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S T A N O V Y 
Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha, z. s. 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

Název: Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z. s.  (dále jen SC JÚ Praha, z. s.) je 

dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport. Hlavním 

posláním sdružení je tělesná výchova a sport zdravotně postižených jedinců. 

 

Sídlo: SC JÚ Praha, z. s. je V Pevnosti 13/4, 128 41 a působí na území ČR, 

     IČO 62933744 

 

 

II. 

Účel spolku 

 

1. Základním posláním SC JÚ Praha, z. s.  je organizovat sportovní činnost pro 

zdravotně postižené jedince (především jedince se spastickým postižením) v rámci 

zapojení do sportovních, tělovýchovných aktivit a vytvářet pro ně materiální i 

tréninkové podmínky, 

2. Cílem činnosti  SC JÚ Praha, z. s. je vytváření podmínek pro rozvoj tělovýchovy a 

sportu zdravotně postižených sportovců. K tomu spolupracuje s orgány státní 

správy a dalšími institucemi. 

3. SC JÚ Praha, z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

 

III. 

Organizační struktura SC JÚ Praha, z. s.  

 

1. Orgány SC JÚ Praha, z. s. jsou: 

a) Valná hromada 

b) Výkonný výbor 

c) Předseda 

d) Kontrolor  

2. Nejvyšším orgánem SC JÚ Praha, z. s. je Valná hromada. Schůze Valné hromady se 

konají nejméně jednou za rok. Na Valnou hromadu jsou zváni všichni členové SC 

JÚ Praha, z. s. (starší 18 let). K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

3. Valná hromada zejména: 

 

a) rozhoduje o zániku SC JÚ Praha, z. s. a v tomto případě 

současně i o majetkovém vypořádání, 

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SC JÚ Praha, z. s. 

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SC JÚ Praha, z. s. 

d) volí předsedu, členy výkonného výboru a statutární zástupce 

 SC JÚ Praha, z. s., 

e) schvaluje roční příspěvky od sportovců,  

f) stanoví hlavní směry činnosti SC JÚ Praha, z. s. pro příští 

období, 
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g) schvaluje Výroční zprávu a upravuje organizační řád a další 

interní předpisy, ve kterých se upravují vztahy SC JÚ Praha, z.s. 

  

 

 

4. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady 

b) organizuje a řídí činnost SC JÚ Praha, z.s, 

c) připravuje podklady pro Valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu 

a hlavním směrům činnosti. 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SC JÚ Praha, z.s. 

e) spolupracuje se sportovními svazy, 

f) rozhoduje o výši členských příspěvků  

 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných. 

 

5. Předseda: 

a)   je statutárním zástupcem SC JÚ Praha, z. s.  

b)  má podpisové právo k uzavírání všech smluv 

c)   spolurozhoduje v otázkách ekonomických, hospodářských a org. 

d)   spoluzodpovídá za činnost a hospodaření  SC JÚ Praha, z. s. 

 

6. Kontrolor: 

a) dohlíží a kontroluje činnost SC JÚ Praha, z.s. 

 

 

IV. 

Společné zásady členství 

1. Členem SC JÚ Praha, z. s. se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická 

osoba. Členství vzniká na základě vyplnění registrační karty a zaplacením 

členského příspěvku. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí předsedy o přijetí do 

spolku. 

 2. Zaniká odhlášením se (písemným nebo ústním sdělením), nebo neplněním 

základních členských povinností. 

3. Registraci členů, výši členských příspěvků, upraví Valná hromada. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Základní práva řádných členů SC JÚ Praha, z. s.   jsou: 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, 

tělovýchovného,  kulturního a společenského života, v rámci SC JÚ 

Praha, z. s. jako  celku a to za podmínek Stanov SC JÚ Praha, z. s. a 

v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek 

jejich soutěžních řádů, pokud byly v  SC JÚ Praha, z. s. Praha závazně  

přijaty,  

b) účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   

svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst, s právem 

podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají, 
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c) uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   

povahy  buď  přímo anebo prostřednictvím  zástupce oddílu  v orgánech 

SC JÚ Praha, z.s. 

2. Základní povinnosti řádného člena jsou: 

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SC JÚ Praha, z. s. a 

základní etické a mravní normy sportovce, 

b) plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  SC JÚ Praha, z. s.,  

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SC JÚ Praha, z. s. 

k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno, 

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související 

s jeho  členstvím a činností  v SC JÚ Praha, z. s., pokud  o tom 

příslušný orgán SC JÚ Praha, z. s. podle Stanov rozhodl, 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 

 

 

VI. 

Majetek SC JÚ Praha, z. s..  a hospodaření 

1. Zdrojem majetku SC JÚ Praha, z. s.   jsou zejména: 

- příspěvky členů SC JÚ Praha, z.s. 

- příspěvky a dotace od sportovních svazů, 

- státní příspěvky a dotace jiných organizací a osob, 

2. Majetek SC JÚ Praha, z.s.  je ve vlastnictví SC JÚ Praha, z.s. jako celku. O 

převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho 

nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Valná 

hromada. 

3. Vlastní činnost SC JÚ Praha, z. s.  se řídí zásadami, schválenými Valnou hromadou. 

Tyto zásady rovněž upraví postup SC JÚ Praha, z. s. při jejím případném vstupu do 

akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje 

valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SC JÚ Praha, z.s. 

 

 

VII. 

Právní postavení SC JÚ Praha, z. s.  

1. SC JÚ Praha, z.s. je samostatný právní subjekt, který úzce spolupracuje 

s Jedličkovým ústavem a školami v Praze, Nadací Jedličkova ústavu, státními 

institucemi a sportovními svazy. 

     Statutárním zástupcem SC JÚ Praha z. s. je předseda a osoby pověřené Valnou 

hromadou. 

 

 

 VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Úpravy stanov byly schváleny Valnou hromadou konanou dne 28. 4. 2018 a tímto 

dnem nabývají platnosti. 

 

 

 

V Praze dne 28.4.2018 

 

 

  

 


