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STANOVY 
 

1. CENTRA ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÝCH 
 JIŽNÍCH  ČECH, z. s. 

 
 
 
 

Článek I. 
Ustavení zapsaného spolku 

 
1. 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s. (dále jen 1. CZP JČ, z.s.) 

začalo svoji činnost jako Sportovní centrum zdravotně postižených v lednu r. 1993 
a bylo zaregistrováno u MV ČR od 30. 7. 1993. 

 
2. 1. CZP JČ, z.s. je právnickou osobou charakteru zapsaného spolku s vlastní právní 

subjektivitou na základě registrování svých stanov podle Občanského zákoníku 
s účinností od 1. ledna 2014 jako spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka L 1517. 

 
Článek II. 

Sídlo  zapsaného spolku 
 

Sídlo 1.CZP JČ, z.s. je Vltavské nábřeží 1545/5a, 370 05 České Budějovice 
IČ: 60072385, DIČ: CZ60072385 

 
Článek III.  

Základní poslání zapsaného spolku 
 

1. Základním posláním 1. CZP JČ, z.s. je poskytnout osobám se zdravotním 
postižením možnosti kulturního, společenského a zejména sportovního vyžití. A to 
bez ohledu na věk a druh postižení. Posláním 1. CZP JČ, z.s. je také poskytování 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním 
postižením (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti). Při 
svých činnostech bude 1. CZP JČ, z.s. využívat všech možností pro integraci 
handicapovaných občanů do společnosti. 

2. Svoji  činnost  provozuje na území jižních Čech,  ale  registruje zájemce z celé 
ČR, se kterými spolupracuje. 
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Článek IV. 

Jednání za 1. CZP JČ, z.s. a jeho vnitřní organizace 
 

1. Členská schůze -  je nejvyšším orgánem spolku.  Jejím úkolem je navrhovat 
a volit členy orgánů spolku (předseda, výbor, kontrolní komise), jejichž funkční 
období je pětileté. Členskou schůzi svolává výbor spolku.  
O konání Členské schůze musí předseda spolku informovat všechny členy 
nejméně 30 dnů před jejím konáním a to elektronickou poštou, dopisem, případně 
dalším vhodným způsobem. Členská schůze rozhoduje o přijetí  
a změnách stanov 1. CZP JČ, z.s. Dále schvaluje a projednává zprávu  
o hospodaření spolku. Členská schůze schvaluje stanovy spolku 1. CZP JČ, z.s. 
a jejich změny. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční 
většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny 
po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem 
rozhodujícím, je Členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.  
Pro účast na hlasování na Členské schůzi může člen udělit plnou moc svému 
zástupci (vždy staršímu 18-ti let). Tiskopis pro případné zplnomocnění vydává 
1. CZP JČ, z.s. na žádost zmocnitele do jeho rukou.  
Členská schůze se koná jedenkrát ročně. 

 
2. Předseda spolku - je jeho statutárním zástupcem, zastupuje ho navenek  

a jedná jeho jménem. Je volen a popřípadě odvolán výborem, jejich návrh však 
podléhá schválení Členské schůzi. Předseda jedná s výborem  
a předkládá jí ke schválení rozhodnutí o investicích nad jeden milion Kč  
a o rozhodnutích týkajících se zásadních změn činnosti spolku.      

 
3. Výbor - je tříčlenný a přijímá spolu s předsedou spolku závažná  rozhodnutí,   
      týkající se sportovní a společenské činnosti.  Při hlasování mají všichni členové po  
      jednom hlase, předseda má dva hlasy. Členy výboru volí, popř. odvolává Členská  
      schůze. Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Odstoupí-li člen výboru, výbor 
      kooptuje nového člena, kterého schválí následná Členská schůze. V takovém  
      případě je povinen písemně odstoupit a doručit výboru spolku nejméně jeden  
      měsíc předem. 

 
4.  Kontrolní komise – je tříčlenná a provádí revizi hospodaření 1.CZP JČ, z.s. Počet  
      jejich členů a její statut schvaluje Členská schůze. 

 
5.  Za 1. CZP JČ, z.s. jedná jeho předseda s jedním členem Výboru, nebo osoba jimi  
      pověřená.   
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Článek V. 
Cíle a úkoly spolku 

 
1. Rozvíjet svoji činnost formou investic do sportovního nářadí a rehabilitačních 

pomůcek, rozšiřovat a zhodnocovat dosavadní sportoviště a bezbariérové 
prostory v majetku 1. CZP JČ, z.s. 

2. V rozsahu finančních možností 1. CZP JČ, z.s. a možností svých členů 
se zúčastňovat sportovních a kulturních akcí, případně tyto akce pořádat. 

