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Stanovy  
Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. 

 
§ 1 

Základní ustanovení 
 

1. Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. (dále jen sdružení) je 
samosprávným a dobrovolným svazkem spolků jejichž účelem je výkon a všestranná 
podpora výkonu sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti jejich členů a široké 
veřejnosti (dále jen členské subjekty) se sídlem v okrese Prostějov. 

2. Sdružení je spolkem podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění (dále jen zákon), zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Brně pod spisovou značkou L 4859 

3. Název: Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. 
4. Zkratkou názvu sdružení je: OS ČUS Prostějovska 
5. Sídlem sdružení je Prostějov na adrese Česká 813/15, 796 01 Prostějov 
6. Identifikační číslo sdružení: 004 35 937 
7. Sdružení zastupuje vždy kterýkoliv člen statutárního orgánu. Jedná a podepisuje 

samostatně. Jiné osoby mohou zastupovat sdružení výhradně na základě plné moci 
udělené statutárním orgánem sdružení. 

 
§ 2 

Účel sdružení 
 

1. Účelem sdružení je organizace a všestranná podpora výkonu sportovní, tělovýchovné a 
turistické činnosti v členských subjektech a mezi širokou sportující veřejností. 

2. Ke splnění svého účelu sdružení v hlavní nevýdělečné činnosti: 
a) organizuje sportovní činnost, 
b) organizuje metodickou činnost ve sportovní oblasti, 
c) poskytuje členským subjektům služby a poradenství v oblasti správní a ekonomické, 
d) vyvíjí osvětovou, kulturní a společenskou činnost, 
e) spolupracuje s dalšími sportovními, tělovýchovnými a turistickými spolky a 

organizacemi, 
f) pečuje o tradice sdružení, 
g) spravuje a rozvíjí majetek sdružení. 

3. Sdružení může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 
spolkového majetku. Ve vedlejší činnosti sdružení vyvíjí jen takové činnosti, pro něž má 
oprávnění podle jiného zákona. 

4. Zisk z činnosti sdružení lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy sdružení.  
 

§ 3 
Členství ve sdružení 

 
1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát spolek, který souhlasí 

se stanovami sdružení, a který se ztotožňuje s účelem (hlavní činností) sdružení a hodlá 
se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy sdružení. Na členství 
ve sdružení není právní nárok. 
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2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné – spolků, jejichž účelem je výkon a všestranná podpora výkonu sportovní, 
tělovýchovné a turistické činnosti jejich členů a široké veřejnosti (dále jen SK/TJ), se 
sídlem v okrese Prostějov,  

b) přidružené – organizačních jednotek sportovních svazů, členů ČUS, ustavených pro 
okres Prostějov.     

3. Členy do sdružení přijímá na základě písemné přihlášky výbor sdružení. Řádným členům 
vzniká přijetím do sdružení členství v České unii sportu (dále jen ČUS). Proti případnému 
nepřijetí se zájemce o členství může odvolat k členské schůzi, která rozhoduje 
s konečnou platností.   

4. Sdružení vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten 
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů je 
veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které 
jsou o členech evidovány, stanoví vnitřním předpisem sdružení výbor. 

5. Sdružení vede též seznam členů SK/TJ – fyzických osob. Údaje, které jsou o členech 
SK/TJ evidovány stanoví vnitřním předpisem ČUS. Zápisy a výmazy týkající se členství 
provádí výbor na základě sdělení SK/TJ, které za jejich správnost odpovídají. Výbor 
sdružení odpovídá za řádné vedení seznamu členů SK/TJ. Příslušné údaje se zapisují či 
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. 
Seznam členů je veden elektronickou formou. 

6. Členství ve sdružení zaniká: 
a) vystoupením oznámeným písemně výboru sdružení, 
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného základního ročního příspěvku ve 

stanovené lhůtě, a to ani po výzvě ve lhůtě náhradní, 
c) vyškrtnutím z důvodu neplnění řádného a včasného plnění povinnosti vyplývající 

z členství v České unii sportu, a to ani po výzvě ve lhůtě náhradní,  
d) zánikem člena bez právního nástupce. 

