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STANOVY
Článek I.

Název: S v a z   n á r o d n í   h á z e n é
Sídlo: P r a h a, Zátopkova 100/2, 160 17

Článek II.

Svaz národní házené (dále jen „Svaz“) je sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Svaz je dobrovolným, nepolitickým
sdružením oddílů, klubů a kroužků národní házené (dále jen oddílů) a jednotlivců, bez ohledu
na to, ke kterým samostatným organizacím a hnutím patří. Svaz je právní subjekt

Článek III.
Cílem činnosti Svazu je zabezpečovat komplexní rozvoj národní házené. K

dosahování tohoto cíle vytváří Svaz v rozsahu své činnosti potřebné podmínky zejména tím,
že:

a)   věnuje péči výchově mládeže
b)   dbá o zvyšování sportovní úrovně a tělesné zdatnosti, posilování zdraví a

                  zdokonalování pohybových schopností i dovedností všech aktivních členů
                  oddílů národní házené

c) organizuje zajištění sportovní činnosti v rámci Svazu, organizuje soutěže
národní házené

d)   dbá o soustavné doplňování potřebné funkcionářské základny, trenérů a
                  rozhodčích

e)   vydává směrnice, řády a pravidla potřebné pro činnost Svazu
f)   vyvíjí metodickou činnost, např. odbornou přípravou sportovních

                  funkcionářů, vydáváním informačního a propagačního materiálu,
                  vydáváním odborné literatury a časopisu

g)   aktivně ovlivňuje výrobu výstroje, inventáře a dalších věcí, sloužících
                  potřebám národní házené a vybavení hřišť

h) hájí zájmy svých členů, za tím účelem spolupracuje s jinými sdruženími,
hnutími, institucemi, organizacemi, apod., které se mohou podílet na
rozvoji národní házené, a to i mimo Českou republiku

            ch) vede své členy a ostatní účastníky soutěží v národní házené k dodržování
                  základních etických, estetických a mravních pravidel

Článek IV.
Orgány Svazu jsou valná hromada Svazu, výkonný výbor Svazu a dozorčí rada

Svazu

 1. Valná hromada Svazu (dále jen „valná hromada“) je nejvyšším svazovým
orgánem

a) do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. schvalovat „stanovy Svazu“, jejich doplňky a změny
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 2. schvalovat program rozvoje Svazu
 3. volit a odvolávat předsedu a členy dozorčí rady a schvalovat její statut

              4. volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy výkonného výboru
                 Svazu

 5. schvalovat pravidla hospodaření Svazu
 6. schvalovat rozpočet Svazu - pro rok, kdy se nekoná valná hromada,

                 deleguje tyto pravomoci na výkonný výbor rozšířený o předsedy oblastních
                 soutěžních komisí

 7. projednávat zprávy o čerpání rozpočtu Svazu a o hospodaření se svazovým
                  hmotným majetkem

  8. schvalovat účast Svazu na členství v jiných sdružení v souladu s platnou
                  právní normou

  9. schvalovat organizační řád Svazu, jeho doplňky a změny
10. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Svazu v souladu s platnou právní

                  normou
11. ukládat úkoly výkonnému výboru, dozorčí radě, oddílům a členům Svazu

            12. rozhodovat o názvu, sídle a symbolice Svazu
            13. zřizovat a zrušovat sekretariát Svazu

b) valná hromada se schází
1. jednou za 2 roky k řádnému zasedání
2.   mimořádné zasedání valné hromady se uskuteční, požádá-li o to písemně

                          více než polovina oddílů, výkonný výbor nebo klesne-li počet členů
                          výkonného výboru Svazu na méně než 2 třetiny původního počtu jeho
                          členů

3. mimořádné zasedání valné hromady musí být svoláno nejpozději do dvou
měsíců ode dne, kdy byla doručena poslední z potřebného počtu žádostí
nebo ode dne, kdy klesl počet členů výkonného výboru pod stanovenou
mez

  4.   valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor.
c) zasedání valné hromady se účastní
1. delegáti jednotlivých oddílů, a to po jednom delegátu z každého oddílu s

hlasem rozhodujícím, hlasy všech delegátů jsou si rovny
2. členové Svazu (jednotlivci), členové VV, členové DR, po jednom zástupci