3. Zájemcům o sport umožnit účast na sportovní činnosti pod vedením odborníků. 
Účast na akcích je limitována finančními možnostmi 1.CZP JČ, z.s. 

4. V kulturních aktivitách podporovat výuku společenských tanců, hudební výuku  
a další. 

5. Kontaktovat se se školami se speciálním zaměřením a jinými organizacemi 
podobného zaměření. 

6. Navazovat vztahy též s organizacemi podobného zaměření v zahraničí. 
7. Pomáhat zajistit sponzory pro činnost 1.CZP JČ, z.s. 

 
 

 
Článek VI. 

Zásady hospodaření spolku 
 
1. Na provozní potřeby a případné investice budou získávány prostředky 

ze sponzorských darů, z provozování reklamy a rovněž ze sportovních  
a kulturních akcí pořádaných 1. CZP JČ, z.s. Dále mohou být rovněž  
k financování využívány další zákonem definované prostředky a dotace. 

2. Zdrojem prostředků jsou i roční členské příspěvky. Jejich výše je stanovena 
výborem vždy na příští kalendářní rok. Zaplacené příspěvky se nevrací. 
Povinnost zaplatit roční příspěvek je vždy do 31. března daného roku. 

3. Hospodářský výsledek (zisk) schvaluje výbor. O využití případného zisku 
z hospodaření rozhoduje výbor. 

 
 
 

 
Článek VII. 

Účast na závodech, využití prostorů a nářadí spolku 
 

O účasti na závodech, o nominaci závodníků a o využívání prostorů a nářadí 1. 
CZP JČ, z.s. rozhoduje výbor. Výbor rozhoduje rovněž o osobách trenérů, 
doprovodů, průvodců a vedoucích výprav. Všichni účastníci aktivit jsou povinni 
dodržovat příslušná místní provozní pravidla, řády a  nařízení  platné  pro danou  
aktivitu. 
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Článek VIII. 
Členství v 1. CZP JČ, z.s. 

 
 

1. Členem 1. CZP JČ, z.s. se mohou stát občané se zdravotním postižením, ale  
i nepostižení, kteří mají zájem na sobě pracovat, nebo kteří chtějí pomáhat 
handicapovaným lidem. 

2. 1.CZP JČ, z.s. přijme za členy dobrovolníky, kteří se chtějí jakýmkoli prospěšným 
způsobem podílet na rozvoji, nebo provozu spolku. Přijímání nových členů 
provádí  výbor. Důvod případného nepřijetí je sdělen žadateli písemně. 

3. Člen 1. CZP JČ, z.s. má právo účastnit se všech akcí 1. CZP JČ, z.s. a Členské 
schůze spolku, na které má právo hlasovat o projednávaných záležitostech. Právo 
hlasovat mají členové starší 18-ti let, kteří mají zaplacené členské příspěvky na 
daný kalendářní rok v minimální výši 500,- Kč u dospělých a minimálně  
100,- Kč u mládeže do 18 let na účet 1.CZP JČ, z.s., nebo v hotovosti do pokladny 
1.CZP JČ, z.s. 

4. Člen 1. CZP JČ, z.s. musí jednat a chovat se tak, aby nebylo poškozováno dobré 
jméno 1. CZP JČ, z.s. a chránit jeho  zájmy i majetek. 

5. Členství ve spolku zaniká buďto  z  rozhodnutí člena doručeného písemnou 
formou výboru, nezaplacením členského příspěvku, nebo  jeho  vyloučením 
výborem, o čemž bude vyloučený člen písemně vyrozuměn. 

6. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Důvodem pro vyloučení je takové úmyslné 
chování člena, kterým vznikla 1. CZP JČ, z.s. materiální či finanční újma, nebo 
poškodil dobrou pověst 1. CZP JČ, z.s. Důvodem pro vyloučení člena může být i 
hrubé porušení těchto stanov.  

7. Podávat informace, týkající se spolku  veřejným médiím, může předseda spolku,  
nebo jím pověřený mluvčí.               

8. Pro členy spolku – sportovce platí povinnost uzavřít se spolkem smlouvu 
o reprezentaci 1. CZP JČ, z.s. 

 
 

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. O zániku spolku a majetkovém vypořádání rozhoduje Členská schůze při souhlasu 
minimálně dvou třetin všech delegátů a v souladu platným právem. 

2. Návrh úpravy stanov zaregistrovaných MV ČR dne 30.7.1993 pod číslem  
VS/1-21540/93-R projednala a schválila Členská schůze 1. CZP JČ, z.s. konaná 
dne 25.10.2015 v Českých Budějovicích. 

3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Krajským soudem 
v Českých Budějovicích. 

 
 
 
 
V Českých Budějovicích, dne 25. října 2015. 


