ZMĚNA STANOV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
KOMETA GROUP, o.s.
Občanské sdružení KOMETA GROUP, o.s je registrováno na Ministerstvu vnitra ČR
pod čj. VSC/1-9054/91-R ze dne 11.12.1991.
Dne 9.1.1995 vzalo Ministerstvo vnitra ČR na vědomí změnu názvu občanského
sdružení na hokejový klub Ytong Brno.
Dne 1.12.2000 vzalo Ministerstvo vnitra ČR na vědomí změnu sídla občanského
sdružení na adresu Brno, Obřanská 165, čj VS/1-1/6303/2000-R.
Dne 21.9.2006 vzalo Ministerstvo vnitra ČR na vědomí změnu názvu občanského
sdružení na KOMETA GROUP, o.s. VSC/1-9054/91-R .
Stanovy občanského sdružení KOMETA Group, o.s. Schválené přípravným výborem
občanského sdružení ze dne 3.5.2010, se s účinností od 27.5.2010 mění a doplňují
takto:
Článek I.
Základní ustanovení
1. Název sdružení: KOMETA GROUP, o.s.
2. Sídlo sdružení: Obřanská 165, 614 00 Brno
3. KOMETA GROUP, o.s. je dobrovolným samosprávným společenstvím občanů
zabezpečujícím materiální, ekonomické, řídíci, výukové, výchovné a
tréninkové podmínky pro rozvoj tělovýchovné, sportovní a kulturní činnosti
dětí, mládeže a dospělých občanů.
4. Sdružení je nezávislou právnickou osobou, která se řídí svýmu Stanovami,
právním řádem České republiky a směrnicemi svazových orgánů v oblasti
tělovýchovy a sportu. Má postavení právnické osoby soukromého práva podle
zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, o sdružování občanů, s působností na
území České republiky.
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Článek II.
Hlavní poslání a cíle činnosti

1. Hlavním posláním sdružení je zejména ekonomické, materiální a personální
zabezpečení provozování oddílu ledního hokeje, od přípravky, žákovských a
mládežnických družstev,dorost, až po juniorský hokejový tým, včetně
činností, které s tímto posláním souvisí nebo na něj navazují.
2. Cílem činnosti sdružení je zejména vytváření odpovídajících materiálních
podmínek pro rozvoj dětského a mládežnického hokeje v městě Brně tak, aby
bylo dosahováno trvale dobrých sportovních, výchovných a společenských
výsledků. U žákovských družstev zejména o sportovní a výchovné působení na
rozvoj tělesné i duševní integrity žáků, a to v rámci organizovaného využívání
jejich volného času a mimoškolních aktivit, se zaměřením na lední hokej. Tato
činnost je rozvíjena v těsné spolupráci se základními školami. U družstev
dorostenců a juniorů je cílem zabezpečování kvalitního tréninkového procesu,
dosahování dobrých výsledků v hokejových soutěžích a příprava mladých
perspektivních hráčů na jejich plynulý přechod do mužských týmů ledního
hokeje.
3. K dosažení těchto cílů bude sdružení zejména :
a/ zajišťovat kvalitní tréninkový proces u všech hokejových družstev v
souladu s ekonomickými možnostmi,
b/ podílet se na vytváření ekonomické, materiální a personální základny
pro činnosti jednotlivých družstev,
c/ zapojovat rodiče dětí a mládeže do sportovních a výchovných aktivit
sdružení,
d/ zajišťovat a řídit činnost jednotlivých družstev v příslušných soutěžích
e/ zastupovat zájmy jednotlivých družstev, oddílu ledního hokeje a
sdružení jako celku při jednáních se svazovými a samosprávnými
regionálními orgány,
f/ zajišťovat propagaci svých sportovních aktivit, zejména v hromadných
sdělovacích prostředcích,
g/ získávat dotace od svazových a samosprávných regionálních orgánů,
dary a příspěvky od právnických a fyzických osob,
h/ obstarávat svoje příjmy zejména z členských příspěvků, příspěvků na
činnost, darů, reklam, nájemních smluv, zprostředkovatelskou a obchodní
činností.
