STANOVY
Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje, z.s.
___________________________________________________________________________

I.
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje, z.s. , (dále jen VŠK
KHK) je samosprávný a dobrovolný svazek len , kterými jsou nestátní neziskové
organizace Královéhradeckého kraje v jejichž kompetenci je pé e o sport a t lovýchovu
nebo innosti související.
2. Zakládajícími leny VŠK KHK jsou:
Asociace školních sportovních klub eské republiky-Krajská rada KHK
Autoklub eské republiky-1. sCC v A R
Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny
eská obec sokolská-župa Orlická
eský st elecký svaz-Královéhradecké krajské sdružení SS
Královéhradecká krajská organizace eské unie sportu
Klub eských turist -oblast KHK
Orel-župa Brynychova
Sdružení sportovních svaz eské republiky-krajská komise pro KHK
Asociace t lovýchovných jednot a sportovních klub -TJ Hronov/TJ Náchod
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením KHK, ops.
3. lenství ve VŠK KHK je otev ené pro další t lovýchovné a sportovní spolky. Vzniká na
základ žádosti p íslušného spolku.
4. Sídlem VŠK KHK je Hradec Králové
5. VŠK KHK bylo p id leno I 02143208
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II.
el, p edm t innosti spolku
1. VŠK KHK je iniciativním a koordina ním orgánem ve vztahu k regionálním orgán m státní
správy, orgán m samosprávy, k politickým stranám a hnutím pe ujícím o t lovýchovu a
sport nebo zabývající se innostmi s tímto souvisejícími.
2. Do p sobnosti VŠK KHK náleží zejména:
a) dbát o to aby lenské subjekty provozovaly sportovní a obdobnou innost pro
lenskou základnu mládeže a dosp lých i pro ostatní zájemce z ad ve ejnosti,

b) zastupování zájmu spole ných len VŠK KHK,
c) vzájemná vým na poznatk a zkušeností, zdokonalování koordinace a efektivnosti,
úzká spolupráce len spolku ve vztahu ke státním orgán m a orgán m samosprávy,
d) p íprava a zaujímání spole ných stanovisek a postup ve vztahu k zastupitelským
orgán m a orgán m ve ejné správy, zejména k výbor m, rad a zastupitelstvu kraje,
e) zpracování kvalifikovaných stanovisek a podn
pro Královéhradecký kraj-Výboru
pro sport a V A v jehož pé i je spolkový sport a t lovýchova,
f) p edkládání podn
pro pr zkum v oblasti t lovýchovy a sportu,
g) spravovat vlastní majetek.
III.
Orgány VŠK KHK
1. Orgány VŠK KHK jsou:
a) sbor zástupc VŠK KHK jako orgán nejvyšší
b) p edseda jako orgán statutární
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní
2. Sbor zástupc VŠK KHK
2.1 Vrcholným orgánem VŠK KHK je sbor zástupc , v n mž má každý len VŠK KHK jednoho
zástupce s hlasem rozhodujícím. Sbor je ustaven ze jmenovaných zástupc lenských
subjekt VŠK, a to na dobu ty let.
Jednání sboru zástupc se jako stálý host zú ast ují:
zástupce Krajského ú adu KHK
zástupce Klubu olympionik –východo eská oblast.
2.2 Zasedání sboru zástupc se konají nejmén 2x za jeden rok. Zasedání se svolává
pozvánkou zaslanou zástupc m lenských subjekt bu na jejich adresu, nebo na
elektronickou adresu, kterou pro ú ely komunikace sd lí.
2.3 Pozvánka musí obsahovat minimáln místo a as konání zasedání a návrh programu
jednání. Pozvánka musí být zaslána nejmén 7 dn p ed konáním zasedání sboru.
2.4 K projednání neodkladných záležitostí nebo na základ od vodn né žádosti lena VŠK
KHK svolá p edseda(v p ípad dlouhodobé nep ítomnosti místop edseda) mimo ádné
zasedání sboru zástupc VŠK KHK.
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2.5 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu lze jednat a
rozhodnout jen v p ípad , že s tím souhlasí alespo 2/3 v tšina p ítomných. To neplatí
o zrušení nebo p em
VŠK KHK nebo pro rozhodnutí o zm
stanov. O t chto
záležitostech lze jednat jen za ú asti a se souhlasem 4/5 v tšiny všech, kdo jsou oprávn ni
zú astnit se zasedání sboru zástupc VŠK KHK.
2.6 Zasedání sboru zástupc ídí jeho p edseda nebo pov ený místop edseda. Pr
h
zasedání blíže upravuje Jednací ád.
2.7 Ze zasedání sboru zástupc VŠK KHK je po izován zápis. V zápise musí být uvedeno kdo
zasedání svolal, kdy se konalo. kdo jej ídil, jaké orgány byly zvoleny a jaká byla p ijatá
usnesení.
V zápise je uvedeno jméno zapisovatele a toho kdo zápis z pov ení sboru zkontroloval.
Každý len sboru zástupc VŠK KHK obdrží v elektronické nebo písemné podob 1 kopii
takto po ízeného zápisu.
2.8 Sbor zástupc rozhoduje o všech v cech, které jsou v p sobnosti spolku. Sbor je
usnášení schopný pouze v p ípad p ítomnosti nejmén 2/3 v tšiny všech zástupc
len VŠK KHK.
V p ípad ú asti všech zástupc len VŠK je ke schválení usnesení pot ebná 2/3 v tšina.
Pokud se jednání zú astní jen 2/3 v tšina zástupc len VŠK, musí být rozhodnuto o
platnosti usnesení nadpolovi ní v tšinou p ítomných.
2.9 V ele sboru zástupc VŠK je p edseda a dva místop edsedové. Sborem zástupc jsou
voleni na dobu ty let . Volby probíhají podle platného volebního ádu.
P edseda a místop edseda zejména:
a) zastupují VŠK KHK navenek
b ) organizují innost výboru VŠK KHK
c) zabezpe ují administrativu související s inností VŠK KHK
2.10 Sbor zástupc VŠK KHK na návrh p edsedy jmenuje sekretá e a hospodá e .Sekretá
podle pokyn p edsedy zajiš uje administrativní innosti související s agendou sboru a
dalších orgán VŠK KHK.
2.11 K pln ní úkol spolupracuje VŠK KHK s výborem pro sport a volno asové aktivity KHK
a s klubem olympionik východo eské oblasti-KHK, respektive s OV R.
2.12 Podrobnosti o organizaci, jednáních a metodách práce VŠK KHK upravuje Jednací ád,
který schvaluje sbor zástupc VŠK KHK.
3.

