STANOVY ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD
1. Název, sídlo a působnost.
České hnutí speciálních olympiád (dále jen ČHSO) je dobrovolnou zájmovou organizací, která
sdružuje jednotlivce a kolektivy, zapojené do programu Speciálních olympiád a ostatní osoby a
organizace, které se rozhodly podporovat myšlenky programu.
Sídlo ČHSO je v Praze 1, Malá Strana, Všehrdova 7/440, poštovní adresa sídla (objektu) je Říční
6, 118 00, Praha 1. ČHSO působí na území České republiky.
2. Poslání a cíle
ČHSO vychází z humanitárních ideálů sportování a integrace osob s mentálním postižením v
souladu s idejemi a pravidlysvětového programu Speciálních olympiád (Special Olympics Inc. SOI), jehož je součástí. Smyslem programu Speciálních olympiád je poskytovat lidem
s mentálním postižením příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží
v různých sportech olympijského typu, dávat jim soustavnou příležitost rozvíjet tělesnou
zdatnost, osvědčovat odvahu a odhodlání, prožívat radost, sdílet a rozvíjet dovednosti a přátelství
se svými rodinami, ostatními sportovci Speciálních olympiád a celým společenstvím (Všeobecná
pravidla Speciálních olympiád – General Rules of SOI).
Hlavním cílem ČHSO je rozvíjet a uplatňovat tyto myšlenky v ČR v koordinaci s mezinárodními
orgány speciálních olympiád, ve prospěch rozvoje osobnosti lidí s mentálním postižením, jejich
integrace do společenského života, a zajišťovat důstojné zapojení ČR do mezinárodního hnutí
speciálních olympiád.
Posláním ČHSO je rozšiřovat základnu pro pravidelné a odborně vedené cvičení a sportování
mentálně postižených a jejich zapojení do programu Speciálních olympiád.
ČHSO se stává článkem SOI, přijímajícím v souladu se zákony ČR organizační i obsahové
závazky, vyplývající z akreditace ČHSO v SOI. ČHSO se tímto zapojuje do činnosti SOI zejména
ve smyslu vytváření podmínek pro reprezentaci ČR na evropských či světových speciálních
olympijských hrách. ČHSO se řídí všeobecnými i sportovními pravidly Speciálních olympiád.
ČHSO se tím nevzdává suverenity svého rozhodování a působení v souladu s respektováním
specifiky podmínek v ČR. ČHSO bude





iniciovat podporu českých státních orgánů, hospodářských, společenských a jiných organizací
pro rozvoj tělovýchovné aktivity lidí s mentálním postižením a reprezentaci ČR na
mezinárodních speciálních olympiádách.
popularizovat a propagovat sportování a integraci lidí s mentálním postižením jak ve směru
zaměření speciálních olympijských aktivit, tak i v souvislosti s celkovým zlepšením systému
péče o osoby s mentálním postižením.
koordinovat cílevědomou i spontánní sportovní aktivitu lidí s mentálním postižením.
ve spolupráci se SOI a českými orgány a organizacemi vytvářet potřebné metodické,
organizační a finanční předpoklady pro zapojení do těchto aktivit.

Pro plnění těchto cílů v souladu s platnými právními předpisy vedle organizační a koordinační
činnosti ve prospěch účasti ČR v programu speciálních olympiád ČHSO





shromažďuje a rozděluje dotace a dary
pořádá sbírky a loterie
vyhledává sponzory pro aktivity speciálních olympiád v ČR i zahraničí
pořádá společenské a kulturní akce
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podle potřeby provozuje hospodářskou činnost ve prospěch mentálně postižených a cílů
speciálních olympiád
propaguje cíle ČHSO, za tímto účelem vydává vlastní tiskoviny.