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Článek III.
Členství ve sdružení a oddílu
1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i
povinnosti člena sdružení, zejména závazek dodržovat STANOVY a dbát o
dobré jméno sdružení. Členství ve sdružení je nepřevoditelné a nezcizitelné,
2. Řádným členem sdružení se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18
let a souhlasí bez výhrad se Stanovami sdružení.
3. Členem sdružení se může stát i právnická osoba na základě smlouvy o
smluvním členství uzavřené se sdružením, která musí obsahovat časovou
délku členství a úpravu, jaká členská práva a povinnosti tato právnická
osoba ve sdružení získává a to v jakém konkrétním rozsahu a za jakých
podmínek.
4. Členy sdružení jsou:
- řádní členové
- smluvní členové
- čestní členové
5. Řádným členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let, která
byla přijata výborem sdružení za člena a platí členský příspěvek
stanoveným členskou schůzí.
6. Smluvním členem může být jen právnická osoba, která se sdružením
písemně sjednala rozsah, podmínky a délku svého členství. Své zájmy v
občanském sdružení zastupuje jí písemně delegovaná fyzická osoba,
schválená výborem občanského sdružení. Smluvním členem nemůže být
osoba fyzická.
7. Čestným členem může sdružení jmenovat osobu starší než 18 let, která se
zvlášť významně zasloužila o rozvoj činnosti sdružení. O přijetí za čestného
člena sdružení rozhoduje členská schůze na návrh výboru sdružení. Čestný
člen sdružení nemá povinnosti platit členské príspěvky. Pokud tak
dobrovolně činí na podporu činnosti sdružení, nemůže být o platby těchto
příspěvků upomínán ani jejich zaplacení vymáháno.
8. Přihláška za řádného člena družení musí být podána písemně. Přihláška
musí obsahovat tyto minimální údaje:
◦ jméno, příjmení a data narození žadatele,
◦ bydliště žadatele (trvalé i přechodné)
◦ prohlášení, že žadatel souhlasí se Stanovami sdružení a bude je dodržovat
◦ datum a podpis žadatele
9. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor sdružení. Přijímaný člen
sdružení musí být seznámen se Stanovami sdružení. Přijatému členu
sdružení vystaví sekretariát sdružení členský průkaz.
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10.Členství ve sdružení zaniká:
◦ Vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním
podpisem a to dnem doručení písemnosti sdružení.
◦ Vyškrtnutím člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku ve
stanoveném termínu a to ani v přiměřeně dodatečné lhůtě. Členství zaniká
dnem, kdy o vyloučení rozhodl výbor sdružení.
◦ Úmrtím člena – fyzické osoby.
◦ U právnické osoby uplynutím smluvní doby členství právnické osoby,
vypovězením smluvního členství nebo z důvodu zániku právnické osoby.
◦ Zrušením nebo rozpuštěním sdružení.
11.Vnitřním organizačním útvarem sdružení je oddíl ledního hokeje. Oddíl
ledního hokeje není nadán samostatnou právní subjektivitou. Osoby, které
zastupují oddíl ledního hokeje nebo jednotlivá družstva navenek, tak mohou
činit pouze za předpokladu, že tyto úkony jsou v řízení a organizaci ledního
hokeje v ČR běžné nebo obvyklé, nepoškozují dobré jméno sdružení,
nejsou v rozporu se schváleným rozpočtem nebo zásadami hospodaření.
Členem oddílu ledního hokeke může být pouze fyzická osoba .
12.Každý hráč je členem oddílu ledního hokeje KOMETA GROUP, o.s.se
zařazením do konkrétního družstva. Podle věku je zařazen do sportovního
družstva (přípravka, 1. - 8. třída ZŠ) nebo do sportovního centra mládeže
(dorost, juniorka). Členství v oddílu vzniká zařazením hráče do kádru
konkrétního družstva. Členství v oddílu ledního hokeje je:
◦ řádné
◦ smluvní
13.Řádnými členy oddílu ledního hokeje jsou žáci (včetně přípravky) případně
další hráči, jejichž členství nevzniklo na základě písemné smlouvy.
