
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO 

 

I. 

Název organizace, sídlo občanského sdružení 

1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen „sdružení“) 

2. Sídlo sdružení: 

Chaloupkova 7 

612 00 Brno - Královo Pole 

 

II. 

Statut sdružení 

1. Občanské sdružení Tandem Brno je dobrovolné zájmové sportovní 

sdružení nevidomých, slabozrakých a dalších sportovců podle 

zákona č. 83/1990. 

2. Občanské sdružení Tandem Brno je nevládní, nezisková a 

nezávislá organizace a je samostatnou právnickou osobou 

s vlastním hospodařením.  

3. Činnost sdružení je v souladu s právními normami platnými 

v České republice. 

III. 

Poslání a cíle sdružení 

1. Cílem sdružení je vytvářet sportovní možnosti lidem s různým 

stupněm poškození zraku, nabízet seberealizaci nejen ve sportech 

určených zrakově postiženým, ale i v různých aplikacích sportů 

klasických. Zajišťovat účast na sportovních utkáních, organizovat 

rekreačně – sportovní pobyty. 

2. Sdružení je otevřená organizace, připravená nabídnout sportovní 

vyžití všem věkovým skupinám, převážně dospělým. Cílem 



sdružení je nadále rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi i 

právnickými osobami s podobným zaměřením.  

  

IV. 

Členství ve sdružení 

1. Členství ve sdružení je individuální a dobrovolné, členem se může 

stát osoba starší patnácti let, která má zájem o práci ve sdružení a 

která chce činnost sdružení podpořit.  

1.1. Podmínkou pro vstup do sdružení je vyplnění členské 

přihlášky a zaplacení členského příspěvku na příslušný rok. 

1.2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě členské 

přihlášky Rada sdružení. 

1.3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

2. Členství zaniká: 

2.1. písemným odhlášením člena, 

2.2 nezaplacením členského příspěvku do doby, určené valnou 

hromadou, 

2.3. vyloučením člena na základě rozhodnutí Valné hromady, 

2.4. zánikem právnické osoby, 

2.5. úmrtím člena. 

3. Evidenci přihlášek a členů vede Rada sdružení. 

 

V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen má právo: 

1.1. být informován o činnosti sdružení,  

1.2. zúčastňovat se všech akcí sdružení, 

1.3. předkládat Radě sdružení své návrhy a připomínky k činnosti 

sdružení, 



1.4. volit orgány sdružení, 

1.5. kandidovat do orgánů sdružení. 

2. Každý člen je povinen: 

2.1. platit členské příspěvky, 

2.2. aktivně se podílet na činnosti sdružení, 

2.3. dodržovat stanovy sdružení,  

2.4. respektovat rozhodnutí orgánů sdružení, 

2.5. aktivně a svědomitě plnit svěřené úkoly a úsporně hospodařit 

se svěřenými prostředky a majetkem, 

2.6. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno 

sdružení. 

 

VI. 

Orgány sdružení 

1. Valná hromada  

1.1. Je nejvyšší orgán sdružení. 

1.2. Valnou hromadu svolává Rada sdružení. 

1.3. Schází se jednou ročně, v případě nutnosti svolá Rada 

mimořádnou valnou hromadu. 

1.4 Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 

1.5 Posuzuje a schvaluje výroční zprávu. 

1.6 Projednává změny stanov. 

1.VII. Volí Radu sdružení. 

1.VIII. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti 

alespoň 1/3 řádných členů sdružení. Při nižším počtu členů je 

VH usnášeníschopná po uplynutí 30 minut od času jejího 

zahájení uvedeného v pozvánce a za přítomnosti 

nadpoloviční většiny členů Rady.  

 



2. Rada sdružení 

2.1. Je výkonným orgánem sdružení. 

2.2. Tvoří ji minimálně 3 členové sdružení, zvoleni valnou 

hromadou na tři roky. 

2.3. Řídí a koordinuje činnost sdružení v období mezi valnými 

hromadami. 

2.4. Svolává Valnou hromadu. 

2.5. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 

2.6. Rozhoduje o uzavírání smluv a dohod v rámci občanského 

sdružení. 

2.7. Odpovídá za hospodaření ve sdružení a za činnost sdružení. 

2.8. Členství v radě sdružení je neslučitelné s členstvím v Revizní 

komisi. 

2.9. Členové rady dohlížejí na soulad činnosti sdružení se 

stanovami. 

2.10. Rada se schází na jednáních dle potřeb, nejméně však 

čtyřikrát do roka. 

2.11. Radu svolává předseda. 

2.12. Rada přebírá pravomoci Valné hromady, jestli že se třikrát po 

sobě nesejde v usnášení schopném počtu. 

2.13. Člen rady může ze své funkce odstoupit, o svém úmyslu 

odstoupit je povinen bez zbytečného odkladu písemně 

informovat ostatní členy rady. 