7. O vyloučení člena ze sdružení se jedná podle zákona a stanov ČUS. 
8. Zánikem členství ve sdružení pro řádné členy zaniká i členství v ČUS. 

 
§ 4 

Práva a povinnosti členů sdružení 
 

1. Právem všech členů sdružení je účastnit se sportovního, kulturního a společenského 
života sdružení. Toto právo je právem i všech fyzických osob sdružených v členských 
spolcích.   

2. Práva řádných členů sdružení jsou: 
a) účastnit se členské schůze sdružení s hlasem rozhodujícím, 
b) konzumovat služby sdružení poskytované podle § 2, 
c) na jednáních ve sdružení uplatňovat své návrhy, názory a kritiku, 
d) na jednáních ve sdružení, která se ho týkají být zastoupen, 
e) dostávat pravidelně informace o činnosti a hospodaření sdružení, 
f) navrhovat kandidáty do výboru a na předsedu sdružení. 

3. Práva přidružených členů sdružení jsou: 
a) účastnit se členské schůze sdružení s hlasem poradním, 
b) konzumovat služby sdružení poskytované podle § 2, na základě smlouvy s výborem 
sdružení,  
c) na jednáních ve sdružení uplatňovat své návrhy, názory a kritiku, 
d) na jednáních ve sdružení, která se ho týkají být zastoupen, 
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e) dostávat pravidelně informace o činnosti a hospodaření sdružení. 
 

4. Povinnosti členů sdružení jsou: 
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti 

sdružení, 
b) řídit se stanovami sdružení, základními normami sportovního chování, dbát dobrého 

jména sdružení a nepoškozovat ho svým chováním a vystupováním, 
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží sdružení k zabezpečení jeho činnosti, 
d) řádně a včas platit příspěvky na činnost sdružení podle pravidel stanovených členskou 

schůzí, 
e) řádně a včas plnit povinnosti vyplývající z členství SK/TJ v České unii sportu. 

 
§ 5 

Statutární orgán 
 

1. Statutárním orgánem sdružení je předsednictvo. 
2. Předsednictvo sdružení má tři členy. Předsednictvo tvoří předseda / předsedkyně a 

dva/dvě místopředsedové / místopředsedkyně. 
3. Sdružení zastupuje každý člen předsednictva samostatně.  
4. Členy předsednictva volí členská schůze sdružení z kandidátů navržených SK/TJ z členů 

SK/TJ starších 18 let na období čtyř let.  
5. Předsednictvo rozhoduje o záležitostech sdružení ve sboru. Je schopno usnášet se za 

přítomnosti, nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných 
členů. 

6. Členové předsednictva sdružení mohou být za svou činnost odměňováni. 
 

§ 6 
Nejvyšší orgán sdružení 

 
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou svolává výbor sdružení nejméně 

jednou ročně, zpravidla do konce dubna každého roku. Členy zastupuje na jednání 
členské schůze jejich statutární orgán / člen statutárního orgánu, ledaže člen zplnomocní 
jiného zástupce. 

2. Členové výboru, pokud nejsou zástupci členů sdružení, se účastní členské schůze 
s hlasem poradním. 

3. Členská schůze se svolává rozesláním pozvánky e-poštou do oficiálních schránek členů, 
vyvěšením pozvánky na webové stránky sdružení, případně listovní poštou nejméně 21 
dní před zasedáním.   

4. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny jejích účastníků s hlasem 
rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční 
většina účastníků s hlasem rozhodujícím, koná se členská schůze jako náhradní. 

5. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na 
pořad původně svolaného zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu 
členů. 

6. Členská schůze má tato výlučná oprávnění: 
a) schvalovat hospodářská pravidla sdružení, 
b) schvalovat rozdělení hospodářského výsledku sdružení za uplynulé účetní období, 
c) volit předsednictvo a výbor sdružení, 
d) schvalovat odměnu statutárnímu orgánu sdružení, 
e) schvalovat převody nemovitého majetku sdružení, 
f) měnit stanovy sdružení, 
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g) schvalovat vstup sdružení do sdružení právnických osob a vystoupení z nich, 
h) rozhodovat o zrušení sdružení, o rozdělení nebo fúzi sdružení. 

