STANOVY
Královéhradecké unie sportu, z. s.
____________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem Královéhradecká unie sportu, z. s., (dále jen KHUS) je samosprávný a
dobrovolný svazek len , kterými jsou právn , majetkov a organiza
samostatné právnické
osoby ustavené jako spolky, jejichž ú elem a hlavní inností je provozování sportovní a
obdobné innost a, t lovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní lenstvo, tak pro
neorganizovanou ve ejnost. KHUS tak sdružuje p edevším sportovní kluby a t lovýchovné
jednoty p sobící na území okresu Hradec Králové. KHUS m že rovn ž sdružovat organiza ní
složky/ lánky národních sportovních svaz ustavené i z ízené na základ stanov t chto svaz ,
jež jsou sdruženy v eské unii sportu a provozují svou innost na území okresu Hradec Králové.
2. Sportovní kluby, t lovýchovné jednoty a složky/ lánky národních sportovních svaz
lenskými subjekty KHUS.

jsou

3. Sídlem KHUS je Hradec Králové, PS 500 02, Habrmanova ul. . 192/2.
4. KHUS bylo p id leno I 00435732.
II.
el, hlavní a vedlejší innost spolku
1. Základním ú elem a hlavní inností KHUS je:
a) vytvá et optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné innosti, která se realizuje
v jeho lenských subjektech, p ípadn i mimo tyto subjekty na území okresu své
sobnosti,
b) poskytovat služby svým lenským subjekt m, p ípadn dalším organizacím i institucím,
které p sobí v rámci sportovního prost edí,
c) vytvá et široké možnosti užívání svých sportoviš a sportoviš svých lenských subjekt pro
zájemce z ad ve ejnosti, zejména pak mládeže,
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná za ízení, která vlastní nebo užívá,
podporovat budování, provozování a údržbu sportovních za ízení vlastn ných i užívaných
lenskými subjekty,
e) provozovat ve svých lenských subjektech sportovní a obdobnou innost pro lenskou
základnu i ostatní zájemce z ad ve ejnosti,
f) hájit zájmy svých len ; k tomuto ú elu spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy,
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
g) zajiš ovat v oblasti sportu vzd lávání a školení,
h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
i) po ádat nebo podílet se na po ádání sportovních a sportovn -kulturních akcí,
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j) dalšími formami své innosti napomáhat rozvoji ve ejného života, sportu, kultury, zdraví
apod. v míst své p sobnosti, zejména formou další ve ejn prosp šné innosti a inností
osv tovou,
k) spravovat vlastní majetek.
2. KHUS m že výlu
k podpo e své hlavní innosti provozovat vedlejší hospodá skou innost
spo ívající v podnikání nebo jiné výd le né innosti, tím vytvá í ekonomickou základnu pro
pln ní svého ú elu.
III.
Orgány KHUS
1. Orgány KHUS jsou:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c)
edseda jako orgán statutární,
d) revizní komise jako orgán kontrolní.
2. Valná hromada.
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem KHUS. Valná hromada je složena ze statutárních
zástupc , pop ípad jiných pov ených zástupc
lenských subjekt KHUS (dále také
„ú astníci valné hromady“). lenský subjekt m že zastupovat vždy jen jeden zástupce.
2.2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejmén jedenkrát za dva roky. Valná hromada se
svolává pozvánkou zaslanou lenským subjekt m, a to bu na adresu sídla, nebo na
elektronickou adresu, kterou lenské subjekty pro ú ely komunikace sd lí.
2.3. Pozvánka musí obsahovat minimáln místo a as konání zasedání a návrh programu jednání
valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejmén 10 dní p ed konáním zasedání valné
hromady.
2.4. Výkonný výbor je rovn ž povinen svolat valnou hromadu z podn tu nejmén 2/3 lenských
subjekt nebo z podn tu revizní komise. Nesvolá-li v tomto p ípad výkonný výbor valnou
hromadu do 30 dn od doru ení ádného podn tu, je ten, kdo podn t podal, oprávn n svolat
valnou hromadu sám.
2.5. Zasedání valné hromady m že být odvoláno i odloženo obdobným zp sobem, jakým bylo
svoláno.
2.6. Do p sobnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení KHUS s likvidací nebo o jeho p em
, tj. schválení fúze i rozd lení,
b) rozhodnutí o zm
stanov v etn zm ny názvu a symboliky KHUS; rozhodnutí o zm
sídla
však náleží do p sobnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání len výkonného výboru a volba a odvolání p edsedy,
d) volba a odvolání len revizní komise,
e) schválení výsledku hospoda ení,
f) schválení rozpo tu,
g) projednání a schválení zprávy o innosti výboru,