2.14. Rada na svém nejbližším zasedání musí rozhodnout buď o 

snížení počtu svých členů a novém rozdělení jejich 

pravomocí, přičemž minimální počet členů rady nesmí 

klesnout pod hranici stanovenou v článku 2.2, nebo o 

kooptování nového člena rady  na místo odstupujícího člena 

rady. 



2.15. Okamžikem kooptování nového člena rady končí výkon 

funkce odstupujícího člena rady. 

2.16. Nově kooptovaného člena rady musí schválit nejbližší valná 

hromada a jeho funkční období je shodné s funkčním 

obdobím odstupujícího člena rady. 

2.17. Nepodaří-li se dodržet minimální hranici počtu členů dle části 

článku 2.2.2, musí být bez zbytečného odkladu svolána 

mimořádná Valná hromada. 

3. Revizní komise 

3.1. Je kontrolním orgánem sdružení. 

3.2. Členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě 

sdružení. 

3.4. Tvoří ji minimálně 3 členové sdružení, zvoleni valnou 

hromadou na tři roky.  

3.5. Ze svého středu volí členové Revizní komise předsedu 

Revizní komise. 

3.6. Zprávu o revizi hospodaření předkládá Valné hromadě. 

4. Předseda sdružení 

4.1. Je statutárním orgánem sdružení. 

4.2. Svolává Radu sdružení a řídí její činnost. 

5. V době, kdy nemůže vykonávat svoji funkci předseda v plném 

rozsahu, jedná za něj místopředseda na základě písemného 

zmocnění. 

6. Jménem občanského sdružení jsou oprávněni samostatně jednat a 

samostatně podepisovat pouze předseda a místopředseda. 

 



VII. 

Ustanovení o volbách, způsobu voleb a usnášení orgánů 

7. Volby do Rady sdružení probíhají jednou za tři roky, volí ji členové 

sdružení na zasedání Valné hromady.  

8. Každý člen má jeden hlas.  

9. Kandidovat do Rady sdružení mohou všichni členové starší 18 let. 

10. Do rady jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. 

Pokud se na posledním zvoleném místě umístí více kandidátů, 

probíhají doplňkové volby pouze z těchto kandidátů. 

11. Předsedu a místopředsedu volí Rada sdružení na nejbližším 

zasedání po Valné hromadě.  

12. Do voleb nového předsedy tuto funkci vykonává dosavadní 

předseda, a to i v případě, že nebyl zvolen do Rady sdružení. 

V tomto případě má odstupující předseda povinnost svolat 

nejpozději do 2 měsíců Radu sdružení, kde proběhnou volby 

nového předsedy. 

13. Valná hromada i Rada sdružení rozhodují na základě hlasování. 

Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina 

přítomných členů. Je-li rovnost hlasů, rozhodující je hlas předsedy.  

14. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zrušení sdružení je 

přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů 

sdružení. 

 

VIII. 

Oddíly 

15. V rámci sdružení mohou vznikat jednotlivé sportovní oddíly bez 

právní subjektivity. 



16. Pokud oddíly v občanském sdružení vzniknou, Rada sdružení 

jmenuje předsedu sportovního oddílu, který má právo být zván na 

jednání rady s hlasem poradním.  

17. Předseda sportovního oddílu je odpovědný za činnost oddílu Valné 

hromadě, která schvaluje zprávu o činnosti oddílu. 

18. Řádný člen sdružení se může podílet na činnosti několika oddílů.  

 

IX. 

Zásady hospodaření 

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Sdružení účtuje v podvojném účetnictví. 

3. Příjmy sdružení tvoří  

a) členské příspěvky,  

b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

c) dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí, 

d) granty nadací, 

e) příjmy z vlastní činnosti.  

Tyto prostředky je možno používat na financování aktivit a 

vybavení v souladu s posláním sdružení. 

4. Rozdělování finančních prostředků řídí Rada sdružení. 

5. Členské příspěvky 

5.1. Výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada. 

5.2. Každý člen je povinen zaplatit příspěvek ve stanoveném 

termínu, který ukládá Rada. 

6. Při investičních nákladech převyšujících 10.000,- Kč jednají a 

podepisují předseda a místopředseda společně. 

 



X. 

Zánik sdružení 

1. Sdružení zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním, 

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra, 

c)      sloučením s jiným sdružením. 

2. O naložení s případným majetkem a finančním vyrovnání 

rozhoduje Valná hromada. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny stanov projednává a schvaluje Valná hromada sdružení.  

2. Sdružení vydává výroční zprávu. 

 

V Brně, dne 16. září 2009 

 

Rada sdružení zastoupená: 

 

PhDr. Regina Konrádová     ________________ 


