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Stanovy LENOX z.s. 
 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

 

LENOX z. s. (dále jen spolek) je spolkem, jehož hlavním cílem je přispět k integraci osob se 

zdravotním postižením ve společnosti, prostřednictvím pořádání sportovních a společenských 

akcí. Odstraňování společenských i fyzických bariér.  

 

Čl. II. Charakteristika subjektu  

Spolek se sídlem Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň je dobrovolná 

nevládní nezisková organizace. Spolek má vlastní právní subjektivitu a může být členem 

dalších (i zahraničních) organizací (nebo s nimi spolupracovat) pokud členství (spolupráce) 

napomáhá k naplňování cílů sdružení. Spolku bylo přiděleno IČ: 227 58 518. 

 

Čl. III. Činnosti spolku 

 

3. 1. Hlavními činnostmi spolku jsou:  

 

3.1.1  zajištění fungování sportovního klubu, jehož hlavní náplní je sport Powerchair 

hockey; 

 

3.1.2   zajišťování financí pro fungování organizačních složek spolku a sportovního klubu;  

 

3.1.3   přispívat k rozvoji Powerchair hockey na území České republiky;  

 

3.1.4  přispívat k propagaci sportu zdravotně postižených;  

 

3.1.5 pořádat a účastnit se společenských a sportovních akcí za účelem integrace zdravotně 

 postižených osob; 

 

3.1.6  zapojení zdravotně postižených osob do fungování spolku a umožnit jim vlastní    

            seberealizaci, osobní rozvoj a vzdělávání v neziskovém sektoru; 

 

3.1.7 organizování dalších sportů vhodných pro zdravotně postižené osoby;   

 

3.1.8 pořádání sportovních soustředění a turnajů;    

 

3.1.9 přispět k odstraňování fyzických bariér ve společnosti; 

 

3.1.10 zabezpečovat realizaci případných dalších projektů navazující na jednotlivé činnosti a 

 zároveň jmenovat orgány, případně jiné organizace zodpovědné za chod realizace 

 projektu.  

 

3.1.11 vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel; 

 

3.1.12 hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;  
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3.1.13. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a 

osvětovou činností. 

 

3. 2. Vedlejší činnosti jsou: 

 

3.2.1 zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolku;  

 

3.2.2 provozování jakýkoliv dalších činností, které nejsou v rozporu s platnými zákony ČR  

            a pomohou zlepšit finanční situaci spolku;   

 

3.2.3 k naplňování svých cílů a činností může spolek provozovat obchodní nebo 

 obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může se pro tyto účely podílet 

 nebo samo zakládat jiné právnické osoby a to pouze v rozsahu vymezeném platnými 

zákony ČR.   

 

Čl. IV. Členství 

 

4. 1. Základní podmínky členství  

 

4.1.1 Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje 

s cíli, stanovami a programem spolku na základě vlastní iniciativy.  

 

4.1.2 Členství není omezeno věkem (osoba mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného 

 zástupce).   

 

4.1.3 Členství se rozlišuje na: řádné a čestné 

 

4.1.4 O přijetí za řádného člena rozhoduje správní rada na základě podané písemné 

přihlášky zájemcem o členství. Správní rada blíže stanoví obsah přihlášky a způsob 

jejího podání. 

 

4.1.5 Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností 

dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného 

úspěchu v oblasti sportu.  

 

4.1.6  O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba 

souhlasu osoby, které má být uděleno. 

 

4.1.7 Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí správní rada 

a ta také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či 

vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich správní rada prokazatelně 

dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení 

seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním 

předpisem správní rada. 

 

4.1.8 Údaje o členech spolek mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní 

sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči 

této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a 

územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či 
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jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství 

v spolek podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené 

v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

 

4.1.9 Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení 

s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že 

tyto údaje byly vymazány. 

