Stanovy
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.
Článek I.
Základní ustanovení
1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (dále jen ČATHS nebo spolek) je
dobrovolným občanským sdružením, zřízeným za účelem provozování sportů tělesně
handicapovaných občanů na území České republiky (dále jen ČR) dle těchto stanov.
2. Hlavním posláním a cílem spolku je podpora a řízení této činnosti od jejích základních
článků, až po zajišťování reprezentace ČR na mezinárodním poli.
3. Spolek rozvíjí svou činnost na celém území ČR v souladu s právním řádem ČR a těmito
stanovami. Sídlem spolku je Zátopkova 100/2, 16017 Praha 6Spolek si může podle svých
potřeb si zřídit detašovaná pracoviště.
4. Spolek je členem mezinárodních organizací sportu tělesně handicapovaných, a to
především těch, které umožňují účast na mezinárodních soutěžích evropských i světových.

Článek II.
Hlavní úkoly a poslání spolku
1. Spolek zabezpečuje rozvoj sportů tělesně handicapovaných občanů všech věkových
kategorií i rozsahu tělesných handicapů.
2. Spolek hájí zájmy svých členů a v zájmu celkového rozvoje a vytváření podmínek pro
jejich sportovní činnost spolupracuje s orgány zákonodárnými, vládními i jinými
organizacemi.
3.

Spolek vytváří podmínky od sportu rekreačního, přes výkonnostní až po vrcholový sport a
zároveň sleduje integraci mezi nepostiženou populaci a prohlubuje integraci s ostatními
sportovními svazy nepostižených.

4. Spolek pořádá a řídí sportovní soutěže v ČR, a to od územních, přes celostátní až po
mezinárodní. Jejich pořádání může delegovat na nižší složky a na tyto soutěže dohlíží dle
těchto stanov.

5. Spolek zabezpečuje českou sportovní reprezentaci jednotlivců i družstev pro mezinárodní
soutěže v rozsahu provozovaných sportů a svých možností, především pak mistrovství
Evropy, mistrovství světa a paralympijské hry.

Článek III.
Organizační struktura asociace
1. Členy spolku jsou sportovní oddíly samostatné (tvořící tělovýchovné jednoty nebo
sportovní kluby - dále jen TJ/SK), nebo začleněné do struktury TJ/SK, které mají
samostatnou právní subjektivitu, jsou občanskými sdruženími a jejich stanovy nejsou
v rozporu se stanovami spolku, a dále jsou členy spolku fyzické osoby.
2. Nejvyšším orgánem spolku je její členská schůze (dále jen ČS), která volí výkonný výbor
spolku (dále jen VV).
3. VV si jako dílčí složky zřizuje komise stálé (sportovní komise řídící jednotlivé sporty a
komisi etickou), příp. dočasné komise dle potřeby.
4. Kontrolním orgánem spolku je Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK).

Článek IV.
Členství ve spolku
Členství ve spolku je:

a) řádné
b) přidružené
c) čestné

2. Členství řádné je členství právnických a fyzických osob, dobrovolně se řídících těmito
stanovami, směrnicemi na ně navazujícími, a „Etickým kodexem spolku“. Řádnými členy
mohou být:
2.1. oddíly, sportovní kluby, a tělovýchovné jednoty a občanská sdružení, jejichž
stanovy jsou v souladu se stanovami spolku a jejichž hlavním posláním je sportovní
a tělovýchovná činnost;
2.2. tělesně handicapovaní občané, k jejichž potřebám byl spolek ustanoven;
2.3. občané, kteří mají zájem na její činnosti a rozvoji;
2.4. občané do 18 let, kteří doložili souhlas zákonného zástupce se členstvím ve spolku.
3. Členství řádné vzniká akceptací písemné přihlášky právnické nebo fyzické osoby VV
spolku a zápisem člena do seznamu členů spolku.
4. Členství řádné zaniká:
4.1. vyloučením člena pro závažné provinění, nebo neplnění základních povinností,
vyplývajících ze stanov, Etického kodexu spolku nebo dalších závazných norem
spolku;
4.2. písemným vystoupením člena ze spolku;

