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Článek I. 

Název a sídlo 
 

1. Název spolku zní: Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, z.s. (dále jen 

„spolek“).  

2. Sídlo spolku se nachází na adrese: nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové. 

 

Článek II. 

Statut spolku 

 

1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek jeho členů, který vznikl dne 26. 1. 2000 

původně jako sdružení dle již dnes neplatného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě iniciativy příslušníků a zaměstnanců 

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KHK“). 

V souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 

od 1. 1. 2014 stalo spolkem.  

2. Spolek je právnickou osobou. 

 

Článek III. 

Účel spolku 

 

1. Rozvíjet sportovní činnosti u HZS KHK. 

2. Přispívat ke zvyšování fyzické kondice členů spolku. 

3. Organizovat sportovní soutěže ve všech druzích sportu, i technických. 

4. Organizovat společná setkání členů spolku v rámci sportovních i kulturních akcí, 

5. Vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro členy spolku, kteří se připravují na 

sportovní soutěže a účastní se sportovních soutěží. 

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

umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury. 

7. Hájit zájmy spolku a za tím účelem spolupracovat s vedením HZS KHK, Odborovým 

svazem hasičů, Českou hasičskou sportovní federací a jinými organizacemi  

a jednotlivci. 

 

Článek IV. 

Orgány spolku 
 

Spolek zřizuje tyto orgány: 

a) Valná hromada. 

b) Výkonný výbor.  

c) Revizní komise. 

 

Článek V. 

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Valnou hromadu tvoří shromáždění všech členů spolku. 

3. Zasedání valné hromady svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 1x 

ročně, a to nejméně třicet dnů před jeho konáním.  

4. Zasedání valné hromady se může konat formou dílčích valných hromad na 

jednotlivých územních odborech HZS KHK (Hradec Králové, Jičín, Trutnov, Náchod, 

Rychnov nad Kněžnou). Zasedání všech dílčích valných hromad se musí uskutečnit 

během 14 dnů. Pro schopnost usnášet se a pro přijímaní usnesení se zúčastnění 

členové a odevzdané hlasy sčítají. 
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5. Výkonný výbor svolá valnou hromadu vždy, když jej o to písemně požádá nejméně 

1/3 všech členů spolku. V takovém případě se zasedání valné hromady koná 

nejpozději do jednoho měsíce od doručení takové žádosti.  

6. Není – li valná hromada na svém zasedání usnášeníschopná, koná se za 15 minut od 

zjištění neschopnosti se usnášet náhradní valná hromada. Usnesení náhradní členské 

schůze se přijímá nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů (s výjimkou 

případů uvedených v čl. X. odst. VI.) za účasti libovolného počtu členů. 

7. Valná hromada na svém zasedání zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov spolku, 

b) schvaluje volební, jednací a finanční řád spolku, 

c) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku, 

d) zvlášť volí a odvolává členy výkonného výboru (prezidenta, viceprezidenta, 

sekretáře, hospodáře a sportovního referenta), 

e) volí a odvolává členy revizní komise, 

f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní závěrky  

a zprávu revizní komise, 

g) schvaluje rozpočet spolku a výši členských příspěvků, 

h) schvaluje plán činnosti spolku na další období, 

i) rozhoduje o zrušení spolku nebo sloučení či splynutí spolku s jiným spolkem 

a schvaluje majetkové a finanční vypořádání spolku, provedené výkonným 

výborem nebo revizní komisí spolku.  
 

 

Článek VI. 

Výkonný výbor  
 

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Výkonný výbor odpovídá za svou 

činnost valné hromadě. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními 

valné hromady. 

2. Výkonný výbor je pětičlenný a tvoří jej: 

a) prezident, 

b) viceprezident, 

c) sekretář, 

d) hospodář, 

e) sportovní referent.   

3. Prezident zastupuje spolek navenek a podepisuje se za něj. V době jeho nepřítomnosti 

zastupuje prezidenta viceprezident. Prezident dále zejména:  

a) řídí činnost výkonného výboru, 

b) naplňuje rozhodnutí výkonného výboru, 

c) rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 

Prezident je odpovědný za plnění rozhodnutí výkonného výboru a plynulý chod 

spolku. Rozsah dalších pravomocí prezidenta stanoví v případě potřeby výkonný 

výbor. 

4. Sekretář vede zejména administrativu spolku a vykonává příkazy výkonného výboru. 

Zpracovává roční zprávu o činnosti, kterou předkládá valné hromadě. 

5. Hospodář vede účetnictví spolku a zodpovídá za hospodaření spolku. Zpracovává 

roční zprávu o hospodaření a účetní závěrku, které předkládá prostřednictvím 

výkonného výboru na valné hromadě. 

6. Sportovní referent připravuje kalendář sportovních akcí spolku a zajišťuje veškerou 

agendu týkající se sportovních akcí spolku. 

7. Jednání výkonného výboru svolává prezident podle potřeby, nejméně 1x za šest 

měsíců. 