P edseda

3.1 P edseda je statutárním orgánem VŠK KHK. Jedná ve všech v cech v souladu s usnesením
výboru. Z pov ení p edsedy m že jednat místop edseda VŠK KHK.
3.2 P edseda podepisuje jménem VŠK KHK dokumenty tak, že k vytišt nému nebo
napsanému názvu p ipojí sv j podpis.
3.3 V p ípad kdy p edseda z jakéhokoliv d vodu nem že VŠK KHK zastupovat a tyto d vody
jsou p echodného rázu, zastupuje VŠK KHK v rozsahu jednání statutárního orgánu
místop edseda
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4. Kontrolní komise (KK)
4.1 Kontrolní komise dohlíží na to, aby byly záležitosti VŠK KHK ádn vedeny a kontroluje zda
VŠK KHK vykonává svoji innost v souladu s právními p edpisy, stanovami a dalšími
p edpisy VŠK KHK.
4.2 Kontrolní komise má t i leny. lenství v komisi není slu itelné s výkonem statutárního
orgánu, ani s výkonem funkce likvidátora.
4.3 Funk ní období len kontrolní komise je ty leté. Volby len kontrolní komise sborem
zástupc probíhají podle platného volebního ádu.
4.4 Kontrolní komise volí ze svého st edu p edsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k
len m sboru zástupc VŠK KHK a lenským subjekt m.
4.5 Kontrolní innost provádí komise na základ svého plánu nebo závažného podn tu ze
strany sboru zástupc VŠK, lenských subjekt VŠK KHK i t lovýchovných a dalších
orgán .
V rozsahu p sobnosti m že její pov ený len nahlížet do pot ebných doklad
a požadovat od ostatních orgán VŠK KHK. od lenských subjekt vysv tlení k dané
záležitosti.
4.6 Do p sobnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospoda ení VŠK KHK,
b) kontrola nakládání s dotacemi poskytnutými ze státního rozpo tu i jiných ve ejných
rozpo a to jak VŠK KHK, tak lenským subjekt m v p ípad kdy tyto dotace z
ve ejných prost edk byly poskytnuty prost ednictvím VŠK KHK,
c) kontrola správnosti údaj poskytovaných lenskými subjekty, kontrola pln ní
ostatních lenských povinností len a lenských subjekt VŠK KHK.
4.7 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na n bez zbyte ného odkladu statutární
orgány VŠK KHK a následn leny sboru zástupc VŠK KHK.
IV.
lenství
1.
2.

