
Stanovy zapsaného spolku Jeden na jednoho 
 

I. Základní ustanovení 

 
Název: Jeden na jednoho, z.s. (dále jen "spolek"). Anglický ekvivalent “one to one”. 

Sídlo: Dolákova 552/18, 18100 Praha 8.  

Spolek je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

 

Charakter spolku: 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o 

pomoc při aktivní integraci zrakově a tělesně postižených do sportovního života. 

 

Poslání spolku: 

Posláním spolku je podporovat zrakově a tělesně postižené občany v jejich sportovních aktivitách, v jejich integraci 

do sportovního života široké veřejnosti, v jejich fyzickém i duševním rozvoji prostřednictvím sportu a rozvíjení 

tělesné i psychické odolnosti. Dále je posláním spolku pozitivní rozvíjení komunikace, spolupráce a vzájemných 

vztahů mezi zrakově postiženými a vidícími prostřednictvím společně prožitých sportovních aktivit, kdy zdraví a 

vidící jedinci pomáhají nevidomým překonat jejich handicap s cílem dosažení co nejkvalitnějšího sportovního 

výkonu a prožitku.  

 

II. Účel spolku 

 
1. Organizovat sportovní akce pro zrakově postižené a jejich průvodce (případně s účastí i tělesně postižených 

sportovců). 

2. Umožnit zrakově postiženým, případně i tělesně postiženým, účast na sportovních soutěžích a závodech v ČR i 

v zahraničí. 

3. Prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjet mezi vidící většinou umění být dobrým průvodcem zrakově 

postižených. 

4. Vytvářet pozitivní spojení mezi většinovou společností, zrakově a tělesně postiženými. 

5. Prostřednictvím sportovních aktivit vytvářet dobré podmínky ke spolupráci mezi zdravou a zrakově postiženou 

mládeží a tímto způsobem preventivně působit proti sociálně-patologickým jevům. 

 

III.  Orgány spolku  

 
Orgány spolku jsou: 

a) Valná hromada 

b) Výbor 

 

a) Valná hromada: 

1. Valná hromada je složena ze všech členů spolku. 

2. Valnou hromadu svolává nejméně jednou za 2 roky výbor spolku.  

3. Na žádost 1/3 členů s udáním důvodu a programu musí být svolána mimořádná valná hromada, a to nejpozději do 

tří měsíců od doručení žádosti.  

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. 

5. Jednání valné hromady řídí předseda spolku, nebo jím pověřený předsedající. 

6. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, poskytuje doporučení týkající se činnosti spolku na 

následující období, vyjadřuje s k výroční zprávě a účetní závěrce spolku, má právo požadovat informace od členů 

výboru. 

 

b) Výbor 

1. Výbor je kolektivní statutární orgán spolku. 

2. Výbor zabezpečuje chod a řízení spolku. 

3. Výbor rozhoduje ve všech věcech spolku kromě těch, jež jsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 

4. Výbor má čtyři členy; je usnášení schopný za účasti nejméně tří členů.  



5. K přijetí rozhodnutí výboru je třeba hlasů nadpoloviční většina přítomných členů. K přijetí rozhodnutí o změně 

stanov spolku a o zrušení či přeměně spolku je třeba hlasů všech členů výboru. 

6. Do výlučné kompetence výboru patří zejména: 

a) svolat valnou hromadu a připravovat podklady pro její jednání, 

b) řádně pečovat o majetek a veškerou činnost spolku, 

c) k zabezpečení činnosti spolku vytvářet profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu, 

d) přijímat zaměstnance spolku a ukončovat jejich pracovní poměr, 

e) přijímat nové členy spolku a rozhodovat o vyloučení členů stávajících, 

f) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců, členů spolku a dobrovolných spolupracovníků, 

g) volit ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku, 

h) vydávat závazné vnitřní předpisy spolku, 

i) rozhodovat o změně těchto stanov, 

j) rozhodovat o zrušení a přeměně spolku, 

k) rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků. 

7. Funkční období člena výboru není časově omezeno. Člen výboru může být z funkce odvolán rozhodnutím všech 

zbývajících členů výboru. 

8. Na uvolněné místo člena výboru zvolí zbývající členové výboru ve lhůtě 90 dnů člena nového. 

 

Předseda a místopředseda spolku 

1. Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu členové výboru spolku. 