h) projednání zprávy o innosti kontrolní komise,
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i) rozhodování o disponování s nemovitým majetkem KHUS,
j) ur ení hlavních sm
innosti KHUS,
k) schvalování jednacího ádu valné hromady, volebního ádu, p ípadn dalších vnit ních
edpis podle stanov,
l) schvalování výše a splatnosti lenských p ísp vk ,
m) ezkoumání rozhodnutí o vylou ení lena (na jeho návrh).
V roce nekonání valné hromady deleguje své pravomoci v tomto bodu písmena e) f) g) a l) na
výkonný výbor.
2.7. Valná hromada je usnášeníschopná p i p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny jejích ú astník
s hlasem rozhodujícím. V p ípad , že p l hodiny po plánovaném zahájení není p ítomna
nadpolovi ní v tšina ú astník s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná
v po tu p ítomných.
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je pot eba nadpolovi ní v tšina p ítomných, pokud tyto
stanovy neur í n co jiného.
2.9. K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto lánku bod 2.6.
písm. a), b) a i) je pot eba alespo 2/3 v tšina p ítomných.
2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a
rozhodnout o ní v p ípad , že s tím souhlasí alespo 2/3 v tšina p ítomných. To neplatí pro
rozhodování o zrušení nebo p em
KHUS nebo pro rozhodnutí o zm
stanov. O t chto
záležitostech lze v takovém p ípad jednat jen za ú asti a se souhlasem všech, kdo jsou
oprávn ni ú astnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
2.11. Zasedání valné hromady ídí až do zvolení p edsedajícího valné hromady p edseda KHUS
nebo pov ený len výkonného výboru. Blíže upravuje pr
h zasedání valné hromady její
jednací ád. V p ípad volební valné hromady též její volební ád.
2.12. Ze zasedání valné hromady je po izován zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a p edsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly
zvoleny a jaká byla p ijata usnesení. Každý lenský subjekt je oprávn n nahlížet do zápisu
v sídle KHUS, a to v ur ených dnech a hodinách.
3. Výkonný výbor
3.1. Výkonný výbor zabezpe uje pln ní hlavní i vedlejší innosti KHUS v období mezi zasedáními
valné hromady.
3.2. lenem výkonného výboru m že být jen fyzická osoba starší 18 let, která je pln svéprávná a
která je bezúhonná. leny výkonného výboru v etn p edsedy volí valná hromada z kandidát
navržených lenskými subjekty KHUS nebo odstupujícím výkonným výborem. Podmínky
kandidatury lena výkonného výboru v etn p edsedy upravuje volební ád.
3.3. Výkonný výbor v etn p edsedy má lichý po et len – není-li valnou hromadou ur eno jinak,
je výbor p ti lenný. lenem výkonného výboru je vždy p edseda, jakožto statutární orgán
KHUS. Funk ní období len výkonného výboru je ty leté. Odstoupí-li ze své funkce nebo
zem e n který len výkonného výboru v etn p edsedy, p ípadn mu jinak skon í výkon
funkce v pr
hu funk ního období, valná hromada provede na uvoln né místo na svém
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nejbližším zasedání dodate nou volbu. Funk ní období dodate
zvoleného lena výkonného
výboru v etn p edsedy kon í spole
s funk ním obdobím zvoleného výkonného výboru.
3.4. Výkonný výbor volí ze svého st edu místop edsedu. Místop edseda vykonává pravomoci
sv ené stanovami p edsedovi v p ípad , kdy z jakéhokoli d vodu p edseda nem že nebo
nevykonává svou funkci.
3.5. Výkonný výbor svolává k zasedání p edseda nebo v p ípad , kdy tak p edseda ne iní nebo
nem že init, místop edseda i jiný len výkonného výboru, a to podle pot eby, nejmén však
dvakrát ro .
3.6. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jeho len .
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapot ebí souhlasu nadpolovi ní v tšiny
ítomných.
3.7. Do p sobnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
sv eny stanovami do výlu né pravomoci valné hromady i jiných orgán KHUS. V roce
nekonání valné hromady p ejímá její pravomoci uvedené v lánku 2.6 bod e) f) g) a l).
3.8. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpe uje pln ní usnesení a rozhodnutí valné hromady, p ijímá p íslušná rozhodnutí a
opat ení k jejich realizaci,
b) organizuje a ídí innost KHUS,
c) schvaluje a vydává vnit ní p edpisy KHUS, pokud jejich vydání není výslovn sv eno do
sobnosti valné hromady,
d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,
e)
ipravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku KHUS,
g) zajiš uje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
h) rozhoduje o vylou ení lena za podmínek t chto stanov.
4.

