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-_-'li9'"'i: 1|r ... O Stanovy spolku5ďl 91 srAŘA PÁKA
tčo, 1,lo:rtsr, oť czz;t:}llsr Sportem proti bariérám, z. s.

čl. r
Název a sídlo

spoftem proti bariérám, z. s. (dále jen ,,spolek") má sVé sidlo na adrese: Nádražní 111, 507 91
Stará Paka, Česká repLrblika. Anglický ekvivalent jména spolku jeI sport against barriers.

čl. II
Účel spolku

spo]ek byl založen ve Veřejném zájmu a má veřejně prospěšné posláni, kterým je Zlepšování
života a sociálniho postaVení postižených lidí a odstraňoVáni nepřízniVých dŮsledkŮ jejich postižení
V osobním ispolečenském životě.

čl. rrr
Hlavní činnost spolku

Předmětem hlavni činnosti spolku je uspokojování a ochrana společných zájmŮ jeho členŮ V rámci
naplňováni účelu, k němuž byl založen, zejménaI

a) odstraňoVání fyzických i psychologických bariér postižených lidí,
b) vyrovnávání příležitostí postižených lidí,
c) VytVáření podmínek pro aktivizaci a zvyšování úrovně komplexni rehabilitace postižených

]idí, jejich rekvaIifikace, integrace a osobni rozvoj Ve Všech oblastech života,
d) zastupováni postižených lidí při obhajobě jejich zdravotních, hospodářských, pracovních,

sociálních, rodinných, kulturních, sportovních a jiných zájmŮ a potřeb VyplýVajících z jejich
postižení,

e) hájení ZájmŮ postižených lidí prostřednictvim jednání sorgánystátní moci aspráVy,jakoži
s jinými osobami o eliminaci obecných i konkrétních bariér plnohodnotné sociální a
společenské integrace postižených lidí,

f) informování Veřejnosti o problematice a aktivitách týkajících se postižených lidí,
g) organizování nevýdělečných činností formou setkání, přednášek, besed, VzděláVáni,

Výměny Zkušeností a informací zaměřených na problematiku postižených lidí,
h) organizace a podpora Volnočasových aktivit postižených lidi,
i) individuální pomoc V těžkých životních situacích,
j) poskytování sociálních a dalších služeb, jakož i provozováni jiných činností pro postižené

lidi, pokL]d nejde o podnikatelskoU či jinoU výdělečnou činnost provozovanou V rámci
Ved]ejší hospodářské činnosti spolku,

čl. rv
vedlejší hospodářská činnost spolku

1, Ved]e hlaVní činnosti provozUje sPolek též Vedlejší hospodářskou činnost, která směřuje
k podpoře činnosti hlaVní a k hospodárnému využívání majetku spolku.

2, Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je poskytování služeb a provozování dalších činností,
pokud naplňují znaky podnikání či jiné Výdělečné činnosti, zejména I

a) poskytování sociálních služeb podle zákona č, 108/2006 sb,, o sociálních službách,
b) Výroba textilií, textilních VýrobkŮ, oděvŮ a oděvnich doplňkŮ,
c) zpracovánídřeva, Výroba dřeVěných, korkových, proutěných a slaměných VýrobkŮ,
d) Výroba Vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálŮ,
e) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zVukových a zVUkově-obrazových

záznamŮ a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
f) Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobkŮ,
g) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných VýrobkŮ,



h) povrchové úpravy a svařování kovŮ a dalších materiálŮ,
i) Výroba neelektrických zařízení pro domácnost,
j) Výroba jízdních kol, vozíkŮ pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředkŮ,
k) Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárkŮ,
l) Výroba zdravotnických prostředkŮ,
m) Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobkŮ z papírU, Výroba bižuterje,

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníkŮ, upomínkových předmětŮ,
n) nakládání s odpady (Vyjma nebezpečných),
o) zprostředkování obchodu a služeb,
p) Velkoobchod a maloobchod,
q) zastavárenská činnost a maloobchod s použitým Zbožím,
() údlžba motorových Vozidel a jejich příslušenství,
s) skladování, t:a|ení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti V dopravě,
t) ubytovací slUžby,
u) poskytováni softWare, poladenstvÍ V oblasti informaČních technologiÍ, zpracování dat,

hostingoVé a souVisejíci činnosti a Webové portály,
V) poradenská a konžultační činnost, Zpracování odborných studii a posudkŮ,

W) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
x) mimoškolníVýchova a vzdělávání, pořádání kurzŮ, školení, Včetně lektorské činnosta,
y) provozování kultUrních, kulturně-VzděláVacích a zábavních zařízení, pořádání kultUrních

produkci, zábaV, VýstaV, VeletrhŮ, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
z) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
aa) poskytování technických služeb,
bb) poskytováni slUžeb osobního charakte.u a pro osobní hygienu,
cc) poskytovánísluŽeb pro rodinu a domácnost,
od]vyroba, obchod a slu7by jilde nelaiazené,
ee) prodej kvasného lihu, konzumního lihU a lihovin,

čl. v
Členství ve spo!ku

1, Členství spolkU je omezeno na fyzické osoby.

2. Členství spolku se Váže na osobu člena a nepřechází na dědice ani jiného právního nástupce,

3. Člerslv ve spolLu je řádné a ceslné,

4, spolek Vede seznam členŮ; zápisy a výmazy vseznamu provádí výbor spolkL] na základě
skUtečností, které mají za následek změnU seznamu,

5. seznam je u|ožen v sídle spolku a je přístupný Všem členŮm spolku a členŮm orgánŮ spolku,

čt. vr
Řádné členství ve spolku

1, Řádným členem spolkU mŮže u.;t ryzict<á osoba starší 15 let, která dobrovolnou činnosti
dlouhodobě pomáhá při plnění úkolŮ a poslání spolkU. Řádné členství Ve spolkU Vzniká na
základě schválení pisemné př'hlášky členskou schŮzí spolku, která o jeho přijetí rozhodUje na
sVém nejbližšim zasedání.

2. Řádný člen spolku má práVo:
a) účastnit se jednáníčlenské schŮze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) Volit Výbor spolku,
c) předkládat náVrhy. podněty a připomínky orgánŮm spolku,
d) podílet se na píaktické činnosti spolku.

3. Řádný člen spolku má povinnostl
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení,orgánŮ spolku,



b) aktivně hájit Zájmy a dobré jméno spolku, dodržovat Vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly V rozporu se Zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnitjednání orgánŮ spolku a přispíVat ke zlepšeníjejich práce,
d) neprodleně předsedoVi spolkU oznámit případnoU změnU kontaktních údajŮ: poštovní

adresy, telefonního čísla a e-mailoVé adresy,
e) zaplatit roční členský příspěVek do tří měsícŮ od přijetí za řádného člena spolkU a pak Vždy

předem, nejpozději do 31. 12, předchozího roku.

4, Řádné číenství Ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámenío vystoupení řádného člena výboru,
b) úmriím řádného člena,
c) Zánikem spolku,
d) vyloučením řádného člena členskou schŮzí, v případě, že se řádný člen třikrát bez omluvy

nezúčastní Zasedání členské schŮze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany
orgánu spolku porušuje tyto stanovy.

e) případně z jiného dŮVodu stanoveného zákonem,

5. Veškeré vypořádání VŮči řádnému členovi, kterému zaniklo řádné členství, proběhne do tří
měsícŮ od potvrzeného ukončení řádného členství,

čl, vrr
Č€stné čl€nství Ve spolku

1. Čestným členem spolku mŮže být fyzická osoba starší 15 let, která svou činností Výrazně
přispěla k rozvoji spolkU. Čestné členství Ve spolkU Vzniká na základě schválení návrhu
řádného člena spolku členskou schŮzí, která o jeho uděleni rozhoduje na svém nejbližším
zasedání,

2, Čestný člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schŮze,
b) předkládat náVrhy, podněty a připomínky or9ánŮm spolku,
c) podílet se na praktické čjnnosti spolku,

3, Čestný člen spolkU má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánŮ spolku,
b) aktivně hájit zájmy a dobré jméno spolku, dodržovat Vnitřní dohody a nepodnikat žádné

kroky, které by byly V rozporu se zájmy spolkrr,
c) neprodleně předsedoVi spolku oznámit případnoU změnu kontaktních údajŮ: poštovní

adresy, telefonního čísla a e-mailoVé adresy.