OSK s hlasem poradním
 3.    hosté pozvaní VV
 4.    náklady spojené s účastí delegáta na zasedání valné hromady hradí SNH.
d) návrhy valné hromadě mohou podávat
 1.   delegáti
 2.   výkonný výbor Svazu nebo jeho členové
 3.   dozorčí rada nebo její členové

                        4.    byly-li k návrhu podány pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a
                               to v pořadí od posledního k prvnímu
                        5.    usnesení valné hromady je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina

                   přítomných
6.  k platnosti usnesení valné hromady zásadního významu, kterými jsou
       usnesení ve věcech dle čl. IV, bod 1 písm. a), odst. 1, 8, 10 a 12 je třeba

souhlas více než tří pětin  přítomných delegátů
7.  o přijetí usnesení se rozhoduje veřejným hlasováním. Tajně se hlasuje
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pouze při volbě, usnese-li se tak valná hromada.

2. Výkonný výbor Svazu (dále jen „výkonný výbor“) je výkonným řídícím orgánem valné
hromady Svazu a zabezpečuje plnění úkolů Svazu v období mezi jednotlivými valnými
hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady,
přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

a) do působnosti VV náleží zejména:
  1.  zabezpečovat plnění úkolů vyplývajících pro Svaz z obecně závazných

                   právních předpisů
2.  jmenovat šéfredaktora a členy rady časopisu
3. plnit úkoly vyplývající pro výkonný výbor ze stanov Svazu, z usnesení

valné hromady a z programu rozvoje Svazu, vydávat směrnice, řády
s výjimkou organizačního řádu a pravidla

  4.   hájit zájmy Svazu navenek, např. vůči státním orgánům, výrobním a
                   obchodním organizacím, jiným sdružením apod.

  5.  organizovat a koordinovat činnost Svazu, jeho orgánů, oddílů a komisí
  6.  zřizovat komise s věcnou nebo územní příslušností
  7.  delegovat příslušným komisím část své řídící pravomoci potřebnou  pro

                   řízení sportovních soutěží
  8.  zabezpečovat včasné informování oddílů
  9.  sledovat, jak oddíly plní úkoly vyplývající z jejich členství ve

                   Svazu
10.  aktivně působit na propagaci národní házené v hromadných sdělovacích

                   prostředcích
11.  usilovat vhodnými prostředky o rozvoj národní házené mimo Českou

                   republiku
12.  schvalovat počet pracovních míst sekretariátu

                   Svazu a řídit jeho práci
13.  schvalovat účast Svazu na smlouvě o součinnosti oddílů, klubů a členů

                   Svazu
14.  pravidelně kontrolovat čerpání rozpočtu Svazu a dbát o hospodárné

                   využívání finančních prostředků
15.  schvalovat mezi řádnými valnými hromadami na VV, rozšířeném o
       předsedy oblast. soutěž. komisí s hlasem rozhodujícím rozpočet  Svazu

b) funkční období výkonného výboru je čtyřleté
  1.  výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a zpravidla sedmi

                   dalších členů
  2.  předseda řídí práci výkonného výboru, je oprávněn jednat jménem Svazu

                   ve všech věcech, které se Svazu týkají
 3.   v době nepřítomnosti předsedy výkonného výboru jej zastupuje

                   místopředseda v plném rozsahu práv a povinností předsedy
 4.   místopředseda a další členové výkonného výboru jsou pověřeni

                  odpovědností za jednotlivé úseky činnosti Svazu a výkonného výboru
 5.  podpisové právo má za Svaz zpravidla předseda, místopředseda, hospodář a

                  sekretář Svazu. Zvlášť důležité doklady musí být opatřeny nejméně dvěma
                  podpisy těchto funkcionářů

 6.  každý člen výkonného výboru se může své funkce vzdát
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            c) výkonný výbor se schází zpravidla jednou za 2 měsíce, výjimečně
                častěji, je-li to nezbytně nutné

