STANOVY
České Lakrosové Unie, o.s.
Preambule

Na základě § 16 odst. 4 zákona č .83/1990 Sb., ve znění jeho změn bylo založeno
občanské sdružení pod názvem Česká Lakrosová Unie, o.s. (dále jen Unie) jako vrcholná
organizace lakrosu a interkrosu v České republice, která hájí zájmy Českého svazu
mužského lakrosu (ČSML), Českého ženského lakrosu (ČŽL) a Českého svazu interkrosu
(ČSI) vůči třetím osobám v ČR i zahraničí, registrované u Ministerstva vnitra ČR.
Hlavním posláním a úkolem Unie je široká podpora rozvoje lakrosu a interkrosu v České
republice.

Článek 1
Základní ustanovení a jednání jménem sdružení
1.1.

Název sdružení je Česká Lakrosová Unie, o.s. (dále Unie).

1.2.

Sídlem sdružení je Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17.

1.3.

Unie je občanským sdružením nezávislým na politických stranách, řídící se ve své
činnosti principy demokracie.

1.4.

Unie je nositelem vlastnických práv k movitému, nemovitému a i k dalšímu
hmotnému a nehmotnému majetku.

1.5.

Jménem sdružení jednají: sekretář společně s jedním členem VV nebo společně
dva členové VV.

1.6.

Podepisování a zastupování jménem Unie se děje tak, že k vytištěnému nebo
napsanému názvu sdružení připojí své podpisy sekretář společně s jedním
členem VV nebo společně dva členové VV.
Jiná osoba je oprávněna podepisovat a zastupovat jménem Unie pouze na základě
plné moci udělené jí osobou zmocněnou podle čl. 1.5.

Článek 2
Hlavní úkoly a cíle
2.1.

Unie vytváří podmínky pro organizační a ekonomické zajištění lakrosu.

2.2.

Unie zastupuje lakros a interkros jako celek vůči orgánům státní správy ČR,
tělovýchovným a sportovním organizacím, sdělovacím prostředkům a hospodářské
sféře, přičemž vždy vychází ze specifiky a potřeb svých členů .

Článek 3
Vznik členství
3.1.

Řádnými členy Unie mohou být registrovaná občanská sdružení v oblasti lakrosu
nebo interkrosu.

3.1.1. Zakládajícími členy Unie jsou : Český svaz mužského lakrosu (ČSML), Český
ženský lakros (ČŽL) a Český svaz interkrosu (ČSI).
Členství nových členů v Unii vzniká na základě rozhodnutí Výkonného výboru (dále
jen VV) Unie o přijetí na základě podané písemné přihlášky.
3.2.

Přihlášky se podávají Výkonnému výboru v sídle sdružení.

Článek 4
Členský průkaz a členský příspěvek
4.1.

VV Unie vede evidenci členské základny všech členů Unie.

4.2.

Rozhodným dnem pro stav evidence členské základny Unie je každého 31.12.
kalendářního roku.

4.3.

Člen Unie platí členský příspěvek. O výši příspěvku rozhoduje Valná hromada Unie.

Článek 5
Práva a povinnosti členů
5.1.

Členové Unie - jednotlivá občanská sdružení mají tato práva :
a) vyslat své členy nebo zástupce a účastnit se podle svých zájmů a možností
veškerého dění Unie
b) vyslat své členy nebo zástupce a účastnit se turnajů, tréninků, školení a
dalších akcí, pořádaných Unií
c) podílet se na výhodách, které z členství vyplývají
d) podílet se na využívání společných finančních zdrojů Unie podle zásad
přijatých orgány Unie
e) být informováni o činnosti Unie a o stavu jeho hospodaření
f) vznášet dotazy a podávat podněty ke kterémukoliv orgánu Unie k řešení
zájmů a potřeb souvisejících se sportovní činností
g) podávat návrhy na volbu a odvolání členů orgánů Unie.

5.2.

Členové Unie mají tyto povinnosti :
a) dodržovat Stanovy Unie a usnesení orgánů Unie přijatá podle těchto stanov
b) svou činností přispívat k rozvoji lakrosu
2

c) spolupracovat s Revizní komisí Unie a řídit se jejími rozhodnutími a
doporučeními.

Článek 6
Zánik členství
6.1.

Členství zaniká :
a) vystoupením občanského sdružení - člena Unie, o kterém
písemně
informuje VV,
b) zánikem občanského sdružení - člena Unie,
c) vyloučením občanského sdružení - člena Unie pro neplnění povinností
vyplývajících z těchto stanov,
d) písemnou dohodou, ke dni, na kterém se strany dohodnou.

6.2.

O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor Unie. Rozhodnutí o vyloučení člena
musí být písemné, odůvodněné a doručené členovi. Za doručenou zásilku se
považuje i taková, která nebyla ve lhůtě stanovené poštou vyzvednuta nebo její
vyzvednutí bylo adresátem odepřeno. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen
odvolat k Revizní komisi, a to nejpozději do 15 dnů od data jejího doručení.
Rozhodnutí Revizní komise o odvolání je konečné .

