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Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

Svaz národní házené (dále také jako „Svaz“ nebo „Spolek“) je spolkem ve smyslu zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Svaz je dobrovolným, nepolitickým svazem spolků
národní házené (dále také jako „Oddíl“) bez ohledu na to, kterých dalších svazů či spolků je
členem, jakož i fyzických osob za podmínek stanovených v těchto Stanovách.

2.

Svaz je právnickou osobou a má právní osobnost.

Článek II.
Název a sídlo Svazu
1.

Název Spolku je „Svaz národní házené“.

2.

Sídlem Spolku je Praha, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17

Článek III.
Cíl a činnosti Svazu
1.

Cílem činnosti Svazu je zabezpečovat komplexní rozvoj národní házené. K dosahování
tohoto cíle Svaz v rámci hlavní činnosti zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

2.

věnuje péči výchově mládeže;
dbá o zvyšování sportovní úrovně a tělesné zdatnosti, posilování zdraví
a zdokonalování pohybových schopností i dovedností všech aktivních členů oddílů
národní házené;
organizuje zajištění sportovní činnosti v rámci Svazu, organizuje soutěže národní
házené;
dbá o soustavné doplňování potřebné funkcionářské základny, trenérů a
rozhodčích;
vydává směrnice, řády a pravidla potřebné pro činnost Svazu;
vyvíjí metodickou činnost, např. odbornou přípravou sportovních funkcionářů,
vydáváním informačního a propagačního materiálu, vydáváním odborné literatury a
časopisu;
aktivně ovlivňuje výrobu výstroje, inventáře a dalších věcí, sloužících potřebám
národní házené a vybavení hřišť;
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;
vede své členy a ostatní účastníky soutěží v národní házené k dodržování základních
etických, estetických a mravních pravidel.

Svaz může k podpoře hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
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Článek IV.
Členství
1.

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

2.

Ve Svazu se zavádí dva druhy členství, a to členství Oddílů jako členství základní (dále také
jako „Základní člen“) a členství fyzických osob jako čestné členství (dále také jako „Čestný
člen“).

3.

Členství ve Svazu vzniká dnem, kdy Výkonný výbor schválí jeho přihlášku k přijetí za člena
Svazu, přičemž přihláška obsahuje výslovný souhlas se stanovami Svazu a v případě, že
oddíl národní házené není samostatnou právnickou osobou a působí v rámci právnické
osoby s dalšími sportovními nebo společenskými oddíly, podepíše přihlášku osoba
oprávněná jednat za spolek dle jeho stanov a zároveň vedoucí oddílu národní házené.

4.

Svaz vede seznam svých členů. Za vedení seznamu odpovídá Výkonný výbor. V seznamu je
alespoň uvedeno:
a.
b.

5.

Základní člen je oprávněn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

6.

u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresa, e-mailová
adresa;
u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo osoby, e-mailová adresa, osoba
oprávněná jednat za právnickou osobu.

vysílat delegáta s hlasovacím právem (hlasem rozhodujícím) na zasedání Valné
hromady;
navrhovat členy Výkonného výboru, Dozorčí rady a dalších orgánů Svazu;
zúčastňovat se v souladu s platnými řády všech sportovních akcí pořádaných
Svazem;
zúčastňovat se všech metodických akcí Svazu;
dostávat včas potřebné informace ze všech oblastí činnosti Svazu;
vyjadřovat se ke všem záležitostem Svazu;
být informován o činnosti Svazu od jednotlivých orgánů Svazu, a to i na základě
podané žádosti o informaci.

Základní člen je povinen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

podílet se na rozvoji národní házené v místě svého působení, a to především aktivní
sportovní činností;
zabezpečovat výchovu mládeže pro národní házenou;
aktivně se podílet na doplňování potřebné funkcionářské základny, trenérů
a rozhodčích;
řídit se všemi usneseními orgánů Svazu, řády a pravidly;
zaplatit Svazu řádně a včas všechny finanční částky, které jsou v souladu se
Stanovami a rozhodnutími orgánu Svazu požadovány;
vést řádně členskou a hráčskou evidenci.
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7.

