VŠESPORTOVNÍ KOLEGIUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje (VŠK KHK) vzniklo dne 7.3.2001 jako
dobrovolné a volné seskupení občanských sdružení působících ve sféře sportu a tělovýchovy.
Na základě jeho činnosti požádalo v roce 2013 o registraci stanov podle stávajících zákonných
ustanovení. Stanovy byly přepracovány podle nového občanského zákoníku
(NOZ 2014), schváleny dne 8.6.2015 a zaregistrovány v rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou L 8690.
Podle schváleného usnesení Sboru zástupců ze dne 29.6.2020 byl stávající statut z 20.5.2013
upraven a přepracován na toto znění.
A. Dohoda o součinnosti VŠK KHK
Článek I. - Smluvní strany
K dohodě přistupují jako řádní členové VŠK KHK tyto sportovní organizace a subjekty
01 Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů
02 Asociace školních sportovních klubů
03 Autoklub České republiky
04 Česká asociace Sport pro všechny
05 Česká obec sokolská
06 Český střelecký svaz
07 Česká unie sportu
08 Klub českých turistů
09 Orel - křesťanská tělovýchovná organizace
10 Sdružení sportovních svazů České republiky
11 Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
12 Český svaz kinballu
13 Akademie Rinosport
Článek II. - Předmět dohody
1. Prosazování společných zájmů smluvních stran ve vztahu k politickým stranám a hnutím
na úrovní Královéhradeckého kraje, krajskýn a regionálním orgánům státní správy,
v jejichž kompetenci je péče o sport a tělovýchovu nebo činnosti související.
2. Vzájemná výměny poznatků a zkušeností.
3. Příprava a zaujímání společných stanovisek a postupů ve vztahu ke státním orgánům
a k orgánům místní samosprávy.
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4. Zpracování kvalifikovaných stanovisek a podnětů Radě KHK, Výboru pro sport a VČA
KHK, odboru školství a tělovýchovy KHK včetně oblasti cestovního ruchu.
5. Případné předkládání podnětů pro poslanecký průzkum a také koordinace postupu při
mezinárodních stycích na krajské úrovni v oblasti sportu.
Článek III. - Právní ustanovení
1. VŠK KHK je od 24.9. 2013 právnickou osobou - IČ 02143208, bankovní spojení
GE Money bank, č.účtu 212821425/0600.
2. Na základě Dohody o součinnosti ze dne 20.5.2013 a souhlasu všech členů Sboru
zástupců VŠK KHK vyjádřeného v usnesení z jednání dne 29.6.2020 byla tato dohoda
zpracována a podepsána……….
B. STATUT VŠK KHK
1. VŠK KHK je dobrovolným seskupením spolků působících v oblasti sportu tělovýchovy
na území Královéhradeckého kraje.
2. Posláním VŠK KHK je zastupovat zájmy svých členů ve vztahu k
a) organizacím státní správy v kraji, jmenovitě ke Krajskému úřadu a jeho složkám
b) krajskému Zastupitelstvu a jeho jednotlivým členům
c) politickým uskupením, hnutím, stranám a jejich orgánům
d) poslancům a senátorům Parlamentu ČR
3. Cílem je systematicky posilovat postavení spolkového sportu jako prvku, který
významně a dlouhodobě pozitivně ovlivňuje život obyvatel Královéhradeckého kraje.
4. Úkolem je dále sjednocovat stanoviska a postup vůči zastupitelským orgánům, orgánům
státní správy a místní samosprávy, obchodním a jiným organizacím při prosazování
potřeb a zájmu občanů působících ve sportu.
5. Řádnými členy Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje jsou všichni členové
uvedeni v úvodní části „Dohody“. Řádným členem se mohou stát i další pověření
zástupci spolků tohoto typuv kraji, pokud jejich hlavním posláním je sport ve všech
jeho formách a pokud se o přijetí nového člena usnesou jednomyslně všichni řádní
členové Sboru zástupců (SZ) VŠK KHK.
6. Řádní členové SZ mohou mohou rozhodnout o přizvání zástupců orgánů státní správy
v kraji, členů zastupitelstva, poslanců a senátorů, jakož i institucí a občanských spolků
a dalších organizací.
7. Řádní členové SZ mají tato práva a povinnosti:
a) zúčastňovat se jednání Všesportovního kolegia a předkládat na něm svoje návrhy
a připomínky,
b) informovat kolegium o naléhavých otázkách sportovního prostředí s možností předkládat návrhy na řešení problémů a podílet se na realizaci závěrů a stanovisek, které
kolegium přijme,
c) zúčastňovat se jednání s orgány krajské státní správy, krajského zastupitelstva a
městských a místních samospráv a úřadů, s poslanci a senátory Parlamentu ČR a
dalšími orgány, institucemi a organizacemi,
d) v případě oddůvodněné neúčasti na zasedání Všesportovního kolegia KHK vyslat za
členský subjekt svého zástupce.
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Řádný člen má za povinnost tuto skutečnost předem oznámit statutárnímu zástupci,
respektive předsedovi kolegia.
8. Statut stálého člena má Klub olympioniků KHK a delegovaný zástupce Krajského