14.Smluvními členy oddílu ledního hokeje jsou hráči, jejichž členství vzniká
na základě písemné smlouvy mezi sdružením a hráčem (hráčské smlouvy)
15.Členy oddílu ledního hokeje jsou dále trenéři, sportovní manažeři, vedoucí,
případně další fyzické osoby působící v jednotlivých družstvech a to na
základě trenérských, manažerských nebo jiných obdobných smluv.
16.Člen oddílu ledního hokeje může být přijat za člena sdružení, pokud splňuje
požadavky uvedené v Článku III. odstavci 2.shora Stanov.
17.Řádné členství v oddílu ledního hokeje zaniká vyřazením hráče z kádru
družstva. U smluvních členů zaniká členství v oddílu ukončením jejich
smluvního vztahu.
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Článek IV.
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Člen sdružení má právo
− být řádně seznámen se Stanovami sdružení
− účastnit se na činnosti a aktivitách sdružení
− účastnit se členských schůzí
− prosazovat své názory, podávat návrhy a uplatňovat
kritiku
− vyžadovat informace o činnosti sdružení a jeho
hospodaření
2. Řádný člen sdružení má dále právo
- na členské schůzi hlasovat a volit
- být volen do orgánů sdružení
3. Člen sdružení je povinnen
- dodržovat Stanovy, usnesení členské schůze a
rozhodnutí výboru sdružení
- podílet se na plnění hlavního poslání a cílů sdružení,
zejména svým aktivním přístupem na projednání věcí
členskou schůzí,
-dodržovat zásady sportovní etiky, společenské a
občanské morálky
- dbát dobrého jména sdružení, šetřit a chránit jeho
majetek
4. Řádný člen sdružení je dále povinen:
- řádně a včas platit členské příspěvky
5. Práva a povinnosti smluvního člena sdružení upravuje písemná smlouva

Článek V.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
• členská schůze
• výbor sdružení
• dozorčí rada
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Článek VI.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Je svolávána minimálně
jednou za kalendářní rok.
2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Výbor sdružení je povinen svolat
členskou schůzi také v případě, že o její svolání požádá písemně alespoň 1/3
řádných členů sdružení.
3. Svolání členské schůze musí být učiněno písemně vůči každému členu
sdružení, a to nejpozději 14 dnů přede dnem konání členské schůze, s
uvedením místa, termínu a programu členské schůze.
4. V úvodu zasedání členské schůze musí být schválen její program a návrhová
komise. V případě, že jde o členskou schůzi spojenou s volbami orgánů nebo
jejich členů, schvaluje i volební a mandátovou komisi, pokud se členská
schůze neusnese jinak.
5. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
řádných členů sdružení. Usnesení je řádně přijato, hlasovala-li pro něj
nadpoloviční většina z přítomných řádných členů sdružení.
6. Členská schůze zejména:
- projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení,
schvaluje nebo ukládá nápravná opatření k odstranění zjištěných
nedostatků
- projednává a schvaluje plán činností a aktivit sdružení na příslušný rok
- schvaluje rozpočet sdružení
- stanoví výši členských příspěvků u řádných členů sdružení a příspěvků na
činnost u členů oddílu ledního hokeje
- přijímá čestné členy sdružení
- stanoví volební období výboru a dozorčí rady sdružení, které nesmí být
delší než čtyři roky a kratší než dva roky a jejich početní složení.
- volí a odvolává členy výboru a dozorčí rady, počet členů výboru jsou
minimlně 3, dozorčí rady 3. O případných změnách rozhoduje výroční
schůze
- plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru sdružení
- rozhoduje o převodu vlastnickcýh práv majetku nebo jeho zatížení právy
třetích osob. Tuto rozhodovací pravomoc může do schválené výše
delegovat na výbor sdružení,
- schvaluje změny a novelizace Stanov
- schvaluje odměny pro členy výboru a dozorčí rady
- rozhoduje o zániku, rozpuštění nebo sloučení sdružení, včetně způsobu
likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku sdružení. K platnosti
rozhodnutí o zániku sdružení je třeba nejméně třípětinové většiny z
přítomné nadpoloviční většiny všech řádných členů sdružení.