 
§ 7 

Výbor sdružení 
 

1. Orgánem operativního řízení sdružení je výbor. 
2. Výbor má počet členů stanovený členskou schůzí (nejméně sedm členů). Výbor tvoří 

předsednictvo a další (nejméně čtyři) členové. 
3. Další členy výboru volí členská schůze z kandidátů navržených SK/TJ z členů SK/TJ 

starších 18 let na období čtyř let. 
4. Výbor rozhoduje o záležitostech sdružení ve sboru. Je schopen usnášet se za 

přítomnosti, nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných 
členů. 

5. Výbor jedná o těchto záležitostech: 
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná 

rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 
b) organizuje a řídí činnost sdružení, 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy sdružení, pokud jejich vydání není výslovně 

svěřeno do působnosti členské schůze, 
d) schvaluje rozpočtová opatření k úpravám rozpočtu, 
e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, 
f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sdružení 

6. Zřizuje poradní orgány a komise výboru a určuje jejich statut. 
 

§ 7a 
Kontrolní komise 

 

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti sdružení řádně vedeny a vykonává-li sdružení 
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 
sdružení. 

2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem 
funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 

3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. 
4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu 

k orgánům sdružení a členům sdružení.  
5. Kontrolu činnosti sdružení provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo 

závažného podnětu ze strany ostatních orgánů sdružení či členů sdružení. V rozsahu 
působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a 
požadovat od ostatních orgánů sdružení či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 

6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 
a) kontrola hospodaření sdružení, 
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 

rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. 
7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a 

následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání. 



Stanovy OS ČUS PV – 22. 5. 2015 – strana 5 

§ 8 
Majetek a hospodaření sdružení 

 
1. Majetek sdružení tvoří: 

a) nemovitosti zapsané na jméno sdružení v katastrech nemovitostí, 
b) movité věci pořízené sdružením, případně získané darem, 
c) finanční majetek v pokladně a na bankovních účtech. 

2. Sdružení hospodaří na základě hospodářských pravidel stanovených na kalendářní rok 
členskou schůzí sdružení. Sdružení se může zavazovat jen do výše svých aktiv a 
závazných příslibů veřejné finanční podpory.  

3. Finanční a hmotné zdroje pro činnost sdružení jsou: 
a) příspěvky členů, 
b) dary a odkazy, 
c) dotace státu, kraje nebo obce, dotace jiných organizací, jejichž je členem, 
d) výnosy z majetku, 
e) zisky z vlastní vedlejší hospodářské činnosti. 

4. Za dluhy sdružení jeho členové neručí. 
5. Sdružení je účetní jednotkou. O hospodaření sdružení vede účetnictví podle příslušného 

zákona. 
 

§ 9 
Zánik sdružení 

 
1. Sdružení může zaniknout usnesením členské schůze. 
2. Tato členská schůze musí přijmout usnesení o vypořádání aktiv a pasiv sdružení a o 

způsobu užití zůstatku majetku a zvolí likvidátora sdružení, který vykonává funkci 
statutárního orgánu sdružení až do konečného vypořádání aktiv a pasiv sdružení a poté 
navrhne výmaz sdružení ze spolkového rejstříku. 

3. Sdružení zanikne, klesne-li počet řádných členů pod tři. 
4. Pokud sdružení zanikne podle předchozího odstavce nebo ze zákona, musí být svolána 

členská schůze, která jedná podle odst. 2. 
 

§ 10 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Sdružení vzniklo podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů 3. srpna 1994 jako 

Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy Prostějov a jeho stanovy byly 
zaregistrovány MV ČR pod č. j. II/s-OS/1-25147/94-R. 

2. Valná hromada sdružení dne 24. října 2013 v souvislosti s transformací Českého svazu 
tělesné výchovy (ČSTV) na Českou unii sportu (ČUS) přijala název Okresní sdružení 
České unie sportu Prostějovska, z. s. 

3. Valnou hromadou (členskou schůzí) sdružení dne 28. listopadu 2014 byla schválena 
změna stanov sdružení podle § 3041 odst. 2 zákona.  

4. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí sdružení dne 22. května 2015. 
 

V Prostějově 22. května 2015          
 
RNDr. Boris Vystavěl  
t. č. předseda sdružení 