leny VŠK KHK jsou jeho zakladatelé a dále fyzické a právnické osoby.
lenství ve VŠK KHK je otev ené pro další t lovýchovné a sportovní spolky i uskupení.
Vzniká na základ žádosti takovéhoto subjektu po schválení 2/3 v tšinou sboru zástupc
VŠK KHK.
3. lenství ve VŠK KHK zaniká jeho výpov dí. Výpov dní lh ta je t ím sí ní a tato se po ítá
od prvého dne m síce následujícího po doru ení výpov di.
4. len m že být z VŠK vylou en pouze tehdy, pokud se nejmén po dobu 9 m síc neú astní
innosti spolku nebo zvláš závažným zp sobem poškodí zájmy spolku. O vylou ení
rozhodne sbor zástupc VŠK KHK 2/3 v tšinou všech svých len .
Pozvánka na jednání sboru zástupc VŠK KHK musí být len m v tomto p ípad doru ena
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nejmén 10 dn p edem. V nep ítomnosti lze o vylu ovaném lenu jednat pokud se bez
p edchozí dostate né omluvy nedostaví na zasedání. Rozhodnutí o vylou ení musí být
vyhotoveno písemn , od vodn no a doru eno všem len m VŠK KHK v písemné nebo
elektronické podob .
5. len m že do patnácti dn od doru ení navrhnout, aby rozhodnutí o vylou ení
p ezkoumala kontrolní komise VŠK KHK. Tento návrh na p ezkoumání p edkládá vylou ený
len v písemné podob statutárnímu orgánu, p edsedovi VŠKKHK
V.
Hospoda ení a majetek
1. Každý len VŠK KHK nese a hradí veškeré v cné a osobní náklady, které mu vznikají
v souvislosti s inností ve sboru zástupc VŠK KHK z prost edk organizace, kterou ve VŠK
KHK zastupuje.
2. V cné náklady innosti VŠK KHK jsou hrazeny ze schválených p ísp vk len a dále
z dotací, sponzorských p ísp vk a dar .
3 Sbor zástupc VŠK KHK schvaluje rozpo et na
p íslušný finan ní rok v rozsahu nezbytných náklad .
Rozpo et musí být v p íjmové a výdajové ásti v dlouhodobém hledisku minimáln
vyrovnaný, nesmí se hospoda it se ztrátou.
4. Povinností lena VŠK KHK je placení lenských p ísp vk jejichž výše je schválena
sborem zástupc VŠK KHK.
VI.
Zrušení VŠK KHK
1. VŠK KHK se ruší dohodou všech zakladatel a len VŠK KHK.
2. V tomto rozhodnutí se ur í, zda dojde ke zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Sboru
zástupc VŠK KHK p ísluší jmenovat likvidátora a rozhodnout o naložení s likvida ním
z statkem.
VII.
Zm ny a dopl ky stanov VŠK KHK
1. Sbor zástupc VŠK KHK zmoc uje statutární orgán tj. p edsedu provést ve své
kompetenci administrativn formální úpravy stanov, které nesm jí m nit jejich v cný
charakter. Na základ výzvy i rozhodnutí rejst íkového soudu m že p edseda výboru
odstra ovat všechny vady stanov k dosažení souladu s platnou právní praxí a k dosažení
zápisu do spolkového rejst íku.
2. Zásadní zm ny a dopl ky t chto stanov lze provést pouze na základ usnesení sboru
zástupc VŠK KHK schváleného 2/3 v tšinou všech len sboru zástupc VŠK KHK.
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Vlll.
Symbolika VŠK KHK
Symbolem VŠK KHK je registrované a chrán né logo, znázor ující spolupráci v prosazování
spole ných zájm a spolupráce zájmových spolk ve sportu a t lovýchov eské republiky.
Logo spolku je užito na titulní stran t chto stanov a bude užíváno p im en na
tiskovinách VŠK KHK.
IX.
Záv re ná ustanovení
Platnost t chto stanov je ode dne schválení sborem zástupc VŠK KHK.
Tato zm na stanov byla schválena sborem zástupc Všesportovního kolegia dne 25.4.2022.
V Hradci Králové dne 25. dubna 2022
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