~6~

Článek VII.
Výbor sdružení
1. Výbor sdružení je kolektivním statutárním orgánem sdružení, který řídí jeho
činnost a jedná jeho jménem. Výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení,
pokud nejsou Stanovami svěřeny nebo vyhrazeny do působnosti členské
schůze nebo dozorčí rady. Členem výboru může být jen řádný člen sdružení.
Členem výboru je také delegovaný zástupce smluvního člena.
2. Člen výboru je povinen vykonávat svou činnost aktivně, spolehlivě, s péčí
řádného hospodáře a zúčastňovat se schůzí výboru. Je dále povinen zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo sdružení způsobit škodu nebo jinou újmu. Poruší-li tuto
povinnost, je povinen nahradit sdružení vzniklou škodu včetně případné
morální satisfakce.
3. Za výbor jedná navenek jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda. Ostatní členové výboru jsou oprávněni za sdružení jednat
navenek, byli-li k tomuto jednání pověřeni výborem, nebo jde o úkony ve
vztahu sdružení k třetím subjektům běžně nebo obvyklé.
4. Na svém prvním zasedání po zvolení členskou schůzí vymezí výbor
kompetence a odpovědnost každého člena výboru za řízení a vedení
jednotlivých agend sdružení.
5. Rozhodnutí výboru je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech
členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jeho předsedy (v době
jeho nepřítomnosti místopředsedy). O jednáních výboru se pořizuje písemný
zápis, jehož minimálními náležitostmi je prezenční listina, předmět jednání a
přijatá rozhodnutí.
6. Funkce člena výboru končí odvoláním člena nebo celého výboru členskou
schůzí a zvolením nového člena nebo celého výboru sdružení. Tato funkce
končí také úmrtím člena výboru nebo na základě písemné rezignace a to dnem
jejího projednání výborem sdružení.
7. Výbor je oprávněn za člena, kterému zaniklo členství ve výboru, kooptovat do
výboru jiného řádného člena sdružení, a to do doby konání první následující
členské schůze. Členská schůze tuto kooptaci buď potvrdí, nebo zvolí za člena
výboru jinou osobu. Změnu člena výboru, delegovaného jako zástupce
smluvního člena, lze pouze na základě písemného projevu vůle statutárním
orgánem smluvního člena, a to po schválení výborem sdružení. Kooptovat lze
pouze méně než polovinu stanoveného počtu členů výboru.
8. Výbor po svém zvolení členskou schůzí volí ze svého středu předsedu a
místopředsedu výboru.
9. Výbor sdružení se schází podle plánu práce, minimálně však 1x za kalendáří
měsíc. Mimořádnou schůzi svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda, nebo nadpoloviční většina řádných členů.
10.Přípravu podkladů pro jednání výboru a realizace jeho rozhodnutí dovnitř
sdružení zajištuje sekretář sdružení.
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11. Výbor sdružení zejména:
- řídí, organizuje a odpovídá za veškerou činnost sdružení, dodržování jeho
Stanov a právních předpisů vztahujících se na činnost sdružení, dbá na
dodržování sportovních, společenských, výchovných a etických zásad při
organizování všech aktivit sdružení
- dbá o sportovní růst hráčů a trenérů, prosazuje dobré jméno sdružení i
jednotlivých družstev ledního hokeje
- zastupuje sdružení a jeho organizační útvary navenek vůči třetím osobám
- zpracovává návrh plánu a rozvoje činnosti, sestavuje návrh rozpočtu pro
schválení členskou schůzí,
- zajišťuje zpracování účetní závěrky a předkládá ji, po vyjádření dozorčí
rady, ke schválení členskou schůzí,
- ustanovuje do funkce sekretáře sdružení, s pověřením vést
administrativní, personální, účetní a hospodářskou agendu společnosti
(sekretariát sdružení),
- uzavírá pracovněprávní smlouvy, hráčské, manažerské, trenérské
smlouvy, smlouvy sponzorské, reklamní, nájemní apod.