4.3. zánikem právnické osoby;
4.4. úmrtím fyzické osoby.
Ve všech uvedených případech v bodech 4.1.-4.4. musí současně dojít k výmazu ze
seznamu členů spolku.
5. Členstvím přidruženým je členství právnických nebo fyzických osob, o jejichž přijetí či
ukončení členství rozhoduje VV. V případě, že přidružený člen projeví vůli ze spolku
vystoupit, VV neprodleně takové žádosti vyhoví.
6. Členství čestné je členství fyzických osob. Toto členství udílí VV za zásluhy na rozvoji
spolku.
7. Přidružený nebo čestný člen se dobrovolně podílí na činnosti spolku, nemá však právo
volit nebo být volen na ČS.
8. Seznam členů spolku není zpřístupněn

Článek V.
Práva a povinnosti řádných členů spolku
1.

Základní práva členů spolku:

1.1. účastnit se sportovní, organizační nebo společenské činnosti spolku a rovnoprávně
se podílet na výhodách těmto členům poskytovaných prostřednictvím oddílů nebo
přímo orgány spolku;
1.2. od 18 let volit a být volen dle stanov spolku;
1.3. registrovat se do sportovních komisí spolku;
1.4. obracet se se svými podněty a stížnostmi na vedení oddílů, nebo k orgánům spolku,
včetně jeho komisí;
1.5. odvolávat se proti rozhodnutím k příslušným orgánům spolku;
2. Základní povinnosti členů spolku:
2.1. dodržovat stanovy, Etický kodex a další směrnice spolku a řídit se jejími usneseními;
šetřit, chránit a zvelebovat majetek oddílu i spolku; vystupovat vždy ku prospěchu
spolku;
Občanská práva a povinnosti členů spolku vyplývající ze zákonných norem ČR nejsou
těmito stanovami omezena.

Článek VI.
Řídící orgány spolku
1. Členská schůze spolku (ČS):
1.1. je nejvyšším orgánem spolku;

1.2. je tvořena hlasy delegátů oddílů a sportovních klubů podle databáze České unie
sportu (ČUS) k 31.12. předchozího kalendářního roku a sportovních sekcí
v následujícím počtu:
a) 1 hlasem z oddílu o počtu 10 až 29 členů;
b) 2 hlasy z oddílu o počtu 30 až 49 členů;
c) 3 hlasy z oddílu o počtu 50 a více členů;
d) 3 hlasy za sportovně příslušnou sekci;
e) 1 hlas za 10 členů - fyzických osob;
1.3. je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny hlasů;
1.4. k přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných hlasů;
1.5. k přijetí usnesení o zániku spolku je nutná 2/3 většina přítomných hlasů;
1.6. Schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)

symboliku a stanovy spolku;
výroční zprávu za předcházející;
zprávu o hospodaření za předcházející období;
zprávu KRK za předcházející období;
další směrnice a usnesení, které byly na ČS navrženy a schváleny výkonným
výborem;

1.7. Na pětileté volební období volí či odvolává:
a) předsedu spolku;
b) členy VV;
c) členy KRK;
d) ČS se svolává: nejméně 1x za rok -;
1.8. ČS musí být svolána, požádají-li o to písemně členové spolku, disponující alespoň
2/3 hlasů.
2. Výkonný výbor spolku (VV):
2.1. je nejvyšším orgánem spolku mezi zasedáními ČS a má 7 členů, z toho předsedu
spolku, a 6 dalších členů
2.2. členství ve VV zaniká:
a) uplynutím volebního období;
b) odvoláním ČS;
c) odstoupením z funkce;
d) úmrtím člena;
2.3. VV svolává předseda spolku minimálně 4x ročně;
2.4. dále VV spolku:
1. s výjimkou stanov schvaluje a vydává všechny vnitřní směrnice a statuty komisí
spolku, trenérů a reprezentantů;
2. zřizuje a řídí činnost stálých či dočasných komisí a jmenuje či odvolává jejich
předsedy;
3. jmenuje členy Etické komise;
4. určuje rozpočet spolku na příslušný rok;
5. schvaluje účetní závěrku a výsledky hospodaření za příslušný rok;
6. zodpovídá za zabezpečení úkolů schválených ČS;

