportovní zkratka spolku: 1.NH BRNO
1.NH BRNO, z.s. je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení §214, zákona č. 89/2012
Sb., jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
5. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za
účelem naplňování společného zájmu, kterým je sportovní činnost – národní házená.

II.
Hlavní a vedlejší činnost
1. Hlavní činností spolku je:
a) Provozovat sportovní činnost v národní házené zapojením se do soutěží
organizovaných Svazem národní házené a jeho složek, k tomu vytvářet
materiální, finanční a tréninkové podmínky
b) Organizovat vlastní sportovní akce
c) Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
d) Rozvíjet členskou základnu s důrazem na mládež
e) Pečovat o sportovní a morální růst svých členů
f) Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními organizacemi a
jednotlivci
2. Vedlejší činností spolku je:
a) Reklamní činnost
b) Pronájem vlastních zařízení
Účelem vedlejší činností je podpora v naplňování hlavní činností a hospodárného
využití spolkového zařízení a materiálu.

III.
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činností spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) Členská schůze
b) Výbor
c) Předseda
d) Kontrolní orgán – kontrolor
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2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a
průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech řádných členů spolku starších 18 let,
ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů je pět let.

IV.
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech řádných členů spolku starších 18 let
a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za
uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány
spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní
důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) Určit zaměření hlavní činnosti spolku
b) Rozhodovat o změně stanov
c) Volit předsedu, místopředsedu, člena výboru a kontrolora
d) Stanovit výše a splatnosti členských příspěvků
e) Schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
předkládané výborem
f) Hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
g) Rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za
rok a to nejpozději do 31. října každého kalendářního roku.
3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze,
povinnosti výboru je svolat ji nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti.
4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní
členové spolku starší 18 let.
5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí bít rozeslána (platí i
elektronické) řádným členům nejméně třicet dní před jejím konáním.
6. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu.
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech řádných
členů spolku. K platnosti usnesení členské schůze je potřebný souhlas nadpoloviční
většiny přítomných řádných členů.
7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba.
8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení.

V.
Výbor
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se
stanovami, směrnicemi a usneseními členské schůze po celé své funkční období.
2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy, tvoří jej předseda, místopředseda a člen
výboru – pokladník. Jednat jménem spolku může vždy předseda a v jeho
nepřítomnosti místopředseda.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dodržuje rozpočtové pravidla,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné
naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými
schůzemi, dohlíží nad dodržováním stanov, pečuje o rozvoj spolku. Výbor je
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4.
5.
6.
7.

oprávněn delegovat schválené pravomoci na další členy spolku, nebo jeho
zaměstnance a dobrovolné spolupracovníky, zejména výkon funkce organizačního
pracovníka, správce účtu, účetní a správce majetku. Výbor je povinen jednat s péčí
řádného hospodáře.
Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, písemně
(platí i elektronicky) 14 dnů předem.
Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to
nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
Každý člen výboru má jeden hlas, hlasy členů výboru mají stejnou váhu. Výbor je
schopen usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů výboru. K platnosti
usnesení výboru je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
Do výlučné kompetence výboru patří:
a) Svolávat členskou schůzi
b) Přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěry
publikovat v rámci spolku
c) Posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat
tyto návrhy členské schůzi
d) Dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
e) Přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
f) Rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvků členům,
pokud pro to existují závažné důvody
g) Rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků
h) Schvalovat interní organizační normy spolku
i) Vést řádnou evidenci členů spolku stanovenou formou a vest evidenční karty
členů
j) Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními organizacemi a
jednotlivci.