- úzce spolupracuje s rodiči nezletilých členů oddílu ledního hokeje,
seznamuje je s činností družstev, jejich materiálním zabezpečením a
dosahovanými výsledky.
Článek VIII.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Je volena členskou schůzí a jí
také skládá účty ze své činnosti. Po svém zvolení volí ze svého středu předsedu
a místopředsedu dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v
době nepřítomnosti její místopředseda, a to minimálně 1x za 6 měsíců.
2. Členem dozorčí rady může být jen řádný člen sdružení. Člen dozorčí rady se
může písemně vzdát své funkce. Jeho členství v dozorčí radě končí dnem
projednání jeho rezignace na nejbližší schůzi dozorčí rady. Zanikne-li členství
v dozorčí radě z důvodů úmrtí nebo vzdáním se funkce, může dozorčí rada
kooptovat za svého člena jiného řádného člena sdružení. Následující členská
schůze sdružení buď kooptaci potvrdí, nebo zvolí nového člena dozorčí rady.
Kooptovat lze pouze méně než polovinu stanoveného počtu členů dozorčí rady.
3. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech členů dozorčí
rady.
4. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda
(místopředseda) a minimálně další člen dozorčí rady. Součástí zápisu je
prezenční listina.
5. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení Článku VII.odstavce 2 shora
Stanov.
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6. Dozorčí rada zejména:
- dohlíží na výkon činnosti výboru sdružení a uskutečňování
usnesení přijatých členskou schůzí,
- nahlíží do účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam
uvedené údaje
- kontroluje, zda realizované nebo plánované činnosti sdružení
nejsou v rozporu se Stanovami, obecně závaznými právními
předpisy nebo směrnicemi svazových orgánů v oblasti sportu,
− vyjadřuje se k návrhům rozpočtu sdružení
− přezkoumává účetní závěrku sdružení a předkládá své vyjádření
členské schůzi,
− provádí průběžné kontroly hospodaření s majetkem sdružení,
účelového využívání dotací, darů, členských příspěvků, příspěvků
na činnost apod.
Článek IX.
Majetek a hospodaření sdružení, jednání jeho jménem
1. majetek sdružení tvoří hmotný i nehmotný majetek, pohledávky a jiná
majetková práva. O majetku vede sdružení účetnictví a doklady stanovené
obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdroje majetku tvoří zejména:
- členské příspěvky
- příspěvky na činnost
- dotace svazových a samosprávných regionálních orgánů
- příjmy na činnost sdružení
- dary, příspěvky a podpory třetích osob
- příjmy z vkladů na účtech sdružení
- příjmy z reklam, pronájmu nebo zcizení majetku apod.
3. Hospodaření sdružení se řídí ročním plánem činnosti a členskou schůzí
schváleným rozpočtem. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Za
jednotlivé finanční operace a za právní úkony jménem sdružení činěné ti, kteří
tyto úkony provedli nebo uzavřeli.
4. Jménem sdružení a jménem výboru jedná a zastupuje ho navenek jeho
předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Ostatní členové výboru
jsou za sdružení oprávněni jednat pouze tehdy, jde-li o úkony běžné a obvyklé,
které navíc vyplývají z kompetencí jim výborem svěřených.
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Článek X.
Ustanovení závěrečná
1. Právní poměry neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými
právními předpisy. V případě, že některé ustanovení stanov se stane změnou
právních předpisů nebo z jiného obecného důvodu neplatné nebo neúčinné,
zůstávají ostatní ustanovení stanov i nadále v platnosti.
2. Stanovy lze měnit nebo doplňovat jen po schválení členskou schůzí sdružení.
3. Tato změna stanov byla schválena na členské schůzi sdružení dne 27.5.2010

V Brně 27.5.2010

Lubomír Strnad
KOMETA GROUP,o.s
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