 

4. 2. Členská práva  

 

4.2.1 Podílet se na činnostech a fungování spolku.  

 

4.2.2 Být informován o činnostech spolku a průběhu fungování spolku. 

 

4.2.3 Podávat návrhy, podměty a připomínky.  

 

4.2.4 Účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle 

principu ustavení valné hromady. 

 

4.2.5 Volit a být volen do orgánů sdružení.  

- V případě člena mladšího 15 let připadá právo volby na jeho právního zástupce. 

- Být volen má právo pouze člen starší 18 let  

 

4.2.6 Ukončit kdykoliv své členství. 

 

4.2.7 Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena. 

 

4. 3. Členské povinnosti  

 

4.3.1 Na základě vlastních schopností a možností se aktivně podílet na fungování spolku, 

naplňování jeho cílů a programu a podílet se na jeho dalším rozvoji. 

 

4.3.2 Řídit se stanovami a vnitřními předpisy spolku a plnit usnesení orgánů spolku. 

 

4.3.3 Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. Současně přispívat k dobrému jménu 

spolku.  

 

4.3.4  Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s 

řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom rozhodla valná hromada. 

 

4.3.5 Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.  

 

4.3.6  Podílet se na řízení organizace. 

 

4.3.7  Účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle 

principu ustavení valné hromady 
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4. 4. Zánik členství  

 

3.4.1 Doručením písemného oznámení členovi o jeho zániku členství,  

 

3.4.2 svobodným rozhodnutím, 

 

3.4.3 úmrtím, 

 

4.4.4  vyloučením (za hrubé porušení stanov, jména sdružení, neplacení členského 

příspěvku, odsouzením, apod., a to pouze na základě rozhodnutí správní rady) 

 

3.4.4.1 Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby   

toto rozhodnutí přezkoumala Valná hromada. Návrh na přezkoumání 

rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě valné hromadě. Proti 

rozhodnutí valné hromady se nelze odvolat.   

3.4.5  zánikem spolku  

 

Čl. V. Orgány spolku 

 

5. 1 Valná hromada spolku (VHS) 

 

5.1.1 Je nejvyšším orgánem spolku. 

5.1.2 Je svolávána správní radou minimálně jednou ročně nebo v mimořádných případech: 

 

5.1.2.1 pokud některý z členů zastávající funkci, která je součástí výkonného či  

            kontrolního orgánu spolku, se rozhodne odstoupit ze své funkce na základě  

            vlastního rozhodnutí; 

 

5.1.2.2 úmrtím některého z členů zastávající funkci, která je součástí výkonného či 

            kontrolního orgánu spolku; 

 

5.1.2.3 má- li se stát spolek členem větších organizací (zvláště pak mezinárodních);  

                       

5.1.2.4 shodnou – li se na jejím konání členové správní rady; 

 

5.1.2.5 požádá-li o její svolání alespoň nadpoloviční většina členů. Nesvolá-li v tomto  

případě správní rada valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, 

je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 

  

5.1.3 VHS musí proběhnout minimálně 1x ročně.  

 

5.1.4 Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, 

nebo na elektronickou adresu. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas 

konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána 

nejméně 30 dní před konáním zasedání valné hromady. 

 

5.1.5 Je shromážděním vše členů spolku. Hlasovací právo mají pouze členové s řádným 

členstvím. V případě členů mladších 18 let připadá hlasovací právo na jejich zákonné 

zástupce.    
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5.1.6 Úkolem VHS je:  

 

5.1.6.1 seznámit všechny zúčastněné členy s finančním stavem sdružení, výsledky    

            činností za 1 rok s výhledem na následující období;  

 

5.1.6.2 rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; 

rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti správní rady; 

 

5.1.6.3 zvolit či odvolat členy správní rady spolku a dozorčí rady spolku;    

             

5.1.6.4 schválit rozpočet sdružení předkládaný správní radou spolku; 

 

5.1.6.5 schválit zprávu o činnosti spolku předkládanou správní radou spolku a  

            účetní závěrku za předešlý rok; 

 

5.1.6.6 určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období; 

 

5.1.6.7 rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku; 

 

5.1.6.8 rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze 

či rozdělení; 

 

5.1.6.9 umožnit všem členům navrhovat změny ve stanovách, navrhovat rozšíření   

            (nebo zrušení) jednotlivých činností spolku, podávat a následně hlasovat o  

            dalších změnách (vč. jeho fungování), nevybočující ze základního smyslu  

            založení spolku; 

  

5.1.6.10 schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších  

  vnitřních předpisů dle těchto stanov; 

 

4.1.6.11 schvalování výše a splatnosti členských příspěvků. 