Čestný člen je oprávněn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

8.

účastnit se bez hlasovacího práva (hlasem poradním) zasedání Valné hromady;
navrhovat členy Výkonného výboru, Dozorčí rady a dalších orgánů Svazu;
zúčastňovat se v souladu s platnými řády všech sportovních akcí pořádaných
Svazem;
zúčastňovat se všech metodických akcí Svazu;
dostávat včas potřebné informace ze všech oblastí činnosti Svazu;
vyjadřovat se ke všem záležitostem Svazu;
být informován o činnosti Svazu od jednotlivých orgánů Svazu, a to i na základě
podané žádosti o informaci.

Čestný člen je povinen:
a.
b.
c.
d.
e.

podílet se na rozvoji národní házené v místě svého působení, a to především aktivní
sportovní činností;
zabezpečovat výchovu mládeže pro národní házenou;
aktivně se podílet na doplňování potřebné funkcionářské základny, trenérů
a rozhodčích;
řídit se všemi usneseními orgánů Svazu, řády a pravidly;
zaplatit Svazu řádně a včas všechny finanční částky, které jsou v souladu se
Stanovami a rozhodnutími orgánu Svazu požadovány.

9.

Do orgánů Svazu může být zvolen jakýkoliv člen Svazu (fyzická osoba nebo člen Oddílu).
Ustanovení čl. VII. odst. 14 a čl. VIII. Odst. 14 Stanov jsou tímto ustanovením nedotčena.

10.

Členství ve Svazu zaniká:
a.
b.
c.
d.

vystoupením člena;
úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
vyškrtnutím člena; nebo
vyloučením člena.

11.

K vystoupení člena dojde na základě jeho písemné žádosti adresované Výkonnému výboru.
Výkonný výbor vezme vystoupení člena na vědomí na svém nejbližším zasedání. Členství
skončí dnem projednání Výkonným výborem nebo dnem, kdy vystoupení mělo být
projednáno.

12.

V případě úmrtí člena fyzické osoby nebo zániku člena právnické osoby zaniká členství dnem
úmrtí/zániku člena dle obecně závazných právních předpisů. Dojde-li k přeměně právnické
osoby dle obecných právních předpisů, může Výkonný výbor na žádost nově vzniklé
právnické osoby rozhodnout o pokračování členství.

13.

Výkonný výbor vyškrtne člena pro nezaplacení členského příspěvku, a pokud tento příspěvek
nebude zaplacen ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Výkonným výborem, nebo
Základního člena v případě, že nebude vyvíjet činnost po dobu delší jednoho roku,
nerozhodne-li dle odst. 18 tohoto článku. Členství zaniká dnem vyškrtnutí Výkonným
výborem. Pokud je Dozorčí radou vyškrtnutí zrušeno, platí, že členství nezaniklo.
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14.

Člen může být Výkonným výborem vyloučen:
a.
b.
c.

za závažné porušení obecně platných předpisů, které může poškodit dobré jméno
Svazu;
neetické chování v rozporu s cíli a zásadami Svazu; nebo
závažné nebo dlouhodobé neplnění povinností vůči Svazu.

15.

V případě důvodu k vyloučení dle odst. 14 písm. b) a c) tohoto článku musí být člen vyzván
Výkonným výborem nebo orgánem k tomu ustanoveným k nápravě svého chování a musí mu
být stanovena dodatečná lhůta alespoň jednoho (1) měsíce.

16.

Proti rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí člen může podat žádost o přezkoumání
rozhodnutí Dozorčí radu do jednoho (1) měsíce ode dne doručení rozhodnutí Výkonného
výboru. Dozorčí rada rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí potvrdí nebo zruší.

17.

Vyloučení člena nabývá účinnosti uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení
rozhodnutí Výkonného výboru nebo dnem rozhodnutí Dozorčí rady, která rozhodnutí
Výkonného výboru potvrdí, byla-li členem podána žádost o přezkoumání.

18.