ČHSO se ve své činnosti řídí Pravidly SOI, svými Stanovami a platnými právními normami.
3. Členové, jejich práva a povinnosti
Členství ve ČHSO může být kolektivní, individuální a čestné.
Mentálně postižení sportovci a další osoby, spojené s aktivitou v určitém kolektivu se budou
zpravidla zapojovat do ČHSO prostřednictvím kolektivního členství – založení a přihlášení
Sportovního klubu SO –, aniž by toto členství vedlo ke změnám organizační výstavby jejich
kolektivu. Počet zástupců kolektivu v ČHSO stanovuje Jednací řád. Podmínky založení a činnosti
Sportovního klubu SO (kolektivního členství) včetně registrační povinnosti upravuje Jednací řád
či jeho přílohy.Individuálními členy se stávají osoby, které mají odborné, morální a tvůrčí
předpoklady k rozvíjení činnosti uvedených v čl. 2., které zpravidla nejsou přímo vázány na jeden
kolektiv, popřípadě mají vztahy k více kolektivům.
Osobu, organizaci nebo instituci, která se mimořádným způsobem zasloužila o plnění cílů ČHSO
může valná hromada zvolit čestným členem. Čestné členství může být přiznáno i cizím státním
příslušníkům, organizacím a institucím.
Členy ČHSO se stávají na základě vlastní projevené vůle účastníci ustavující valné hromady.
Další členy ČHSO přijímá presidium ČHSO, které může tuto pravomoc delegovat na jiné orgány.
Individuální členové a určení zástupci kolektivních členů mají právo
 účastnit se zasedání valné hromady s právem hlasovacím,
 navrhovat kandidáty a volit do orgánů ČHSO,
 podávat návrhy, stížnosti a vznášet dotazy orgánům ČHSO.
Všichni registrovaní členové, tj. individuální členové a členové Sportovních klubů, vedení řádně
v evidenci ČHSO, mají právo
 účastnit se akcí ČHSO a požívat členských výhod,
 být informováni o záměrech a činnosti ČHSO
 být voleni do orgánů ČHSO.
Povinnosti členů:
Účastnit se práce ČHSO a plnit úkoly vyplývající ze svěřené funkce a členství v pracovních
orgánech ČHSO, platit včas stanovené finanční příspěvky řídit se myšlenkami, zásadami a
pravidly speciální olympiády, respektovat a dodržovat stanovy ČHSO. Sportovní kluby SO vedou
přesnou evidenci svých členů (sportovců, trenérů a dalších), kteří se zapojují do činnosti
sportovního klubu. Sportovní kluby i individuální členové dbají na to, aby všechny požadované
údaje o členství vedené v centrální evidence registrovaných členů byly aktuální a odpovídaly
skutečnosti.
Čestní členové jsou oproštěni od všech povinností řádných členů, přičemž požívají, s výjimkou
volebního práva (aktivního i pasivního) do orgánů ČHSO, všech práv řádného člena.
Členství v ČHSO zaniká





písemným oznámením presidiu, a to dnem doručení,
rozhodnutím valné hromady
úmrtím člena nebo zánikem kolektivu
zánikem ČHSO bez právního nástupce.
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4. Orgány ČHSO
Orgány ČHSO jsou valná hromada, presidium, výkonná rada a revizní komise. Nejvyšším
orgánem ČHSO je valná hromada. .
a) Valná hromada:





projednává všechny zásadní otázky související s činností ČHSO,
volí a odvolává členy presidia ČHSO a revizní komise,
projednává zprávy o činnosti presidia,
přijímá doporučení pro činnost presidia

Valnou hromadu svolává presidium podle potřeby, nejméně jednou ročně. K účasti na valné
hromadě je presidium povinno písemně vyzvat všechny členy ČHSO nejpozději 15 dní před
datem konání schůze. Presidium je povinno svolat valnou hromadu, je-li k tomu písemně
vyzváno nejméně třetinou členů.
Valná hromada je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána. Rozhoduje prostou většinou hlasů
přítomných členů, pokud není ve stanovách výslovně uvedeno jinak. Způsob hlasování určuje
valná hromada.
b) presidium ČHSO
je nejméně desetičlenné a je voleno valnou hromadou na dobu čtyř let. Volby připravuje volební
komise. Členem prezidia se může stát pouze řádně registrovaný člen ČHSO. Presidium je
koncepčním orgánem ČHSO a dbá na dodržování idejí a pravidel Speciálních olympiád. Pro
zajištění obměny presidia



nemůže být jeho členem zvolen ten, kdo by v okamžiku zvolení překročil hranici devíti let
souvislého členství v presidiu
v každém volebním období musí být zajištěna obměna nejméně čtyř členů presidia oproti
předchozí řádné volbě.