 

    

5.1.6  Každé tři roky se koná volební VHS. 

 

5.1.7  Způsob volby a její průběh upravuje Volební řád VHS.  

 

5.1.8  Všechny zasílané materiály musí schválit správní rada spolku.  

 

5.1.9 Správní rada spolku je povinna do 30 dnů svolat valnou hromadu, pokud o to požádá 

písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada.  

 

5.1.10. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo 

svoláno. 

 

5.1.11 Stanovy sdružení lze měnit souhlasem alespoň 3/5 všech přítomných členů.  
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5.1.12 V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 

účastníků s hlasem rozhodujícím, koná se do patnácti dnů náhradní valná hromada, 

která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. 

 

5.1.13 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, 

pokud tyto stanovy neurčí něco jiného. 

 

5.1.14 K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov 

je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných. 

 

5.1.15 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat 

a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina 

přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro 

rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za 

účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem 

rozhodujícím. 

 

5.1.16 Zasedání valné hromady řídí předseda spolku nebo pověřený člen správní rady. Blíže 

upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné 

hromady též její volební řád. 

 

5.1.17 Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady 

byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do 

zápisu, po té co požádá jednoho člena správní rady. 

  

5. 2. Správní rada spolku (SRS)  

 

5.2.1 Je nejvyšším výkonným orgánem spolku. 

 

5.2.2 Je tříčlenná, složená z předsedy sdružení (dále jen předsedy) a 1. místopředsedy 

sdružení (dále jen 1. místopředsedy) a 2. místopředsedy (dále jen 2. místopředseda), 

přičemž všechny volí VHS. Volba může být tajná nebo veřejná na základě hlasování 

valné hromady.   

 

5.2.3 Všichni členové SRS tvoří jednotný statutární orgán, řídící chod spolku mezi 

zasedáními SRS.) 

 

5.2.4  Jménem spolku jednají členové statutárního orgánu samostatně a to v běžných věcech 

do výše 10 000 Kč. Samostatným jednáním se rozumí uzavírání majetkově právních 

úkonů vlastním podpisem ve jménu spolku. O svém samostatném jednání ve jménu 

spolku informuje všechny zbývající členy výkonného orgánu. 

 

5.2.5 Předseda spolku jmenuje pracovníky, spolku, jmenuje je do funkce a rozhoduje  

 v případě rovnosti hlasů.  

   

5.2.6 Funkční období SRS je tříleté. 

  

5.2.7 SRS může svolat každý její člen. 
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5.2.8 Hlavními činnostmi SRS jsou: 

 

5.2.8.1 schvalování rozpočtu spolku na příslušný rok, účetní závěrky, výsledky   

            sdružení za příslušný rok,  

 

5.2.8.2 zajišťovat chod spolku a naplňování cílů, 

 

5.2.8.3 řídí VHS.  

 

5.2.9 SRS je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

   

5.2.10 V případě neúspěšné kandidatury do SRS mohou neúspěšní kandidáti kandidovat do 

dozorčí rady spolku.  

 

5.2.11 Způsob a průběh jednání upravuje Jednací řád SRS.  

 

5.2.12 Do působnosti SRS náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny 

těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku. 