2. K odvolání předsedy nebo místopředsedy z funkce je třeba hlasů všech zbývajících členů výboru. 

3. Předseda spolku: 

a) řídí zasedání valné hromady, 

b) svolává a řídí schůzi výboru, 

c) vykonává dohled nad zaměstnanci a členy spolku, 

d) spolu s místopředsedou jedná jménem spolku navenek. 

4. Předseda se při výkonu své funkce řídí zákony České republiky, těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku a je 

vázán rovněž rozhodnutími výboru. 

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na místopředsedu, ostatní členy výboru, případně na další členy 

či zaměstnance spolku. 

6. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti vykonávat funkci. 

7. Spolek zastupuje navenek ve všech jeho věcech samostatně předseda nebo místopředseda spolku.  

 

IV. Členství ve spolku 

 
Vznik a podmínky členství 

1. O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku, který může stanovit i jiné podmínky pro přijetí, než které jsou uvedeny 

v těchto stanovách. 

2. Členem spolku se může stát na základě svobodné vůle každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s posláním 

spolku a uhradí členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. Je přípustné též čestné členství, které je osvobozeno 

od placení členského příspěvku. 

3. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí za člena. 

5. Při podání přihlášky do spolku musí uchazeč o členství prohlásit, že souhlasí se stanovami spolku. 

 

Práva a povinnosti členů 

1. Práva členů spolku jsou: 

a) účastnit se na valné hromadě, 

b) účastnit se akcí pořádaných spolkem, 

c) využívat podpory spolku, 

d) po dosažení zletilosti být volen do orgánů spolku, 

e) být informován o činnosti výboru spolku, podávat mu návrhy, náměty a připomínky, 

f) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování, 

g) uplatňovat své vlastní návrhy, názory či kritiku. 

2. Povinnosti člena spolku jsou: 

a) dodržovat stanovy a ostatní předpisy spolku, 

b) dbát na to, aby bylo chráněno dobré jméno spolku, 



c) plnit rozhodnutí orgánů spolku, 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku, 

e) řádně vykonávat funkce a plnit úkoly, jimiž byl pověřen. 

3. Čestný člen nehlasuje  a nemůže být volen, jinak má všechna práva člena spolku. 

 

Zánik členství 

1. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena ze spolku,   

b) vyloučením na základě rozhodnutí výboru spolku, 

c) zánikem člena - právnické osoby,  

d) úmrtím člena - fyzické osoby,  

e) zánikem spolku. 

2. Každý člen má právo ze spolku vystoupit, ne však v nevhodné době a k újmě ostatních členů spolku. Z vážných 

důvodů však může ze spolku vystoupit kdykoli. Své vystoupení člen písemně oznámí výboru bez zbytečného 

odkladu. Členství ve spolku zaniká doručením oznámení o vystoupení. 

 

V. Majetek a hospodaření spolku 

 
1. Spolek vede evidenci o stavu a pohybu svého majetku, svých příjmech a výdajích dle příslušných právních 

předpisů. Finanční prostředky, popřípadě jiné věci a hodnoty, které jsou majetkem spolku, mohou být použity jen k 

realizaci účelu spolku, jak je vymezen v těchto stanovách.  

2. Každý člen spolku je oprávněn písemně předložit své připomínky k hospodaření výboru spolku, popřípadě je 

přednést na valné hromadě. Výbor je povinen připomínky, popřípadě návrhy projednat a členovi, který připomínku 

vznesl, odpovědět. 

3. Případy majetkové škody, její rozsah a odpovědnost za její způsobení a rozsah náhrady řeší výbor spolku. 

4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře také 

pro členy i zaměstnance spolku. Výjimku tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv. 

 

VI. Zánik spolku 

 
1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O rozpuštění či sloučení musí 

rozhodnout výbor spolku. 

2. Spolek zaniká též pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. 

3. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. 

 

VII. Změny stanov 

 
Změny a doplňky těchto stanov lze provést na základě rozhodnutí výboru spolku. Každou změnu stanov je výbor 

povinen písemně oznámit rejstříkovému soudu. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 
Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem přijetí. 

 

 

 