1. mezi zasedáními výkonného výboru řídí jeho činnost předseda, v případě
jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. sekretář nebo předseda org.
komise. Podle potřeby se těchto jednání zúčastňují i pozvaní předsedové
odborných komisí. Termíny těchto jednání dostává na vědomí předseda
dozorčí rady

                         2.  schůzi výkonného výboru svolává předseda nebo sekretář z pověření
      předsedy
 3.   schůze výkonného výboru se může zúčastnit předseda dozorčí rady s

                   hlasem poradním
 4.   schůze výkonného výboru se mohou zúčastnit hosté, pozvaní předsedou

                  výkonného výboru
 5.  na schůzi výkonného výboru se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích

                   (byly-li podány k původnímu návrhu), a to v pořadí od posledního k
                   prvnímu

 6.   výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna  nadpoloviční většina
                   jeho členů

 7.   k platnosti usnesení výkonného výboru je třeba souhlasu nadpoloviční
                   většiny přítomných členů

 8.   při rovnosti počtu hlasů při hlasování je rozhodující hlas předsedy.

3. Dozorčí rada Svazu (dále jen „dozorčí rada“) je jediným kontrolním orgánem
Svazu

a) do působnosti dozorčí rady náleží zejména:
 1. plnit úkoly, vyplývající pro dozorčí radu ze stanov Svazu a z usnesení valné

                 hromady
 2. kontrolovat, jak výkonný výbor plní své úkoly
 3. Přezkoumávat konečná rozhodnutí při podání žádosti o přezkoumání

                 či  postupy orgánů 2. stupně při těchto rozhodnutích a kontrolovat splnění
                 svých doporučení po vrácení zpět orgánu 2.stupně (čl.V, bod 4 písm.f)
                 těchto Stanov a Disciplinárního řádu Svazu)

b) funkční období dozorčí rady je čtyřleté
 1. dozorčí rada se skládá z předsedy a zpravidla ze čtyř dalších členů
 2. klesne-li počet členů dozorčí rady na tři, působí dozorčí rada do nejbližšího

                 zasedání valné hromady, na němž se počet členů dozorčí rady doplní volbou
 3. předseda řídí práci dozorčí rady
 4. dozorčí rada si volí místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho
      nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností předsedy
 5.  místopředseda a další členové jsou dozorčí radou pověřeni odpovědností za

                  jednotlivé úseky činnosti dozorčí rady
 6.  každý člen dozorčí rady se může své funkce kdykoliv vzdát
c) dozorčí rada se schází dle potřeby, zpravidla jednou v kalendářním

                čtvrtletí, nebo výjimečně častěji, je-li to nezbytně nutné
 1. schůzi dozorčí rady svolává její předseda
 2. schůze dozorčí rady se mohou zúčastnit hosté, přizvaní předsedou dozorčí

                 rady
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3. na schůzích dozorčí rady se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích
                  (byly-li podány k původnímu návrhu), a to v pořadí  od posledního k
                  prvnímu

 4. dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
                 jejich členů
             5. k platnosti usnesení dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční
                 většiny přítomných členů

 6. hlasování na schůzích dozorčí rady je vždy veřejné
 7. při rovnosti počtu hlasů při hlasování je rozhodující hlas předsedy.

Článek V.
Členství ve Svazu je založeno na oddílovém principu, případně na přímém členství

jednotlivců. Členem se může stát každá fyzická či právnická osoba na základě své
svobodné vůle, která souhlasí se stanovami Svazu.

1. oddíly jsou základními články Svazu. Každý oddíl musí být právnickou osobou
nebo součástí jiné právnické osoby mimo Svaz

a) oddíly jsou členy Svazu, občané v nich sdružení jsou ve Svazu registrováni
2.  všechny oddíly sdružené ve Svazu mají rovná práva a rovné povinnosti

a) mezi práva každého oddílu náleží zejména:
1. vysílat delegáta na zasedání valné hromady

                        2. navrhovat členy výkonného výboru, dozorčí rady, jeho komisí a členy
   oblastních, krajských komisí a subkomisí
3. zúčastňovat se v souladu s platnými řády všech sportovních akcí pořádaných

                Svazem
4. zúčastňovat se všech metodických akcí Svazu
5. dostávat včas potřebné informace ze všech oblastí činnosti Svazu
6. být přítomen svými zástupci na jednáních orgánů Svazu (kromě hlasování).