edseda

4.1.

edseda je statutárním orgánem KHUS. P edseda zastupuje samostatn KHUS, a to v souladu
s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V p ípad , že p edseda zastupuje KHUS
v rozporu s t mito rozhodnutími, je povinen nahradit KHUS škodu, kterou tímto jednáním
zp sobí.

4.2.

edseda podepisuje jménem KHUS dokumenty tak, že k vytišt nému nebo napsanému názvu
KHUS p ipojí sv j podpis.

4.3. V p ípad , kdy p edseda z jakéhokoli d vodu nem že KHUS zastupovat a tyto d vody jsou
echodného rázu, zastupuje KHUS v rozsahu jednání statutárního orgánu místop edseda.
4.4. Funk ní období p edsedy je ty leté s výjimkou uvedenou v bod 3.3. tohoto lánku.
5. Revizní komise
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5.1. Revizní komise dohlíží na to, aby byly i záležitosti KHUS ádn vedeny a kontroluje, vykonává-li
KHUS innost v souladu s právními p edpisy, stanovami, p ípadn dalšími vnit ními p edpisy
KHUS.
5.2. Revizní komise má t i leny. lenství v revizní komisi není slu itelné s výkonem funkce
statutárního orgánu, lena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
5.3. Funk ní období len revizní komise je ty leté.
5.3. Revizní komise volí ze svého st edu p edsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgán m
KHUS a lenským subjekt m KHUS.
5.4. Kontrolní innost dle bodu 5.6. provádí revizní komise na základ svého plánu nebo závažného
podn tu ze strany ostatních orgán KHUS, eské unie sportu i lenských subjekt KHUS.
V rozsahu p sobnosti revizní komise m že její pov ený len nahlížet do pot ebných doklad
a požadovat od ostatních orgán KHUS, od lenských subjekt i zam stnanc vysv tlení
k dané záležitosti.
5.5. Do p sobnosti revizní komise náleží zejména:
a) kontrola hospoda ení KHUS,
b) kontrola nakládání s dotacemi i jinými ú elovými prost edky poskytnutými ze státního
rozpo tu i z jiných ve ejných rozpo , a to jak KHUS, tak lenským subjekt m v p ípad ,
kdy tyto dotace z ve ejných rozpo
byly poskytnuty prost ednictvím KHUS i
prost ednictvím eské unie sportu,
c) kontrola správnosti statistických údaj poskytovaných lenskými subjekty, kontrola pln ní
ostatních lenských povinností lenskými subjekty KHUS.
5.6. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na n bez zbyte ného odkladu výkonný výbor a
následn i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
IV.
lenství
A) Druhy lenství
1.

lenství v KHUS je r zného druhu. S rozdílným druhem lenství jsou spojena rozdílná lenská
práva a povinnosti.

2.

lenství se rozlišuje na:
a) ádné,
b)
idružené,
c) evidované.

3.

ádným lenem KHUS se m že stát na základ svého rozhodnutí sportovní klub i
lovýchovná jednota, jejichž ú elem a hlavní inností je provozování sportovní a obdobné
innosti, t lovýchovy nebo turistiky. Sportovní klub i t lovýchovná jednota musí být založeny
jako spolek s vlastní právní osobností a musí vyvíjet svou innost na území okresu Hradec
Králové.
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4.

ádným lenem se m že stát na základ svého rozhodnutí organiza ní složka/ lánek
národního sportovního svazu sdruženého v eské unii sportu, která vyvíjí svou innost na
území okresu Hradec Králové. Právní povaha t chto organiza ních složek/ lánk se odvíjí od
stanov p íslušného národního sportovního svazu. Mohou tak mít jak originální, tak odvozenou
právní osobnost.