8. Zasedání výkonného výboru se mohou zúčastnit všichni členové spolku. 
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9. Výkonný výbor zejména:  

a) svolává valnou hromadu, 

b) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 

c) organizuje a řídí činnost spolku, 

d) dbá o hospodaření s majetkem spolku, 

e) zajišťuje operativní spolupráci s vedením HZS KHK, s  Odborovým svazem 

hasičů a dalšími organizacemi. 

 

 

Článek VII. 

Revizní komise 
 

1. Revizní komise je tříčlenná. Ze svého středu volí předsedu. Člen revizní komise nesmí 

být členem výkonného výboru. 

2. Revizní komise provádí revizi hospodaření spolku. Svoji zprávu předkládá na valné 

hromadě. 

3. Revizní komise je odpovědná valné hromadě, které prostřednictvím svého předsedy 

předkládá roční revizní zprávu.  

4. Revizní komise upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření 

k jejich odstranění. 

5. Revizní komise spolku provádí kontrolu hospodaření a účetnictví spolku nejméně 1x 

za rok. 

6. Revizní komise je povinna provést mimořádnou kontrolu hospodaření do 30 dnů od 

podání žádosti, požádá-li o to písemně s řádným odůvodněním kterýkoliv člen spolku. 

Nevyhoví-li revizní komise takové žádosti po jejím projednání s tím, že neshledala 

dostatečné důvody k provedení mimořádné kontroly (revize), vyrozumí o tom písemně 

žadatele a výkonný výbor do 30 dnů od obdržení žádosti. 

 

 

Článek VIII. 

Členství 
 

1. Členem spolku se může stát každý příslušník nebo zaměstnanec HZS KHK, který 

souhlasí se stanovami a účelem spolku. 

2. Členem spolku se může stát i rodinný příslušník člena spolku (tj. manžel, manželka, 

děti, druh, družka a registrovaný partner). 

3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě elektronické přihlášky výkonný výbor. 

Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným výkonnému výboru, 

b) úmrtím člena, 

c) vyloučením člena na základě rozhodnutí výkonného výboru z důvodu neplnění 

povinností vyplývajících ze stanov spolku nebo z důvodu vyvíjení činnosti 

v rozporu s cíli spolku, 

d) zrušením spolku. 

5. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který 

představují nedílnou součást finančních příjmů. Výše členského příspěvku činí 200 Kč 

ročně. Členský příspěvek je splatný dnem 28. 2. příslušného kalendářního roku. 
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Článek IX. 

Práva a povinnosti členů spolku 
 

1. Člen spolku starší 18 let má především tato práva: 

a) možnost účastnit se jednání valné hromady, činit návrhy a hlasovat na ní, 

b) hlasovat jedním hlasem bez ohledu na zastávanou funkci, 

c) právo volit a být volen do orgánů spolku, 

 

2. Člen spolku má především tato práva: 

d) možnost podávat výkonnému výboru návrhy a obracet se na výkonný výbor 

s oznámením, žádostí či dotazem týkajícím se činnosti spolku, 

e) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům 

poskytuje, 

f) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření, 

g) svobodně kritizovat konkrétní nedostatky v činnosti funkcionářů spolku. 

 

3. Člen spolku má především tyto povinnosti: 

a) dodržovat stanovy spolku a řídit se pokyny valné hromady a výkonného výboru, 

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen, 

d) řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, 

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, 

f) chránit majetek spolku. 
 

 

 

Článek X. 

Volby a hlasování 
 

1. Členové výkonného výboru a revizní komise jsou voleni přímou volbou na valné 

hromadě. 

2. Funkční období členů volených orgánů je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne 

jinak. 

3. Všechny orgány spolku rozhodují usnesením.  

4. Orgány spolku jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

jejich členů. Orgány spolku mohou přijmout usnesení také hlasováním 

korespondenční formou, a to prostřednictvím e-mailu nebo elektronického dotazníku. 

5. K přijetí usnesení je potřebný nadpoloviční počet hlasů zúčastněných členů. 

6. K přijetí usnesení o zrušení spolku a změně stanov spolku je třeba dvou třetin hlasů 

přítomných členů. 

7. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas prezident spolku. 

 
 

Článek XI. 

Zásady hospodaření spolku 
 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví spolku 

jako celku. S tímto majetkem hospodaří spolek v souladu s platnými právními 

předpisy. 

2. Zdrojem majetku jsou zejména: 
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a) členské příspěvky, 

b) granty, 

c) dary, příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, právnických 

 a fyzických osob, 

d) majetek převedený do vlastnictví spolku jeho členem nebo jiným subjektem. 

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

4. O nabývání a pozbývání majetku spolku a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje 

výkonný výbor. 

5. Kromě majetku, který má spolek ve vlastnictví, může hospodařit i s jiným majetkem, 

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

obecně závaznými právními předpisy. 

 

  Článek XII. 

Zánik spolku 
 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným zrušením spolku na základě rozhodnutí valné hromady, přičemž 

majetkové a finanční vypořádání (likvidaci) provede výkonný výbor, není-li jej, 

pak tato povinnost přechází na revizní komisi spolku, 

b) pravomocným rozhodnutím soudu. 

2. Případný likvidační zůstatek si členové spolku rozdělí rovným dílem mezi sebe. 

 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou.  

 
 