Článek 7
Orgány Unie
7.1.

Orgány Unie jsou :
a) Valná hromada (dále jen VH)
b) Výkonný výbor Unie (dále jen VV)
c) Revizní komise Unie (dále jen RK)
d) Sekretář.

Článek 8
Valná hromada
8.1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie a rozhoduje o všech otázkách
sdružení, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům sdružení. VH tvoří šest členů, po
dvou z každého svazu (ČSML, ČŽL, ČSI). Tito dva členové jsou vysláni příslušným
svazem, jež zastupují. Valná hromada se schází nejméně jednou za rok. Její
jednání probíhá dle schváleného programu.

8.2.

Svolávání řádné Valní hromady :
Valnou hromadu svolává Výkonný výbor minimálně 4 týdny před datem jejího
konání. Pozvánky na VH rozesílá VV.
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8.3.

Usnášení Valné hromady :
Valná hromada je usnášeníschopná v případě účasti všech členů VH.

8.3.1. Valná hromada schvaluje, a to jednomyslně :
•
•
•
•
•
•
•
8.4.

stanovy Unie jejich změny a doplňky
předpisy týkající se činnosti Revizní komise
organizační strukturu Unie jako občanského sdružení
zprávu o činnosti VV a Revizní komise minulé Valné hromady
výroční zprávu o hospodaření Unie za uplynulý kalendářní rok, to je k 31.12.
zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé VH
v případě, že valná hromada nedospěje k jednomyslnému rozhodnutí, je v její
kompetenci rozhodnout o dalším postupu.

Valná hromada volí a odvolává, a to jednomyslně :
•
•

Presidenta a dva členy VV
3 členy Revizní komise.

8.4.1. Funkční období :
•
•

8.5.

funkční období volených orgánů je tři roky
funkční období funkcionáře orgánu, který byl zvolen v průběhu volebního
období, je totožné s původním funkčním obdobím nahrazovaného funkcionáře.
Vzdání se funkce musí být provedeno písemnou formou a doručeno VV.

Mimořádná Valná hromada :
Mimořádná Valná hromada Unie musí být svolána tehdy, když se pro její konání
vysloví nadpoloviční většina členů VV nebo minimálně 1/3 členské základny nebo
na žádost Revizní komise Unie. V takových případech je povinností VV svolat
mimořádnou VH s datem konání nejpozději do tří týdnů po obdržení písemné
žádosti o její svolání.

8.6.

Pozvánka na jednání VH musí obsahovat nejméně :
a) místo, datum a hodinu konání VH
b) označení, zda se jedná o řádnou nebo mimořádnou VH
c) program jednání VH.

8.7.

Změny Stanov :
Návrhy na změny a doplňky Stanov se předkládají písemně nejpozději 30 dnů před
konáním VH Výkonnému výboru. Konečné znění navrhované VH ke schválení bude
k dispozici na oficiálních internetových stránkách Unie 14 dnů před datem konání
VH.
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Článek 9
Výkonný výbor
9.1.

Výkonný výbor je výkonným orgánem Unie, který je volen a odvoláván VH Unie,
které je za svoji činnosti odpovědný.
Výkonný výbor je složen ze tří členů (President + 2 členové), z nichž jeden je vždy
zástupce jednoho svazu tj. ČŽL, ČSML a ČSI.
VV se schází dle potřeby, minimálně však jednou za 2 měsíce. Jeho činnost se řídí
plánem práce . Jednání svolává President , v případě jeho nepřítomnosti jiný člen
VV. Schůze VV se považuje za usnášeníschopnou, pokud jsou přítomni všichni
členové VV.

9.2.

Výkonný výbor :
•
•

9.3.

Výkonný výbor rozhoduje o :
•
•
•
•
•
•
•
•

9.4.

sleduje hospodářské výsledky Unie, jedenkrát za kal. rok podává zprávu o
hospodaření Revizní komisi a předkládá VH zprávu o hospodaření
předkládá k projednání Revizní komisi návrh na položkový rozpočet společných
výdajů Unie.

uzavření všech smluvních závazků jménem Unie
rozdělení finančních prostředků na kalendářní rok
prodeji nemovitého majetku, majetkových vkladů (podílů) cenných papírů a jiných
práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Unie
členství Unie v jiných organizacích
zrušení či změně právní formy Unie
změně názvu Unie.
v souladu s platnými právními předpisy ČR
vydávání směrnic a řádů Unie a o kontrole jejich dodržování.

Výkonný výbor je povinen :
•
•
•
•
•
•
•

předkládat zápis ze svého jednání Revizní komisi ,a to nejpozději do 14-ti dnů
po jednání
informovat členy o své činnosti
zpracovat pro VH návrh rozpočtu Unie na následující kalendářní rok
spolupracovat se sdělovacími prostředky
koordinovat práci odborných pracovních komisí
řídit činnost zástupců Unie v orgánech národních a mezinárodních organizací
kontrolovat činnosti společností a nadací, které byly založené Unií nebo ve
kterých má Unie majetkový podíl.