VI.
Předseda
1. Předseda výboru je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná navenek za
spolek. Podepisuje za spolek tak, že k názvu spolku připojuje svůj podpis. V době
jeho nepřítomnosti jej plnohodnotně zastupuje místopředseda výboru.
2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období
končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání funkce provede
nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) Vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořizování zápisu
z jejího jednání
b) Svolávání a vedení schůzí výboru
c) Provádět pracovní dohled nad zaměstnanci
d) Zabezpečovat finanční prostředky k zabezpečení činnosti spolku.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, usneseními členské schůze a
rozhodnutími výboru. V případě, že předseda jedná v rozporu s těmato zákony a
rozhodnutími a způsobí-li škodu spolku, je povinen ji nahradit.
5. Předseda může některé své kompetence delegovat na další členy výboru, případně
na další řádné členy spolku, či zaměstnance.
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VII.
Kontrolní orgán – kontrolor
1. Kontrolní orgán – kontrolor (dále jen kontrolor) je volen členskou schůzí z řad
řádných členů spolku. Funkce kontrolora je neslučitelná s funkcí člena výboru.
Kontrolor se zodpovídá členské schůzi. Má právu účastnit se zasedání výboru.
2. Úkolem kontrolora je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a jeho hospodaření
probíhá v souladu s obecně platnými zákony, předpisy, stanovami, organizačními
normami spolku, usneseními členské schůze a výboru. Tuto činnost vykonává
v průběhu celého funkčního období.
3. Zjistí-li kontrolor nedostatky, neprodleně upozorní na ně písemně předsedu výboru
a následně členskou schůzi.

VIII.
Členství

Členská základna je tvořena všemi členy.

A) Druhy členství
1. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou
spojena rozdílná členská práva a povinnosti. Členství ve spolku se rozlišuje na:
a) Řádné
b) Přidružené
c) Čestné.
2. Členství ve spolku je dobrovolné, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a
sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
3. Fyzická osoba, nebo právnická osoba se stává daným druhem členem ke dni
rozhodnutí výboru o jeho přijetí. Členství se váže na osobu člena, je nepřeveditelné
na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
4. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor na základě podané žádosti jak fyzické (u
osob mladších 18 let žádost podepisuje právní zástupce), tak i právnické osoby.
Žadatel o členství svoji žádosti vyjadřuje ztotožnění se stanovami spolku a ochotou
podílet se na naplňování společných zájmů s ostatními členy. Žadatel o členství
současně vyslovuje souhlas o zpřístupnění jeho dat v nezbytném rozsahu střešní
sportovní organizace a orgánům, zejména svazu SNH, ČUS a MŠMT.
5. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba a právnická osoba, na základě
podané přihlášky, hráči a funkcionáři můžou být pouze řádnými členy.
6. Přidruženým členem spolku se může stát fyzická osoba a právnická osoba, která se
z jakéhokoli důvodu nemůže stát řádným členem, s omezenými právy a povinností.
7. Čestným členem spolku se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou
činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla
výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

B) Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům spolku:
a) Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku
b) Být informován o činnosti spolku
c) Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku
d) Užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na členských
příspěvcích, nebo jejích prominutí atp.)
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e) Změnit druh členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov.
f) Ukončit kdykoli své členství.
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům spolku, starším 18 let:
a) Podílet se na řízení spolku
b) Účastnit se jednání členské schůze
c) Volit a být volen do všech volených orgánů
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové spolku:
a) Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní
činnosti spolku
b) Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy
sportovního chování
c) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku a užívané sportoviště, jakož i usilovat
o dobré jméno spolku.
d) Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánu spolku.
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové spolku:
a) Řádně plnit funkce, do kterých byl zvolen a úkoly, kterými byl pověřen
b) Podílet se na výchově mládeže a být jim příkladem ve svém jednání a chování
c) Platit členské příspěvky spolku v daném termínu a plné výši, jakož i jiné poplatky
související s činností spolku.

C) Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) Vystoupením člena
b) Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvků ve
stanovené době,
c) Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných
vnitřních předpisů spolku, usnesení členské schůze a rozhodnutí orgánů spolku
d) Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
e) Zánikem spolku bez právního nástupce.
2. O vyškrtnutí a vyloučení člena rozhoduje výbor, své rozhodnutí sdělí členu písemně.
3. Člen má právo se do 15 dnů písemně odvolat a požádat členskou schůzi o
přezkoumání důvodu jeho odvolání.

