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1. Název a sídlo  

1.1 Název spolku je: „ Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z.s.“ (dále jen „SK“) 

1.2 Sídlem spolku je:  Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z.s. 

    Luční 586 

588 56 Telč  

                      

 

2. Charakter spolku 

2.1 SK je dobrovolný, nezávislý, zájmový spolek, který vznikl na základě iniciativy 

příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina - územní odbor 

Jihlava.  

2.2 SK je spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů.  

2.3 SK je právnickou osobou. 

 

3. Poslání a cíle 

3.1 Zvyšování a udržování fyzické kondice členů SK a jejich rodinných příslušníků. 

3.2 Rozvoj sportovní činnosti ve SK. 

3.3 Organizování sportovních soutěží ve všech druzích sportu. 

3.4 Vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro členy sportovního klubu. 

3.5 Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména prostřednictvím 

sponzorských příspěvků a darů, vlastní činností a  členskými příspěvky. 

3.6 Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, 

umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury. 

3.7 Hájit zájmy SK a za tím účelem spolupracovat s vedením Hasičského záchranného sboru 

Kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“) a vedením HZS KV – územního odboru Jihlava (dále 

jen ÚO Jihlava), odborovým svazem hasičů, ČHSF a ostatními organizacemi a jednotlivci. 
 

4.  Společné zásady členství 

4.1 Členem sportovního klubu se může stát občan ČR, který souhlasí se stanovami a posláním 

sportovního klubu.  

4.2 O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor sportovního klubu na základě písemné 

přihlášky. Členem SK se stává po uhrazení členského příspěvku. 

4.5 Evidenci členů SK vede jeho jednatel. 

4.6 Členství zaniká: 

 a) vystoupením člena na vlastní žádost podanou výkonnému výboru SK, 

 b) rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů SK při hlasování na valné hromadě, 
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 c) nezaplacením členského příspěvku do následující výroční valné hromady, 

 d) úmrtím člena, 

 e) zánikem SK.  

 

5. Práva a povinnosti člena  

5.1 Každý člen SK má právo zúčastňovat se všech akcí pořádaných SK.   

5.2 Členové mají právo podávat výkonnému výboru návrhy a obracet se na výkonný výbor 

SK s oznámením, žádostí či dotazem týkající se činnosti SK. 

5.3 Členové mají právo účastnit se valných hromad SK. Právo hlasovat, volit a být voleni do 

výboru sportovního klubu mají členové SK od 18 let věku. 

5.4 Členové SK jsou povinni se řídit usnesením Valné hromady a Výkonného výboru 

sportovního klubu. 

5.5 Člen je povinen řádně platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví Valná hromada 

sportovního klubu. 

5.6 Svědomitě vykonávat funkce v orgánech SK a podílet se na plnění cílů SK. 

5.7 Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno SK. 

 

6. Orgány SK 

Orgány SK jsou: 

 a) Valná hromada – nejvyšší orgán 

 b) Výkonný výbor – výkonný orgán 

 c) Předseda – statutární orgán 

  

7. Valná hromada 

7.1 Nejvyšším orgánem SK je Valná hromada. 

7.2 Valnou hromadu tvoří všichni členové SK. 

7.3 Valnou hromadu svolává výkonný výbor sportovního klubu dle potřeby, nejméně však 1x 

v kalendářním roce. 

7.4 Pokud o svolání valné hromady požádá výkonný výbor, předsedu SK, nebo alespoň 1/3 

členů sportovního klubu, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového 

podnětu. 

7.5 Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde 

usnášeníschopná Valná hromada SK, přebírá její pravomoci Výkonný výbor SK. 

7.6 Valná hromada SK na svém zasedání zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov SK, 

b) schvaluje finanční řád SK, 

c) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK, 

d) zvlášť volí předsedu, jednatele, hospodáře a členy výboru, 

e) projednává zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní uzávěrky, 
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f) schvaluje rozpočet SK a výši členských příspěvků, 

g) schvaluje plán činnosti SK na další období, 

h) rozhoduje o rozpuštění SK nebo sloučení SK s jiným sdružením a schvaluje 

majetkové vypořádání SK, 

i) rozhoduje o vyloučení člena SK. 