 

5.2.13 SRS zejména: 

 

5.2.13.1 zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá 

příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci; 

 

5.2.13.2 organizuje a řídí činnost spolku; 

 

5.2.13.3 schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není 

výslovně svěřeno do působnosti valné hromady; 

 

 5.2.13.4 připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady; 

 

  5.2.13.5 dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku; 

 

5.2.13.6 zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy; 

 

5.2.13.7 rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov. 

 

5. 3. Dozorčí rada sdružení (DRS) 

  

5.3.1 Je tříčlenná, Volba může být tajná nebo veřejná na základě hlasování valné hromady. 

Je volena po volbách do SRS. 

 

5.3.2 Nezasahuje do pravomocí SRS a nenahrazuje její činnost.  

 

5.3.3 Kontroluje hospodaření s materiálními i finančními prostředky sdružení a jejich 

využití v porovnání se stanovenými cíli spolek. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku 

řádně vedeny a vykonává-li spolku činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, 

případně dalšími vnitřními předpisy spolku. 
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5.3.4 Zpracovává zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti. 

  

5.3.5 Za svou činnost DRS zodpovídá VHS.  

 

5.3.6 Volí mezi sebou předsedu a rozhoduje prostou většinou všech svých hlasů. 

 

5.3.7 Je usnášení schopná, pokud se hlasování zúčastní nadpoloviční většina členů, z nich 

jeden je předsedou.  

 

5.3.8 V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je povinna o nich informovat SRS a ta je 

 povinna je odstranit. Pokud tak SRS neučiní je DRS oprávněna svolat VHS. Takto 

svolaná VHS musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich 

nápravě. 

 

5.3.9 Členové a funkcionáři jsou povinni se členy DRS spolupracovat a poskytovat jim 

 potřebné informace. 

 

5.3.10 Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry DRS, mohou k revizní a kontrolní zprávě 

 připojit své připomínky. 

 

5.3.11 Způsob a průběh jednání upravuje Jednací řád DRS. 

 

5.3.12 Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. 

 

Čl. VI. Oddíly  

 

6.1 Oddíl je základním článkem spolku bez jakékoli právní osobnosti (subjektivity), který 

pouze organizačně odráží rozdělení členů spolku např. podle jejich sportovní činnosti, 

podle věku apod.  

 

6.2      O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší 

podmínky fungování oddílů v rámci spolku. 

 

6.3 Ve všech svých činnostech je organizační složka povinna dodržovat stanovy, vnitřní 

 předpisy a rozhodnutí orgánů sdružení. 

6.4.  Aktivně se podílí na rozvoji sdružení jako celku. 

6.5.  Členská schůze ustanovuje svého zástupce, kterého potvrdí výkonný výbor. 

 

Čl. VII. Zásady hospodaření 

 

7.1 Obecné ustanovení  

 

7.1.1 Spolek bude se svým majetkem i získanými prostředky nakládat výhradně v souladu 

se svým celkovým zaměřením a posláním a je právně způsobilé nabývat práv a 

zavazovat se ve všech majetkových věcech, které ať už nepřímo nebo přímo zajistí 

naplňování programu a cílů. 

 

7.1.2 Za hospodaření spolku odpovídá SRS. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu 

sestaveného SRS a schváleného VHS. 
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7.1.3 Výdaje spolek jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. II. 

těchto stanov. 

 

7.1.4 Majetek spolku je ve vlastnictví spolku 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 spolku. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání 

apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 

 

7.1.5 Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní 

předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší 

hospodářské činnosti. 

 

7. 2. Zdroje majetku  

 

7.2.1 Členské příspěvky    

7.2.2 Dotace státu a jiných i mezinárodních institucí  

7.2.3 Dary a příspěvky fyzických a právnických osob  

7.2.4 Dary od sponzorů nebo jiných subjektů  

7.2.5 Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní.  

7.2.6 Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s 

provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, 

turistické a osvětové činnosti. 

 

7.3 V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za  

účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek 

po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že 

přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a 

statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného 

veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí 

likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto 

účelově vázaného plnění. 

 

 

Schváleno VH dne 13. 12. 2015 


