
SPASTIC HANDICAP 

Česká federace Spastic Handicap o. s.  

sídlo Jaselská 355, 415 03 Teplice,IČO: 46070711, Reg.: Krajský soud v Ústí nad Labem, Spisová 

značka:L 1175 

 

USNESENÍ 

Valné hromady České federace Spastic Handicap o.s., konané dne 14. prosince 2015 v  

Teplicích, Jaselská 355 

 

Ve 13:15 hod. přítomno: 11 oprávněných delegátů 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

1. Zprávu mandátové komise. 

 

Valná hromada schvaluje: 

1. Program valné hromady v upraveném znění. 

2. Hosty VH. 

3. Mandátovou komisi ve složení – A.Hlaváčová, M.Mičová, P.Přistoupilová (předsedkyně-

A.Hlaváčová). 

4. Jednací řád valné hromady v předloženém znění.     

5. Návrhovou komisi ve složení – O.Sejpka, S.Šťastný, M.Lačný (předseda-S.Šťastný). 

6. Upravit znění navržených stanov následujícím způsobem: 

6.1. Čl. I. odst. 1: Spolek nese název Česká federace Spastic Handicap, z. s. (dále jen  

„ČFSH“, „Spastic Handicap nebo „spolek“). Ve styku se zahraničím používá spolek  

název „Cerebral Palsy Czech Sport Federation“.      

6.2. Čl. I. odst. 5: Účelem spolku je provozovat sport a s tím spojené aktivity zdravotně 

postižených osob, a to převážně vlivem dětské mozkové obrny (spastiků). 

6.3. Čl. IV. odst. 3, druhá věta: Valná hromada spolku může odmítnout členství,  

       přestože taková fyzická či právnická osoba splní podmínky pro členství ve spolku. 

6.4. Čl. V. odst. 1, doplnit o větu: Pro přijetí je podmínkou minimálně 25 zdravotně  

postižených členů, z toho spastici musí tvořit nadpoloviční většinu. 

6.5. Čl. VI. odst. 1: Řádným členem spolku se mohou stát pouze TJ/SK, které prošly  

čekatelským režimem ve smyslu čl. V. 

6.6. Čl. VII: Zrušit 

6.7. Čl. IX odst. 1. písm. b) (odmítnutí žadatele o členství): b) kterým by jeho členství 

ohrozilo či mohlo ohrozit dobrou pověst spolku jako celku.  

6.8. Čl. XV. odst. 17. písm. b) – působnost VH: b) volba a odvolání členů předsednictva 

včetně volby a odvolání předsedy a 1.místopředsedy. 

6.9. Čl. XV. odst. 17: doplnit o písm. m) zřizování komisí (kupř. Rada sportovní 

reprezentace, realizační týmy jednotlivých sportů apod.). 

6.10. Čl. XV. odst. 21: Zápis z jednání VH vč. příloh podléhá archivaci. Zápis bude 

zveřejněn na webových stránkách ČFSH. 

6.11. Čl. XIX. – Kontrolor 

1. Funkce kontrolora není slučitelná s výkonem funkce předsedy, 1. místopředsedy, 

člena předsednictva ani s výkonem funkce likvidátora při zániku spolku. 



2. Funkční období kontrolora je pětileté. 

3. Do působnosti kontrolora náleží zejména: 

a) kontrola, zda jsou všechny úkony spolku i členů provedeny v souladu s právními 

předpisy, se stanovami spolku, s usneseními VH či PSH a vnitřními předpisy 

spolku, 

b) kontrola hospodaření spolku,  

c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze 

státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. 

4. Kontrolní činnost provádí kontrolor na základě svého plánu nebo závažného podnětu 

ze strany ostatních orgánů spolku či členů spolku.  

5. V rozsahu působnosti kontrolora může kontrolor nahlížet do potřebných dokladů 

a požadovat od ostatních orgánů spolku, od TJ/SK či zaměstnanců vysvětlení k dané 

záležitosti. 

6. Zjistí-li kontrolor při výkonu své kontrolní činnosti v rámci spolku nedostatky, 

upozorní na ně bez zbytečného odkladu předsednictvo a následně i valnou hromadu 

na jejím nejbližším zasedání. 

7. Ze své činnosti je kontrolor odpovědný valné hromadě. 

6.12. Čl. XXI. odst. 2: Dřívější dosud platné stanovy, registrované Ministerstvem vnitra  

 České republiky dne 17. 1. 1992 pod číslem VSC/1-16381/92-R, vč. jejich pozdějších  

 změn, pozbývají platnosti a účinnosti dnem schválení těchto stanov uvedeným v  

 odst. 1. 

6.13. Čl. XXI. odst. 3: Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řeší podle obecně  

 závazného právního předpisu v jeho platném znění. 

7. Stanovy SH – návrh novely, které byly zaslány delegátům TJ/SK před valnou hromadou 

včetně odsouhlasených změn delegáty VH.  

 

Valná hromada ukládá předsednictvu: 

1. Upravit návrh stanov tak, aby všechna ustanovení týkající se přijetí, odmítnutí či vyloučení 

členů spadala do pravomoci valné hromady. 

2. Zrušit čl. VII. Přidružené členství a přečíslovat následující články v tomto smyslu a zrušit 

odkazy na přidružené členství v ostatních článcích. 

3. Uvést všechny vnitřní předpisy SH do souladu s novými stanovami. 

4. Předložit stanovy schválené dnešní valnou hromadou k registraci na Krajský soud v Ústí nad 

Labem. 

 

Usnesení schváleno poměrem hlasů 40 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 

Příloha:  

1. prezenční listina valné hromady 

2. Stanovy SH – návrh novely   

 

V Teplicích dne 14. 12. 2015 

 

Návrhová komise: 

Ondřej Sejpka     ____________________ 

 

Stanislav Šťastný   ____________________ 

 

Marián Lačný    ____________________ 