 

8. Výkonný výbor 

8.1 Výkonný výbor SK je výkonným orgánem SK, který za svou činnost odpovídá Valné 

hromadě SK. Výkonný výbor SK řídí činnost SK v období mezi zasedáními Valné hromady 

SK. 

8.2 Výkonný výbor SK tvoří: 

a) předseda, 

b) jednatel, 

c) hospodář, 

d) člen, 

e) člen. 

 

8.3 Předseda svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x za šest měsíců. 

8.4 Výkonný výbor zejména: 

 a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady, 

 b) organizuje a řídí hospodářskou činnost sportovního klubu, 

c) připravuje podklady pro Valnou hromadu a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům 

činnosti, k rozdělení dotací a sponzorských příspěvků a výsledků hospodaření z vlastní 

činnosti, 

 d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku sportovního klubu, 

 e) zabezpečuje spolupráci s vedením HZS KV – ÚO Jihlava a vedením HZS KV, 

  HZS jiných krajů, jinými kluby, vedením odborového svazu, ČSFH, orgány 

  obcí a jinými právnickými a fyzickými osobami, 

 f) rozhoduje o přijetí nových členů do sportovního klubu, 

 g) řídí jednání Valné hromady 

8.5 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K 

platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

8.6 Výkonný výbor má možnost využít pro jednání elektronickou komunikaci umožňující 

konferenční hovor. 

8.7 Předseda zejména: 

a) řídí činnost Výkonného výboru SK a zastupuje SK navenek, 

b) naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru SK, 

c) rozhoduje o běžných záležitostech SK, 

 

8.8 Rozsah pravomocí předsedy stanoví Výkonný výbor SK vnitřním předpisem. V době jeho 

nepřítomnosti jej zastupuje jednatel. 

8.9 Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonného výboru SK a plynulý chod SK. 
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8.10 Jednatel vede zejména administrativu SK a vykonává příkazy Výkonného výboru SK. 

8.11 Hospodář vede účetnictví SK a zodpovídá za hospodaření SK. Zpracovává roční zprávu 

o hospodaření a účetní závěrku, které předkládá prostřednictvím Výkonného výboru SK 

Valné hromadě SK. 

 

9. Volby a hlasování 

9.1 Členové Výkonného výboru SK jsou voleni přímou volbou na Valné hromadě SK. 

9.2 Volební období orgánů SK je dva roky, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. 

9.3 Všechny orgány SK rozhodují usnesením. 

9.4 Orgány SK jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů 

s právem volit a hlasovat, viz. bod 5.3 . 

9.5 K platnosti usnesení je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů, pokud není 

stanoveno jinak. 

9.6 K platnosti usnesení o zrušení SK a změně stanov SK je třeba dvou třetin hlasů 

přítomných členů. 

9.7 V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda SK, v případě jeho nepřítomnosti 

jednatel. 

9.8 Každý z členů s hlasovacím a volebním právem má 1 hlas. 

 

10. Zásady hospodaření  

10.1 SK hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví SK jako celku. 

S tímto majetkem hospodaří SK v souladu s platnými právními předpisy. 

10.2 Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou SK. 

10.3 O nabývání a pozbývání majetku SK a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje 

Výkonný výbor SK. 

 

10.4 Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může hospodařit i s jiným 

majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí 

obecně závaznými právními předpisy. 

10.5 Hospodaření s majetkem sportovního klubu upraví Valná hromada v souladu 

s Finančním řádem. 

 

11 Zánik SK 

11.1 Zánik a způsob majetkového vypořádání SK: 

 a) SK zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě 

rozhodnutí Valné hromady souhlasem dvou třetin všech členů SK s volebním právem, 

b) o majetkovém vypořádání bude rozhodnuto na základě návrhu výkonného výboru 

nejvyšším počtem hlasů na poslední valné hromadě. 
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12. Závěrečné ustanovení 

Tyto stanovy nabývají účinností dnem potvrzení u Krajského soudu v Brně. 

 

V Telči dne 3. června 2016 

 

 

 Předseda SK:  Mgr. Jiří Fišara ……………………………… 
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