Řádně zvolené presidium volí ze svého středu předsedu presidia – presidenta ČHSO - a jednoho
místopředsedu – vicepresidenta ČHSO. Předseda a místopředseda řídí činnost prezidia a
reprezentují prezidium ve vztahu k ostatním orgánům ČHSO.
Prezidium o své činnosti podává zprávu Valné hromadě.
Předseda a místopředseda se současně se svým zvolením stávají členy výkonné rady ČHSO, která
je výkonným orgánem ČHSO. Presidium dále jmenuje tři další členy Výkonné rady do funkcí
národního ředitele, sportovního ředitele a technického ředitele.
Národní ředitel, předseda presidia (president ČHSO) a technický ředitel působí jako statutární
zástupci ČHSO, každý z nich je oprávněn jednat samostatně.
Presidium se schází nejméně dvakrát ročně. Presidium schvaluje plán činnosti ČHSO, činnost
výkonné rady, orientační rozpočet ČHSO, zprávu výkonné rady o hospodaření ČHSO a stanovuje
výši členských příspěvků podle Jednacího řádu. Presidium rozhoduje o zásadních otázkách
činnosti ČHSO a je oprávněno měnit Stanovy ČHSO.
Složení presidia z hlediska odborné kvalifikace členů, zastoupení rodinných příslušníků
sportovců a členství zástupců osob s mentálním postižením v Presidiu upravuje Jednací řád.
c) Výkonná rada
Výkonná rada řídí činnost ČHSO v souladu s úkoly, cíli a generální linií stanovenou prezidiem..
Výkonná rada jménem ČHSO získává finanční prostředky pro akce a provoz na celonárodní
úrovni a rozhoduje o jejich použití. Zprávy o své činnosti předkládá presidiu na schůzích presidia
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Výkonná rada reprezentuje ČHSO v ČR i v zahraničí a je partnerem orgánů SOI a SOE (Special
Olympice Eurasia). Členy rady jsou: President a vicepresident ČHSO, zvolení presidiem, a dále
národní ředitel, sportovní ředitel a technický ředitel, jmenovaní presidiem. V čele rady stojí
národní ředitel, jeho zástupci jsou předseda presidia a technický ředitel. V případě potřeby je
rozdělení jejich výkonných pravomocí upřesněno výkonnou radou.
Výkonná rada může jmenovat a odvolávat další členy rady, a to i mimo členy presidia. Pro své
činnosti může výkonná rada jmenovat své zvláštní zástupce a aparát i mimo členy rady. Rada
jmenuje a odvolává zejména ředitele jednotlivých sportovních odvětví.
d) Revizní komise
Revizní komise kontroluje dodržování stanov a ostatních norem ČHSO. Dbá, aby činnost ČHSO
odpovídala obecně závazným právním předpisům. Kontroluje veškerou hospodářskou činnost
ČHSO a dozírá na hospodaření s majetkem. O své činnosti podává zprávy presidiu a valné
hromadě. Revizní komise musí být minimálně tříčlenná. Členy revizní komise volí na dobu čtyř
let valná hromada. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu komise, který řídí její
činnost. Členství v revizní komisi je omezeno na dvě po sobě následující funkční období. Členem
revizní komise nemůže být osoba, která je současně členem presidia nebo výkonné rady ČHSO.
Podrobnosti týkající se úředního postupu orgánů ČHSO upravuje Jednací řád, který na návrh
výkonné rady schvaluje presidium.
5. Právní postavení a majetek ČHSO
Právní subjektivitu mají
a) ČHSO
b) hospodářská zařízení ČHSO ode dne zapsání do podnikového rejstříku u příslušného soudu.
Majetek ČHSO tvoří hmotné a finanční prostředky získané
a)
b)
c)
d)

z členských příspěvků
z případných dotací, darů a odkazů (osob a organizací)
z případných příjmů z hospodářské činnosti
z ostatních zákonných příjmů a výnosů.

Majetek je spravován podle obecně závazných právních předpisů.
6. Vznik a zánik ČHSO
ČHSO vzniklo ustavením na zakládající valné hromadě, konané dne 24. 4. 1990 a registrací MV
ČR. ČHSO zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny valné hromady za účasti nadpoloviční
většiny členů nebo korespondenční formou vyjádřením nadpoloviční většiny členů. ČHSO dále
zaniká sloučením s jinou organizací podle výše uvedených pravidel nebo rozhodnutím státního
orgánu v souladu se zákonem. Při zániku ČHSO bez právního nástupce zabezpečí presidium
vyrovnání všech závazků ČHSO ke dni jeho zániku. O zbylém majetku ČHSO rozhodne
likvidační komise ustavená valnou hromadou nebo presidiem.
Uvedené znění Stanov bylo projednáno a schváleno presidiem ČHSO dne 31. března 2012 a 22.
června 2012.
Za presidium a výkonnou radu ČHSO:
V Praze dne 22. června 2012
Hana Válková
presidentka ČHSO

Martina Středová
národní ředitelka ČHSO
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