4. Čestné členství Ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vrácení čestného členství Výboru,
b) úmrtím čestného členó,
c) zánikem spolku,
d) odebráním čestného členství členskou schŮzí, pokud opakovaně i přes p|semné napomenutí

Ze strany orgánu spolku poruŠuje tyto stanovy,
e) případně z jiného závažného dŮvodu.

čt. vrrr
orgány 5poIku

organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schŮze,
b) Výbor,
c) ředitel spolku,
d) dozorčí rada.



čt. rx
členská schůze

1, Nejvyšším orgánem spolku je schŮze Všech jeho členŮ členská schŮze. Členská schŮze
rozhoduje o Všech dŮležitých Věcech týkajících se spolku, Zejména:
a) schvaluje stanovy spolkU a změny těchto stanov,
b) Volí Výbor a odvoláVá jej,
c) Volí dozorči radu a odvoláVá jí,
d) schvaluje zpráVu o činnosti a hospodaření spolku za předcházejíci rok,

e) schvaluje revizní zpráVu Za předcházející rok,
f) určUje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
g) schvaluje přihlášky nových řádných členŮ a rozhoduje o Vyloučení řádných členŮ,
h) rozhoduje o Výši, splatnosti a zpŮsobu placení členských příspěVkŮ,

i) uděluje čestné členství a rozhoduje o jeho odebrání,
j) rozhoduje o VstUpu spolku do práVnických osob,
k) rozhoduje o členství spolkLl V mezinárodních organizacích, koalacích a kampaních,
l) rozhoduje o zániku spolkU.

Členská schŮze také rozhoduje o Všech Věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku,

zasedání členské schŮze je svoláVáno Předsedou spolkU podle po|reby, nejméně Však ]ednou
ročně, Předseda je povinen svolat do jednoho mésice člensloU schŮZi, pokud ho o to požádá
pisemné alespoň j;dna tretina členŮ spolku. Informaci o konání Zasedání členské schŮze
(pozvánku) zasilá předseda členŮm spolku pisemně nebo elektronickou poštou na kontaktní
adresu, kterou člen uvedl V přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní
adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konánim. součastl lnformace je náVrh programu
zasedání, Nejpo;ději áeset dní před konánim zasedáni členské schŮze zasílá předseda členŮm
spolku náVrhy materiálŮ, které je povinen předložit ke schVálení,

Členská schŮze mŮže na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru a

předsedy spolku.

Členská schŮze je usnášenischopná, účastní-li se jejího zasedání Většina Všech řádných členŮ
spolkU a rozhoduje nadpoloviční Většinou přítomných řádných členŮ spolku. Každý řádný člen
má při rozhodování jeden hlas; hlasy řádných členŮ si jsou rovny, Čestný člen nemá při

rozhodoVání žádný hlas,

zá|ežitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schŮze v souladLl

s odst, 3 tohoto ČlánkL] stanov, lze rozhodnout jen za ÚČasti a se souhlasem všech řádných
členŮ spolku.

o rozhodnutích přijatých na zasedání členské schŮze pořizuje členskou schŮzí pověřený člen
spolku zápis. a to do třiceti dnŮ od jejího ukončeni. Zápis svým podpisem ověřují dva členové
přítomní na Zasedání členské schŮze,

čt. x
výbor

Výbor je tříčlenný kolektivní Výkonný orgán spolku, který rozhoduje o Všech záležitostech
spolku, které nejsou těmito stanovami spolku Vyhrazeny rozhodnutí členské schŮze, zodpovídá
za plnění rozhodnutí členské schŮze a dodržování Vnitřnich předpisŮ spolku.

Výbor jmenuje a odvoláVá ředitele spolku a stanovíjeho odměnu, Smlouvu s ředitelem uzavírá
jménem spolku předseda VýborU.

Výbor schValuje předem tato práVní jednání ředitele spolku I

a) podepisování smluv nad 1 oo0 o00,- Kč (slovyI jeden milion korun českých),
b) nakládání s nemovitostmi,
c) ukončení pracovního poměru s Vedoucími pracovníky spolkU.

2.

3.

4.

5,

6.

f.

2.

3,

1.



4, Výbor je Volen čJenskou schŮží na dobu 4 let.