Výkonný výbor je oprávněn přerušit Základní členství, pokud Oddíl po dobu delší než jeden
(1) rok nevyvíjí činnost. V případě, že člen s přerušením nesouhlasí, může podat žádost o
přezkoumání Dozorčí radě. Článek 13 poslední věta a článek 16 se v takovém případě použijí
obdobně.

19.

V době přerušení člen nevykonává práva a povinnosti dle těchto stanov. Závazky vůči Svazu
vzniklé před přerušením členství zůstávají nedotčeny.

20.

V případě, že v průběhu přerušení obnoví Základní člen činnost, oznámí tuto skutečnost
Výkonnému výboru. Dnem oznámení se přerušení ruší a členství je obnovuje v plném
rozsahu.

Článek V.
Orgány Svazu
Orgány Svazu jsou:
a.
b.
c.

valná hromada Svazu,
výkonný výbor Svazu,
dozorčí rada Svazu.

Článek VI.
Valná hromada Svazu
1.

Valná hromada Svazu (dále také jako „Valná hromada“) je nejvyšším orgánem Svazu.

Svaz národní házené

Stanovy SNH 2016

Strana 6 (celkem 10)

2.

Do působnosti Valné hromady náleží:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

schvalovat stanovy Svazu a jejich změny;
schvalovat program rozvoje Svazu;
volit a odvolávat předsedu a členy Dozorčí rady a schvalovat její statut;
volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy Výkonného výboru Svazu;
schvalovat pravidla hospodaření Svazu;
schvalovat rozpočtový výhled Svazu;
projednávat zprávy o čerpání rozpočtu Svazu a o hospodaření se svazovým
hmotným majetkem;
schvalovat účast Svazu na členství v jiných spolcích nebo svazech v souladu
s platnými právními předpisy;
schvalovat organizační řád Svazu a jeho změny;
ukládat úkoly Výkonnému výboru, Dozorčí radě a členům Svazu;
rozhodovat o symbolice Svazu;
zřizovat a zrušovat sekretariát Svazu;
rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Svazu;
jmenovat likvidátora při zániku Svazu;
rozhodnout o přeměně Svazu.
další záležitosti, které si vyhradí nebo jsou jí vyhrazeny obecně závaznými právními
předpisy.

3.

Valná hromada je svolávána statutárním orgánem Svazu podle potřeby, nejméně však
jednou (1) ročně.

4.

Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny Základních členů Svazu nebo písemnou žádost
Dozorčí rady musí Výkonný výbor svolat mimořádnou Valnou hromadu, a to nejpozději do
třiceti (30) dnů od doručení písemné žádosti. Nesvolá-li Výbor zasedání Valné hromady do
třiceti (30) dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo žádost o svolání podal (dále také
jako „Svolavatel“), svolat zasedání Valné hromady na náklady Svazu sám.

5.

Zasedání Valné hromady se svolává tak, že členům je rozeslána pozvánka s programem
jednání elektronicky na e-mailovou uvedenou v seznamu členů a zároveň je pozvánka
s programem jednání uveřejněna na internetových stránkách Svazu, a to nejpozději třicet
(30) dní před termínem zasedání.

6.

Zasedání Valné hromady se účastní:
a.
b.
c.

7.

zástupci Základních členů (dále také jako „delegáti“), a to po jednom delegátovi z
každého Oddílu s hlasem rozhodujícím;
Čestní členové Svazu, členové Výkonného výboru Svazu, členové Dozorčí rady Svazu,
po jednom zástupci oblastních soutěžních komisí s hlasem poradním;
hosté pozvaní Výkonným výborem Svazu.

Valná hromada je oprávněna jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina Základních členů
s nepřerušeným členstvím. Pokud 30 min po plánovaném zahájení není přítomna
nadpoloviční většina, koná se do patnácti (15) dnů náhradní Valná hromada, která musí mít
totožný program jednání a je schopna usnášení za přítomnosti jakéhokoliv počtu
Základních členů.

Svaz národní házené

Stanovy SNH 2016

Strana 7 (celkem 10)

8.

Návrhy Valné hromadě mohou podávat
a.
b.
c.

delegáti;
Výkonný výbor Svazu;
Dozorčí rada Svazu.

9.