D) Členské příspěvky
1. Povinnost hrazení členských příspěvků je stanovena všem řádným členům spolku.
2. Výše členských příspěvků je stanovena na kalendářní rok 1.000 Kč na člena.
3. Zaplacení členského příspěvku je stanovena doba do 20. února daného kalendářního
roku.
4. Žádost o snížení výše, nebo prominutí členského příspěvku vážného zřetele podává
člen (u osob mladších 18 let jeho právní zástupce) písemně výboru nejpozději do 31.
ledna daného kalendářního roku.

IX. Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku spolku jsou:
a) Členské příspěvky
b) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spolku
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

c) Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizování sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti
d) Příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů
e) Reklamní činnosti a darů
f) Dotace a příspěvky ze státních rozpočtů nebo jiných veřejných rozpočtů, granty
apod.
Majetek spolku je vlastnícím 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 výbor.
Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Bližší
předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší
hospodářské činnosti.
Veškeré získané prostředky musí být využity ve smyslu těchto stanov.
Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud jde o
účelnější využití majetku ve prospěch spolku.
Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
Řádní členové spolku mají nárok na úhradu cestovních nákladů za použití
soukromního vozidla (prokazatelně se nejedná o služební vozidlo) a to při
zabezpečování přepravy členů spolku na jednotlivé sportovní akce konané mimo
místa působení spolku. Použití soukromého vozidla povoluje předseda výboru, jen
za předpokladu, že se jedná o výhodnější přepravu, nežli použití hromadné přepravy.
Výše náhrady se řídí platnými předpisy a minimální paušální cenu stanovuje výbor.

X. Závěrečná ustanovení
1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto
stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platností dnem přijetí členskou
schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin
spolkového rejstříku.
2. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské
schůze nebo z jiných důvodů stanovených zákonem.
3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za
účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze.
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne: 10. září 2014
V Brně dne 10. září 2014
Podpis předsedajícího valné hromady (členské schůze): Ing. Dušan SESTRIENKA v.r.
Podpis notáře: JUDr. Milan ŠMIDRKAL v.r.
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U S N E S E NÍ
Členské schůze Oddílu národní házené 1.NH BRNO, z.s.
Konané dne: 10. září 2014
Členská schůze schvaluje:
1. Stanovy Oddílu národní házené 1.NH BRNO, z.s.
2. Výbor ve složení:
a) Předseda výboru – Zdeněk Filípek
Narozen: 19. 2. 1964
Adresa trvalého pobytu: Křenová 71, 602 00 Brno
b) Místopředseda výboru – Ing. Jan Petr
Narozen: 9. 3. 1984
Adresa trvalého pobytu: Havlíčkova 19, 602 00 Brno
c) Člen výboru – pokladník – Ing. Dušan Sestrienka
Narozen: 5. 8. 1952
Adresa trvalého pobytu: Chodská 13, 612 00 Brno
3. Kontrolní orgán – kontrolor – Leopold Nováček
Narozen: 23. 10. 1982
Místo trvalého pobytu: Urbánkova 6, 624 00 Brno
Členská schůze bere na vědomí výkon následujících funkcí:
1. Přístup k účtu:
- Předseda výboru – Zdeněk Filípek
- Správce účtu - Ing. Barbora Miklošová
2. Účetní: Ing. Alena Klemová
3. Organizační pracovník: Ing. Dušan Sestrienka
Celkový počet přítomných řádných členů nad 18 let: 11
Hlasování pro:
11; tj.: 100 %
Hlasování proti:
0 ; tj.: 0 %
Zdrželo se hlasování: 0 ; tj.: 0 %

Usnesení bylo schváleno všema hlasy.
V Brně dne 10. září 2014
Podpis předsedajícího valné hromady (členské schůze): Ing. Dušan SESTRIENKA v.r.
Podpis notáře: JUDr. Milan ŠMIDRKAL v.r.
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