5. Zájemce o ádné lenství se musí ztotožnit s ú elem, hlavní inností KHUS a musí mít zájem
podílet se na napl ování spole ných zájm s ostatními leny KHUS.
6. O p ijetí za ádného lena rozhoduje výkonný výbor na základ podané písemné p ihlášky
zájemcem o lenství, ke které musí být p iloženy jeho stanovy, p ípadn stanovy národního
sportovního svazu a výpis ze spolkového rejst íku, zapisuje-li se zájemce o lenství do tohoto
rejst íku. Stanovy nesmí být v rozporu s ú elem a hlavní inností KHUS. Výbor blíže stanoví
obsah p ihlášky a zp sob jejího podání.
7.

idruženým lenem se m že stát právnická osoba, která se z jakéhokoli d vodu nechce nebo
nem že stát ádným lenem, ale má zájem podílet se na innosti KHUS a p ispívat k napln ní
jeho ú elu.

8. O p ijetí za p idruženého
o p idružené lenství.

lena rozhoduje výkonný výbor na základ

žádosti zájemce

9. Evidovaným lenem se stává fyzická osoba prost ednictvím svého lenství ve sportovním
klubu, t lovýchovné jednot i organiza ní složce/ lánku národního sportovního svazu, a to
v okamžiku, kdy se tyto subjekty stanou ádnými leny KHUS dle t chto stanov.
10. KHUS vede seznam len . Zápisy a výmazy týkající se lenství provádí výkonný výbor. Ten také
odpovídá za ádné vedení seznamu len . P íslušné údaje se zapisují i vymazávají bez
zbyte ného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazateln dozví. Seznam len m že
být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu len v etn údaj , které
jsou o lenech evidovány, stanoví svým vnit ním p edpisem výkonný výbor.
11. Údaje o lenech KHUS mohou být zp ístupn ny v nezbytném rozsahu st ešní sportovní
organizaci, tj. eské unii sportu, a to v rámci pln ní povinností KHUS v i této st ešní
organizaci. Dále mohou být zp ístupn ny orgán m státní správy a územních samospráv, a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací i jiných p ísp vk ze státního i jiného
ve ejného rozpo tu. Každý zájemce o lenství v KHUS podáním písemné p ihlášky souhlasí
s tím, aby údaje o n m vedené v seznamu len byly tímto zp sobem zp ístupn ny a sou asn
potvrzuje, že s t mito podmínkami seznámil svou lenskou základnu a zajistil v i ní spln ní
íslušných zákonných povinností ohledn zpracování osobních údaj .
12. Každý ádný len, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od KHUS na jeho náklad potvrzení
s výpisem ze seznamu len obsahující údaje o n m vedené, pop ípad potvrzení, že tyto údaje
byly vymazány.
B)

lenská práva a povinnosti

1. Rozsah lenských práv a povinností je dán druhem lenství.
2.

lenská práva, která p ísluší všem len m:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.

lenská práva, která p ísluší jen ádným len m:
a)
b)
c)
d)
e)

4.

astnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to prost ednictvím
svého zástupce,
podílet se na ízení KHUS,
volit do všech volených orgán KHUS za podmínek stanov,
být informován o innosti KHUS,
uplat ovat své názory a p edkládat podn ty k innosti KHUS.

lenské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni lenové:
a)
b)
c)
d)

5.

astnit se akcí, školení a seminá po ádaných, organizovaných i zabezpe ovaných KHUS,
a to podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce za p edpokladu, že ú ast není
v konkrétním p ípad vázána jen na ur itý druh lenství,
za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná za ízení KHUS,
za stanovených podmínek využívat služeb KHUS,
astnit se jednání orgán KHUS, jedná-li se o innost i jednání daného lena,
zm nit druh svého lenství, pokud jsou pro zm nu spln ny podmínky podle stanov,
ukon it kdykoli své lenství.

podílet se podle svých možností a schopností na napl ování ú elu a hlavní innosti KHUS,
dodržovat stanovy a ostatní vnit ní p edpisy KHUS a základní normy sportovního chování,
plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgán KHUS,
šet it, chránit a zvelebovat majetek, který slouží KHUS k zabezpe ení jeho innosti, a
usilovat zachování dobrého jména KHUS.

lenské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen ádní lenové:
a)

ádn a v as platit p íslušné lenské p ísp vky, jakož i jiné poplatky související s ádným
lenstvím a inností v KHUS, pokud o tom p íslušný orgán KHUS podle stanov rozhodl,
b) vést v rohodnou a prokazatelnou evidenci svých len – fyzických osob a poskytovat o tom
íslušná statistická šet ení (výkazy),
c) poskytovat p íslušným orgán m KHUS pravdivé a prokazatelné údaje o svých
organiza ních, ekonomických a majetkových pom rech, jsou-li toto údaje nezbytné
k pln ní povinností KHUS nebo k využívání lenských práv ádných len .
C) Zánik lenství
1.