7. schvaluje zřizování sportovních komisí a potvrzuje volby jejich členů, včetně předsedy
sportovní komise;
8. na základě návrhů sportovních komisí schvaluje sportovní kalendář soutěží, rozpočty
sportů a návrhy na nominaci členů reprezentačních týmů pro vrcholné mezinárodní
soutěže;
9. vede členy spolku k co nejúčelnějšímu využívání přidělených nebo svěřených
prostředků a za tím účelem zabezpečuje vedení průkazné evidence. Vede členy spolku
a usiluje o dosažení co nejvyšších příjmů z vlastní činnosti a ze spolupráce s vnějšími
subjekty (zejména sponzory).
3. Předseda spolku:
3.1. je jejím statutárním zástupcem, a jejím jménem jedná navenek samostatně;
3.2. řídí činnost VV a jeho sekretariát;
3.3. rozhoduje za VV mezi jeho zasedáními;
3.4. může pověřit jednoho z ze členů VV ke svému zastupování v jím vymezeném
rozsahu.
3.5. Vždy za spolek podepisuje
4. Zástupce spolku ve Výkonnému grémiu Českého paralympijského výboru (VG ČPV) a
Sboru zástupců Unie zdravotně postižených sportovců (SZ UZPS)(:
4.1.zastupuje spolek ve VG ČPV a ve sboru zástupců ÚZPS
4.2.řídí se závěry VV ČATHS a neprodleně informuje VV ČATHS o jednáních VG ČPV

Článek VII.
Sportovní komise spolku
1.

Sportovní komise spolku (dále jen sportovní komise) jsou řídícím a výkonným orgánem
daného sportu.

2. Sportovní komise se ustavuje, jestliže je v daném sportu nejméně 5 členů, z toho alespoň 3
aktivní sportovci.
3. Volby předsedy sportovní komise a členů jejího výboru se řídí vnitřními směrnicemi
spolku.

Článek VIII.
Kontrolní a revizní komise spolku
1. Je volena ČS.
2. Je tříčlenná, a ze svého středu si volí předsedu.
2.1. Členství zaniká:
a) uplynutím volebního období;
b) odvoláním ČS;
c) odstoupením z funkce;
d) úmrtím člena;

3. Nezasahuje do řídících orgánů spolku ani jejich činnost nenahrazuje.
4. Provádí kontrolu hospodaření spolku a dodržování vnitřních a obecně platných předpisů.
5. Provádí kontrolu plnění usnesení ČS a VV a výsledky kontrol těmto orgánům předkládá.
6. Zabývá se podněty členů k činnosti spolku, jejích řídících orgánů, komisí, sekcí či KRK.

Článek IX.
Hospodaření a majetek spolku
1. Majetek spolku tvoří její finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná
majetková práva, včetně zařízení a nemovitostí nebo podílu na nich.
2. Zdrojem majetku jsou:
a)
b)
c)
d)

příjmy z vlastní činnosti (hospodářské a jiné);
podíl na příspěvcích od státu a z ústředních zdrojů;
dary a příspěvky od fyzických či právnických osob;
příjmy od sponzorů či jiných subjektů.

3. Hospodaření spolku se řídí všeobecně platnými předpisy, svým rozpočtem, a vlastními
směrnicemi.

Článek X.
Právní postavení spolku
1. Spolek je občanským sdružením, které je právnickou osobou podle českého práva.
2. O zániku spolku a majetkovém vypořádání rozhoduje ČS v souladu s platným právem a
stanovami.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny ČS konanou dne 8.listopadu 2014
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 8.listopadu 2014