9.5.

Členové VV mají právo zúčastňovat se zasedání Revizní komise.

9.6.

Pokud není na zasedání VV rozhodnuto jinak, může být na žádost kteréhokoliv
člena VV svoláno mimořádné zasedání VV ,a to do čtrnácti dnů od data přijetí jeho
žádosti v sídle sdružení.
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9.7.

VV je oprávněn v odůvodněných případech a po předchozím souhlasu Revizní
komise pozastavit výkon funkce kterémukoliv volenému funkcionáři Unie do
následující řádné či mimořádné Valné hromady, která rozhodne o jeho odvolání
nebo setrvání ve funkci. Rozhodnutí VV o pozastavení výkonu funkce vyžaduje
souhlas všech členů VV.

9.8.

VV je oprávněn kooptovat do následující řádné či mimořádné VH max. 1 nového
člena náhradou za funkcionáře, který z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost
ve VV . Rozhodnutí o kooptaci vyžaduje souhlas všech členů VV .

9.9.

Sekretář Unie je ustaven do funkce na základě rozhodnutí VV a je výkonným
orgánem Unie. Řídí se pokyny VV a je mu ze své činnosti odpovědný. Sekretář
nemusí být členem Unie ani jiného Svazu.

Článek 10
Revizní komise
10.1 Revizní komise (dále RK) je tříčlenný kontrolní orgán volený a odpovědný VH ,
který má povinnost kontrolovat v období mezi VH veškerou činnost Unie. O svých
zjištěních informuje VV spolu s návrhy příslušných opatření. Zprávu o své činnosti
za uplynulé období předkládá VH.
10.2. Ihned po svém zvolení volí RK ze svého středu předsedu.
10.3. Činnost Revizní komise se řídí zákony ČR, Stanovami Unie a dalšími vnitřními
předpisy.
10.4. Revizní komise se schází minimálně jedenkrát za 3 měsíce a její jednání svolává
její předseda , v případě jeho nepřítomnosti jeden ze členů. Zápis ze svého jednání
dává na vědomí VV .
10.5. V případě podnětu kteréhokoliv člena Unie je RK povinna oznámit návrh řešení
podnětu VV a podavateli nejdéle do 15 dnů a u podnětů orgánů 30 dnů ode dne
přijetí podání.
10.6. Svá rozhodnutí může RK přijímat per rolam (rozumí se přijímání rozhodnutí bez
společného jednání tj. elektronickými nebo faxovými prostředky, výsledek musí být
projednán a zapsán v zápisu při nejbližším jednání RK - používá se v případě, kdy
je třeba rychle rozhodnout a jednání komise není možné urychleně zorganizovat.)
10.7. Všichni členové Unie jsou povinni spolupracovat se členy Revizní komise a na
požádání jim poskytnout veškeré vyžádané materiály, týkající se činnosti Unie.
10.8. Odmítnutí spolupráce s RK se považuje za závažné porušení členských povinností
a je důvodem pro vyloučení člena.
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Článek 11
Dovolací řízení
11.1. Dovolací řízení je mimořádný opravný prostředek proti konečným rozhodnutím
příslušných orgánů první, případně druhé instance členských svazů Unie.
11.2. Dovolání je oprávněn podat dotčený subjekt do 30 dnů od zveřejnění dokumentu
o rozhodnutí příslušných orgánů. Dovolání nemá vliv na vykonatelnost rozhodnutí.
11.3. Dovolací komisi, která je tříčlenná, jmenuje ad hoc VV Unie
případu.

ke konkrétnímu

11.4. Dovolací komise posoudí předložený návrh a rozhodne buď, že dovolání není
důvodné, nebo shledá, že příslušný orgán, který věc pravomocně uzavřel, porušil
interní předpisy svazu. Z tohoto důvodu je komise oprávněna rozhodnutí zrušit a
věc vrátit zpět k novému projednání. Dovolací komise se při rozhodování řídí
jednacím řádem, který vydává VV Unie.

Článek 12
Zásady hospodaření
12.1. Unie je povinna dodržovat právní předpisy v oblasti hospodaření a účetnictví.
Řídí se schváleným rozpočtem VH na příslušný kalendářní rok.
12.2. Unie musí usilovat o získávání dodatečných vlastních finančních zdrojů pro
kvalitnější zabezpečení své činnosti například uzavíráním reklamních nebo
sponzorských smluv, účastí v nebo i zakládáním obchodních společností, sdružení
a nadací .

Článek 13
Závěrečná ustanovení
Tyto Stanovy Unie byly schváleny řádnou Valnou hromadou Unie konanou dne
22.4.2008 v Praze a úprava Stanov Unie nabývá účinnosti dnem registrace u Ministerstva
vnitra ČR. Tímto dnem také pozbývají platnosti dosavadní stanovy.
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