lenství v KHUS zaniká:

a) vystoupením ádného i p idruženého lena; vystoupení musí být KHUS oznámeno písemn a
musí z n j být patrné, že o vystoupení rozhodl k tomu kompetentní orgán lenského subjektu,
b) vyškrtnutím ádného lena z d vodu nezaplacení stanoveného lenského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základ výzvy k úhrad s dodate
stanovenou lh tou pro
jeho zaplacení; na tuto skute nost bude len ve výzv upozorn n,
c) vylou ením ádného i p idruženého lena z d vod závažného nebo opakovaného porušování
stanov, jiných vnit ních p edpis KHUS, usnesení a rozhodnutí orgán KHUS nebo jiných
lenských povinností,
d) zánikem ádného i p idruženého lena,
e) zánikem KHUS bez právního nástupce,
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f) v p ípad evidovaného lenství fyzické osoby zaniká lenství v okamžiku, kdy tato osoba
estane být lenem lenského subjektu KHUS, nebo v okamžiku, kdy je ukon eno lenství
lenského subjektu v KHUS, jehož prost ednictvím bylo evidované lenství založeno.
2.

len, jemuž z jakéhokoli d vodu skon ilo lenství v KHUS, je povinen vypo ádat své závazky
i KHUS.

D) Zánik lenství vylou ením:
O vylou ení z d vod uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vylou ení
se v písemné podob zasílá vylou enému lenovi na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu len
nebo na jeho elektronickou adresu, kterou KHUS poskytl.
len m že do patnácti dn od doru ení rozhodnutí o vylou ení navrhnout, aby toto rozhodnutí
ezkoumala valná hromada. Návrh na p ezkoumání rozhodnutí p edkládá vylou ený len
v písemné podob výkonnému výboru, který je povinen návrh p edložit valné hromad .
Valná hromada rozhodnutí o vylou ení lena bu potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vylou ení zruší
v p ípad , kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
V.
Majetek a hospoda ení
1. Zdrojem majetku KHUS jsou zejména:
a)
b)
c)

lenské p ísp vky,
íjmy z vedlejší hospodá ské innosti provozované k podpo e innosti hlavní,
íjmy dosahované v souvislosti s hlavní inností, zejména v souvislosti s provozováním
sportovních za ízení a organizováním sportovní, t lovýchovné, turistické a osv tové
innosti,
d)
ísp vky a dotace od st ešních organizací i sportovních svaz ,
e) dotace a p ísp vky ze státního rozpo tu nebo jiných ve ejných rozpo , granty apod.,
f) dary.
2. Majetek KHUS je ve vlastnictví KHUS jako právnické osoby. O p evodech vlastnického práva
k majetku, krom majetku nemovitého, o jeho nabývání a pozbývání a disponování s ním
rozhoduje výkonný výbor. O disponování (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem
rozhoduje valná hromada.
3. Bližší zásady hospoda ení s majetkem KHUS m že upravit vnit ní p edpis. Vnit ní p edpis m že
rovn ž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodá ské innosti.
4. V p ípad zrušení KHUS bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace s cílem
vypo ádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvida ní z statek po provedení
likvidace m že být použit pouze k ve ejn prosp šným cíl m s tím, že p ednostn bude
nabídnut právnické osob s ú elem a statusem obdobným ú elu a statusu KHUS. Jestliže KHUS
obdržela ú elov vázané pln ní ze státního i jiného ve ejného rozpo tu (dotaci, grant apod.),
naloží likvidátor s p íslušnou ástí likvida ního z statku podle rozhodnutí p íslušného orgánu
poskytovatele tohoto ú elov vázaného pln ní.
VI.
echodná a záv re ná ustanovení
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1.

lenství sportovních klub , t lovýchovných jednot a organiza ních složek/ lánk národních
sportovních svaz vzniklé podle dosavadního zn ní stanov KHUS z stává bez dalšího
zachováno. Tyto subjekty jsou nadále leny KHUS.

2. Valná hromada KHUS zmoc uje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativn formální úpravy stanov, které nesm jí m nit jejich v cný charakter. Na základ výzvy i
rozhodnutí p íslušného rejst íkového soudu m že výkonný výbor odstra ovat všechny vady
stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového
rejst íku.
Tato zm na stanov byla schválena valnou hromadou KHUS dne 22. íjna 2014.
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