úřadu KHK.
C. Jednací řád
1. Jednání Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje svolává a řídí jeho předseda.
Předseda může pověřit řízením jednání:
a) jiného člena sboru zástupců z organizačních a jiných důvodů
b) jiného člena sboru zástupců z důvodu nepřítomnosti nebo nemoci
Na zabezpečení činnosti kolegia se podílí také sekretář, účetní, mluvčí a správce
webových stránek. Nečlenové kolegia se zúčastňují akcí a jednání kolegia s hlasem
poradním.
2. Pravidelné zasedání kolegia se koná zpravidla jedenkrát za 3 kalendářní měsíce. Podle
aktuální potřeby, na vyžádání jeho řádného člena, nebo krajského zastupitelského
orgánu či úřadu i častěji. Kromě řádných členů se mohou na pozvání předsedy kolegia
zúčastnit těchto jednání i další pověření zástupci organizací a pozvaní hosté.
3. Schůze kolegia se konají vždy v sídle VŠK KHK. Podle dohody může jednání
proběhnout v sídle některé NNO-člena sboru zástupců VŠK KHK. v Takovém případě
je organizace pověřena pořadatelstvím a zajišťuje nezbytné občerstvení. Veškeré
náklady s tímto spojené hradí pořádající organizace.
4. Kolegium je schopno zaujímat stanoviska k projednávaným otázkám a přijímat
usnesení, jsou-li přítomny nejméně 2/3 členských organizací vŠK KHK za
předpokladu, že se jednání koná v dohodnutém a plánovaném termínu, nebo jestliže
byli všichni řádně pozváni.
5. Projednání jednotlivých bodů programu zasedání VŠK KHK jsou ukončena zaujetím
stanoviska případně usnesením, ktré může mít ukládací (závazný) charakter jen v případě souhlasu všech dotčených.
6. Usnesení jsou přijímána dohodou (konsensem) stanoviska k orgánům státní správy a
rovněž zastupitelstva. Pro usnesení, které se týkají běžných otázek, postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů sboru zástupců Všesportovního kolegia.
7. Pro řízení práce VŠK KHK, jeho zastupování při jednání s krajskými orgány a jako
svého mluvčího k prezentaci své práce volí kolegium ze svých řádných členů předsedu
Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje, podle platných stanov na čtyři
kalendářní roky.
8. O průběhu jednání VŠK KHK se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předseda
a ověřuje předseda Kontrolní komise, poku není na jednání přítomen, potom jeden
zvolený člen sboru zástupců.
Vyhotovením zápisu je předsedou pověřen zpravidla jeden z místopředsedů VŠK
KHK, případně jiný účastník jednání z řad členů sboru zástupců.
Zápis se zasílá (předává) všem členům sboru zástupců, dále stálým hostům, sekretáři,
účetní, správci webu i dalším přítomným.
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D. Volební řád
1. Právo volit má každý ze 13 ti členů sboru zástupců VŠK KHK.
2. Volí se ze 13 ti členů VŠK KHK takto:
a) nejprve se volí předseda, a to zakroužkováním čísla a jména na kandidátce
b) následuje volba dvou místopředsedů, a to tak, že volič zakroužkuje maximálně
dva kandidáty
c) volba členů Kontrolní komise se provádí zakroužkováním čísla a jména
maximálně u tří návrhů se seznamu kandidátů
3. Volební lístky před volbou budou proškrtány u těch statutářů, kteří předem ohlásili,
že nemají zájem kandidovat na uvedenou funkci, nebo budou předem vyřazeni se
seznamu třinácti kandidátů pro volbu.
4. Za předsedu je zvolen ten, který získal nadpoloviční počet hlasů. Na funkci místo
předsedů jsou zvoleni dva kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Do kontrolní
komise jsou zvoleni tři kandidáti s nejvyšším. počtem hlasů.
5. Volič, který se z neodkladných důvodů nebude moci zúčastnit jednání v den voleb
vyplní své návrhy, vloží do zalepené obálky a předá volební komisi VŠK KHK do
předem určeného termínu. Tento návrh rozlepí volební komise a vloží volební lístky
do urny podle pořadí voleb.
6. Čtyřleté volební období započne dnem zvolení, kdy předchozím řádně zvoleným
funkcionářům skončí mandát.
7. Pro účely řádného průběhu voleb jsou voleny tyto komise:
- dvoučlenná mandátová komise s členstvím jednoho se stávajících místopředsedů
- tříčlenná volební komise doplněná sekretářem VŠK KHK
E.Závěrečná ustanovení
1. Dohoda o součinnosti včetně statutu, jednacího a volebního řádu se uzavírá na dobu
neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu všemi řádnými ćleny VŠK KHK.
2. Účastníci této dohody potvrzují svými podpisy, že jako pověření zástupci svých spolků
souhlasí s textem této dohody, statutu, jednacího a volebního řádu a budou se jimi jako
základními normami řídit v práci VŠK KHK..
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Podpisy pověřených zástupců krajských členských subjektů