Zasedání Valné hromady řídí zpravidla předseda Výkonného výboru, svolal-li Valnou
hromadu Výkonný výbor, nebo zástupce Svolavatele, byla-li Valná hromada svolána někým
jiným než Výkonným výborem, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.

10.

Valná hromada je oprávněna zvolit si pomocné orgány k řádnému průběhu svého zasedání.

11.

Byly-li k návrhu podány pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí od
posledního k prvnímu.

12.

Usnesení Valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
delegátů.

13.

K přijetí usnesení Valné hromady zásadního významu, kterými jsou usnesení ve věcech dle
odst. 2 písm. a), h), i) k), m), a o) tohoto článku je třeba souhlas více než tří pětin
přítomných delegátů.

14.

Valná hromada rozhoduje o jednotlivých návrzích aklamací, nerozhodne-li Valná hromada
jinak.

15.

Volba členů Výkonného výboru a Dozorčí rady probíhá tajně, nerozhodne-li Valná hromada
jinak.

Článek VII.
Výkonný výbor Svazu
1.

Výkonný výbor Svazu (dále také jako „Výkonný výbor“) je statutárním orgánem Svazu a
zabezpečuje plnění úkolů Svazu v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje
ve všech věcech, pokud nejsou v působnosti Valné hromady nebo Dozorčí rady.

2.

Do působnosti Výkonného výboru zejména patří:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

zabezpečovat plnění úkolů vyplývajících pro Svaz z obecně závazných právních
předpisů;
jmenovat šéfredaktora a členy rady časopisu;
plnit úkoly vyplývající pro Výkonný výbor ze stanov Svazu, z usnesení Valné hromady
a z programu rozvoje Svazu;
vydávat pravidla, směrnice a řády s výjimkou organizačního řádu;
hájit zájmy Svazu navenek;
organizovat a koordinovat činnost Svazu, jeho orgánů, Oddílů a komisí;
zřizovat komise s věcnou nebo územní příslušností;
delegovat příslušným komisím část své působnosti potřebnou pro řízení sportovních
soutěží;
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i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

zabezpečovat včasné informování členů;
sledovat, jak oddíly plní úkoly vyplývající z jejich členství ve Svazu;
aktivně působit na propagaci národní házené v hromadných sdělovacích
prostředcích;
usilovat vhodnými prostředky o rozvoj národní házené i mimo Českou republiku;
schvalovat počet pracovních míst sekretariátu Svazu a řídit jeho práci;
schvalovat účast Svazu na smlouvě o součinnosti oddílů, klubů a členů Svazu;
pravidelně kontrolovat čerpání rozpočtu Svazu a dbát o hospodárné využívání
finančních prostředků.

3.

Funkční období Výkonného výboru je čtyřleté.

4.

Výkonný výbor se skládá celkem z devíti (9) členů. Ze zvolených členů Valná hromada na
návrh Výkonného výboru volí předsedu a místopředsedu.

5.

Za Svaz je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně předseda a v případě jeho
nepřítomnosti místopředseda společně s dalším členem Výkonného výboru.

6.

Výkonný výbor je oprávněn pověřit členy Výkonného výboru ze svého středu řízením
jednotlivých úseků činnosti Svazu.

7.

Výkonný výbor se schází dle potřeby, alespoň jednou za dva (2) měsíce. Jednání Výkonného
výboru svolává předseda nebo jím pověřený člen alespoň pět (5) pracovních dní předem.
Jednání Výkonného výboru je oprávněn se zúčastnit předseda Dozorčí rady a sekretář
Svazu.

8.

Zasedání Výkonného výboru se mohou zúčastnit hosté přizvaní předsedou Výkonného
výboru.

9.

Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů.

10.

K platnosti usnesení Výkonného výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů.

11.

Na schůzi Výkonného výboru se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích (byly-li podány
k původnímu návrhu), a to v pořadí od posledního k prvnímu.

12.

Při rovnosti počtu hlasů při hlasování je rozhodující hlas předsedy, nebo, není-li přítomen,
místopředsedy.

13.