5. Výbor Volí ze svého středu předsedu Výboru, který

6, Předseda VýborU žastupuje Výbor VŮči ostatním
zejména zajišťovat:
a) svoláVání Zasedání členské schŮze V souladu s čl. VIII odst, 3. těchto Stanov,
b) Vedení řádné agendy členské schŮze,
c) Vedení seznamu členŮ spolku a prováděnízápisŮ či výmazŮ,
d) archivaci veškerých zápisŮ ze zasedání členské schŮze,
e) předkládání členské schŮZi zpráVu o činnosti a hospodaření spolku Za předcházející rok,
f) minimá]ně jednou za čtyři roky předložení členské schŮzi ke schválení strategický plán

spolku| a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsice před ukončenim platnosti
předchozího strategického plánU,
pozvánívedoucího dozorči rady na schŮze výboru,
pozvání ředitele spolk!r na schŮze Výboru.

7. Výbor mŮŽe rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě formou e mailové korespondence;
zjejího obsahu musí být patrno, o jaké otázce bylo takto hlasováno a jak který člen Výboru
hlasoVaJ,

čl. xr
statutární or9án - ředitel spolku

1, Ředitel spolkU je individUálni statutární orgán spolkLl opráVněný zastupovat spolek Ve Všech
záležitostech Včetně práVních jednání vŮči zaměstnancŮm spolku,

2, Ředitei řídí činnost spolku Vsouladu s rozhodnutími čienské schŮze a Výboru spolku,
3, Ředitele jmenuje a odvoláVá Výbor, který stanoví ijeho odměnu za Výkon funkce.

Reditel spolku je Ve smluvním VztahU ke spolku,

Výkon funkce ředjtele spolku je neslučitelná s členstvim V dozorčí radě spolkU.
V případě nemožnosti Výkonu funkce ředitele přebírá jeho pravomocj předseda VýborU spolku,

čl. xrr
Dozorčí řada

Dožorčí rada je třičlenná a je kontrolnim orgánem spolkLr.

Dozorčí rada je Volena členskou schŮzí na dobu 4 let a ze svého středu Volí předsedu dozorčí
rady.

řídíjeho činnost a svoláVá jeho zasedáni.

orgánŮm spolku, Do jeho povinností patří

s)
h)

5,

6.

1,

2.

3, Členství V dozorči radě je neslučitelné s členstvím Ve Výboru spolku.

6.

4.

5,

Dozorči rada dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně Vedeny a VykonáVá-li spolek činnost
V souladU se stanovami a práVními předpisy. Kontroluje zejména účelnost a efektivitu při
VyUžíVánífinanční prostředkŮ a majetku spolku a iejich eViden;i,
Přijimá náméty a stižnosti členŮ a upozorňUje orgány spolku na zjištěné nedostatky. V případě
zJištěni zavažných nedostatků rozhoduje o svoláni členské schŮze a informuje o nich členy
spolku.

Na Výročníčlenské schŮzi předkládá zpráVu o Výsledcích sVé kontrolní činnosti,

cl. xIII
zásady hospodáření

Zjsk z činnosti spolku lze použít VýIučně pro spolkovou činnost Včetně spráVy spolkU,
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čt, xrr
způsob majetkového vypořádání při

§pu'p- ,", , l;.l,.".....]. g,
l.]Ll,.r.fi rlr a
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zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační žŮsta_tek bezplatně převeden na jinou práVnickou osobu

neziikového charai<teru,lejlž cíte jsou blízké cílům spolku,

čl. xv
závěrečná ustanovení

1, Spolek byl Zalozen dne 9, 5. 2006 jako občanské sdružení podle zákona č, 83/1990 sb,, o

sdružovánr občanů,
z. Ěool. zakÓnu č.8g/2o12 Sb,, občanský zákoník, má spolek jako pŮvodní občanské sdružení

práVo kdykoli změnit svoji právníformu na ústav nebo sociální družstvo,
3, Tyto stanovy spolkL] jsou V úplném znění uloženy v sídle spolkU, .,_ ,__

i. oit;ruy, ttelé ne;sou těmito stanovami výslovné upra^veny, se řidi přislušnými ustanoveními
oocans'teno lálo;íku, piipadne jiných práVnlCh předpisŮ. 

_

5, Tyto stanovy V úplném znění byly schváleny clenskou 9chůzi spolku dne 31,12015

Účlnnost od L 2.2015

Ve staré Pace dne 9, 1, 2015

Zapsala I

0/J
lVIarcela sedláková. Dis.

oVěřilI

stanislava
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