01. ATJSK

……………………………. Mgr. Petr Lipovský
503 02 Lochenice čp. 206

Asociace těl. jednot a sport. klubů
IČ 005 36 571

02. AŠSK

……………………………. Josef Čurda

Asociace školských sportovních klubů
IČ 709 08 842

03. Autoklub ČR

509 01 Nová Paka, Achátová 1702

……………………………. Josef Donát

Autoklub České republiky 1.Čs.CC v AČR
IČ 481 44 282

04. ČASPV-KHKASPV

500 03 Hradec Králové,.Gagarinova 704

……………………………. Mgr.Zdeňka Horčičková

Česká asociace sportu pro všechny-Krajská asociace
IČ 269 84 636

05. ČOS

500 09 Hradec Králové., M.Hájka 534

……………………………. Helena Rezková

Česká obec sokolská župa Orlická
IČ 005 27 629

06. ČSS

551 01 Jaroměř, Vlkov 114

……………………………. Jaroslav Frýda

Český střelecký svaz KHKS č. 1003 8
IČ 709 21 00

07. ČUS

500 03 Hradec Králové, Luční 300

…………………………… Libor Šnajdr

Česká unie sportu KHKO ČUS
IČ 709 26 069

08. KČT

549 01 Nové Město n.Metují
Vrchovinská 1433

…………………………… Dana Jágrová

Klub českých turistů
IČ 662 88 631

09. OREL

503 03 Smiřice, Nádražní 155

…………………………… Bohdan Kratěna

Orel-křesťanská tělovýchovná organizace
IČ 648 08 904

10. SSS ČR

503 41 Hradec Králové, Truhlářská 265

…………………………… Ing. Josef Kolář

Sdružení sportovních svazů ČR Krajská komise KHK
IČ 001 74 262

503 15 \nechanice, Lubno č.85

11. Centrum pro integraci
…………………………… Mgr. Jiří Morávek
Osob se zdravotním postižením
503 41 Hradec Králové, Jana Černého 8/28
IČ 265 94 145

12. Český svaz kinballu

…………………………… Mgr. Jiří Pekař
516 01 Synkov-Slemeno, Slemeno čp.27

IČ 057 53 939

13. Akademie Rinosport
IČ 057 53 929

……………………………. PaedDr. Ladislav Petera
120 00 Praha 2, Truhlářská 3

Po změnách projednáno a schváleno: 25.4.2022
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