Rozhodování mimo jednání Výkonného výboru (per rollam) v písemné formě a s využitím
technických prostředků se připouští.

14.

Klesne-li počet členů Výkonného výboru, ostatní členové Výkonného výboru dodatečně
zvolí nového člena z řad členů Oddílů Svazu (kooptace) po zbytek funkčního období
Výkonného výboru. Ke kooptaci musí dojít na začátku zpravidla prvního zasedání
Výkonného výboru po zániku funkce člena Výkonného výboru.
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Článek VIII.
Dozorčí rada Svazu
1.

Dozorčí rada Svazu (dále také jako „Dozorčí rada“) je kontrolním orgánem Svazu.

2.

Do působnosti dozorčí rady náleží zejména:
a.
b.
c.

plnit úkoly, vyplývající pro dozorčí radu ze stanov Svazu a z usnesení Valné hromady;
kontrolovat plnění úkolů Výkonným výborem;
vykonává funkci přezkumného orgánu v případech stanovených těmito Stanovami a
interními předpisy Svazu, zejména disciplinárním řádem.

3.

Funkční období Dozorčí rady je čtyřleté.

4.

Dozorčí rada se skládá celkem z pěti (5) členů. Ze zvolených členů Valná hromada na návrh
Dozorčí rady volí předsedu.

5.

Dozorčí rada se schází dle potřeby, zpravidla jednou v kalendářním čtvrtletí.

6.

Zasedání Dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen alespoň pět (5)
pracovních dní předem. Předseda je povinen zasedání Dozorčí rady svolat, požádají-li o to
alespoň tři (3) členové Dozorčí rady nebo Výkonný výbor. Zasedání Dozorčí rady je
oprávněn zúčastnit se předseda Výkonného výboru.

7.

Zasedání Dozorčí rady se mohou zúčastnit hosté přizvaní předsedou Dozorčí rady.

8.

Na zasedání Dozorčí rady se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích (byly-li podány k
původnímu návrhu), a to v pořadí od posledního k prvnímu.

9.

Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

10.

K přijetí usnesení Dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

11.

Hlasování na schůzích Dozorčí rady je vždy veřejné.

12.

Při rovnosti počtu hlasů při hlasování je rozhodující hlas předsedy.

13.

Rozhodování mimo jednání Dozorčí rady (per rollam) v písemné formě a s využitím
technických prostředků se připouští.

14.

Klesne-li počet členů Dozorčí rady, ostatní členové Dozorčí rady dodatečně zvolí nového
člena z řad Základních členů (kooptace) po zbytek funkčního období Dozorčí rady. Ke
kooptaci musí dojít na začátku zpravidla prvního zasedání Dozorčí rady po zániku funkce
člena Dozorčí rady.
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Článek IX.
Hospodaření Svazu
1.

Hospodaření Svazu se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito zásadami:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

veškerý majetek Svazu (hmotný majetek, finanční prostředky) je ve vlastnictví Svazu
jako celku;
majetek Svazu se využívá co nejúčelněji;
hmotný majetek Svazu musí být řádně evidován;
hmotný majetek může být dočasně svěřen do užívání oddílů případně dalším
organizačním složkám a orgánům Svazu;
příjmy a výdaje Svazu musí být řádně evidovány;
finanční prostředky získává Svaz ze státního rozpočtu, z dotací, z vlastní činnosti, z
příspěvků, z podpor a darů právnických a fyzických osob apod.;
v souladu s platnými řády a směrnicemi má právo ukládat Svaz oddílům pokuty;
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;
plnění pravidel hospodaření Svazu, účelnost a správnost hospodaření s majetkem
Svazu kontroluje Dozorčí rada, o výsledcích své činnosti podává zprávy valné
hromadě.

2.

Za hospodaření Svazu odpovídá Výkonný výbor.

3.

Výši členského příspěvku či jiného poplatku stanovuje Výkonný výbor. Výše členského
příspěvku může být rozdílná podle druhu členství.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Svazu národní házené dne 9. dubna 2016 a v plném
rozsahu nahrazují stanovy schválené valnou hromadou Svazu národní házené dne 22. března 2008.
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