                pokud se jednání bezprostředně dotýká zájmu oddílu.
b) mezi povinnosti každého oddílu náleží zejména:
1. podílet se na rozvoji národní házené v místě svého působení, a to především

                aktivní sportovní činností
2. zabezpečovat výchovu mladé generace pro národní házenou
3. aktivně se podílet na doplňování potřebné funkcionářské základny, trenérů a

                rozhodčích
4. řídit se všemi usneseními orgánů Svazu, řády a pravidly
5. poukázat Svazu řádně a včas všechny finanční částky, které jsou na oddílu

                právem požadovány
6. vést řádně členskou a hráčskou evidenci
7. podílet se přiměřenou částí na nákladech Svazu ve smyslu platných řádů a

                ustanovení.
3. členství ve Svazu vzniká oddílu případně jednotlivci dnem, kdy výkonný výbor
    schválí jeho přihlášku k přijetí za člena Svazu

a) přihláška obsahuje výslovný souhlas se stanovami Svazu
b) v případě, že oddíl není právnickou osobou, potvrdí přihlášku

                právnická osoba, jejíž je oddíl součástí
4. členství ve Svazu zaniká vystoupením oddílu nebo úmrtím člena jednotlivce nebo
    vyloučením

a) k vystoupení oddílu případně jednotlivce dojde na základě jeho
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                písemné odhlášky
b) v případě, že oddíl není právnickou osobou, potvrdí odhlášku právnická

                osoba, jejíž je oddíl součástí
c) výkonný výbor vezme odhlášku a ukončení členství na své nejbližší schůzi

                na vědomí
d) vyloučením oddílu případně jednotlivce ze Svazu je výjimečným

                způsobem ukončení členství
e) důvodem vyloučení může být pouze velmi závažné porušení obecně

                platných předpisů nebo dlouhodobé neplnění povinností vůči Svazu
f) o vyloučení rozhoduje výkonný výbor. Proti tomuto rozhodnutí oddíl,

případně jednotlivec může požádat o přezkoumání rozhodnutí
dozorčí radu (čl. IV, odst. 3a3/stanov) do 1 měsíce ode dne rozhodnutí

                výkonného výboru
g) vyloučení oddílu nebo jednotlivce nabývá účinnosti uplynutím 1

                měsíce ode dne rozhodnutí výkonného výboru nebo dnem rozhodnutí
                dozorčí rady

h) při ukončení členství výkonný výbor stanoví, co je třeba navzájem
                vypořádat, stanoví lhůtu pro vypořádání a uvědomí o tom oddíl a
                právnickou osobu, jejíž je oddíl, klub součástí. Obdobně postupuje i u
                jednotlivce.

Článek VI.
Hospodaření Svazu se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito zásadami

a) veškerý majetek Svazu (hmotný majetek, finanční prostředky) je ve
                vlastnictví Svazu jako celku

b) majetek Svazu se využívá co nejúčelněji
c) hmotný majetek Svazu musí být řádně evidován
d) hmotný majetek může být svěřen do užívání oddílů případně dalším

                organizačním složkám a orgánům Svazu, a to dočasně
e) příjmy a výdaje Svazu musí být řádně evidovány
f) finanční prostředky získává Svaz ze státního rozpočtu, z dotací, z vlastní

                činnosti, z příspěvků, z podpor a darů právnických a fyzických osob apod.
g) v souladu s platnými řády a směrnicemi má právo ukládat Svaz oddílům

                pokuty. Ty jsou rovněž součástí příjmů Svazu
h) bližší podmínky hospodaření Svazu (např. druh a výše příspěvků, způsob

                rozdělování finančních prostředků v rámci Svazu) upřesňují přijatá usnesení
                a vydaná rozhodnutí ve smyslu platných ustanovení Svazu

i) plnění pravidel hospodaření Svazu, účelnost a správnost hospodaření s
               majetkem  Svazu kontroluje dozorčí rada, o výsledcích své činnosti podává
               zprávy valné hromadě.

Článek VII.
1. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou Svazu národní házené dne 22. března
2008.
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