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STANOVY  
spolku 

 „OUTDOOR CLUB HANACE z.s.“  
Čechova 520/32, 370 01 České Budějovice 

(dále jen HANACE ČB) 
 
 

 
1. HANACE ČB  

Je vodácko-turistický klub, jehož hlavním cílem je naplnění volného času svých 
členů sportovní a jinou zájmovou činností (např. vodácký sport, turistika, táboření apod).  

 
Sdružení není politickou stranou, ani nemá v úmyslu se jakkoliv politicky 

angažovat. Neprovozuje výdělečnou činnost. Není profesní komorou, náboženským 
spolkem ani církví. 
  
2. Vnitřní struktura klubu HANACE ČB 
 Klub se skládá ze dvou samostatných sekcí, které však vzájemně spolupracují.  
 - sekce ODDÍL HANACE 
 - sekce HANACE RAFTERS 
 Každý člen klubu může být současně členem obou sekcí. 
 Sekce klubu nejsou organizačními jednotkami a nemohou jednat svým jménem. 
  
 

ODDÍL HANACE 
Tato sekce se zabývá výchovou mládeže při pravidelných schůzkách v oddílové 

klubovně a při pravidelných víkendových výpravách do přírody. Hlavní náplní je pobyt 
v přírodě, stanování, vodácké výpravy, cyklistické výlety apod. Vrcholem celoroční 
činnosti je letní tábor. Oddíl si klade za cíl vychovat členy k samostatnosti a rozvíjet 
v nich kladný vztah k přírodě a pohybu. Oddíl Hanace také pořádá akce pro 
neorganizovanou mládež. Každý člen sekce je registrován v České Tábornické Unii a      
T. J. Sokol České Budějovice. 

 
HANACE RAFTERS 

 Hlavní náplní je závodní rafting. Cílem HANACE RAFTERS je podpora členů 
v oblasti vodáckého sportu. Starším členům klub zajišťuje prostředky pro jejich další 
výkonnostní růst a nově příchozím členům poskytuje veškerý komfort pro úspěšný 
začátek jejich sportovního života. Hlavní náplní této sekce je účast na tuzemských i 
zahraničních závodech a nezbytná celoroční sportovní příprava. Hanace rafters také 
pořádají každoročně několik sportovních akcí. Každý člen sekce je registrován ve Svazu 
Vodáků ČR. 
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3. Orgány a činnost HANACE ČB 
a) Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. 
b) Výkonným orgánem klubu je výbor klubu volený členskou schůzí. 
c) Kontrolním orgánem klubu je kontrolní komise klubu volená členskou schůzí. 
d) Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za kalendářní rok předseda klubu. 
e) Jednání kontrolní komise svolává její předseda. 
f) Členská schůze klubu zásadně rozhoduje o: 

• volbě orgánů klubu (výbor, kontrolní komise) 
• rozsahu pravomocí výboru 
• znění a změnách vnitřních stanov klubu 
• rozšiřování práv a povinností členů klubu 
• plánu činnosti klubu na kalendářní rok 
• ukončení činnosti klubu 

g) Za činnost klubu odpovídá jeho předseda. 
h) Předsedu klubu volí členská schůze klubu. 
i) Oba místopředsedy volí členská schůze klubu. 
j) Statutárními zástupci klubu je předseda a oba místopředsedové. V ujednání 

smluvního charakteru musí být dva podpisy statutárních zástupců. Statutární 
zástupci jsou voleni jednou za tři roky členskou schůzí. 

k) V rámci činnosti výboru zodpovídají jednotliví funkcionáři výboru za výkon své 
funkce výboru klubu. 

l) Výbor klubu zodpovídá za svoji činnost členské schůzi. 
m) Kontrolní orgán klubu zodpovídá za svoji činnost členské schůzi. 
 
n) Nejvyšším orgánem sekce ODDÍL HANACE je členská schůze oddílu Hanace. 
o) Výkonným orgánem oddílu je rada oddílu volená členskou schůzí oddílu. 
p) Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za kalendářní rok vedoucí oddílu. 
q) Členská schůze oddílu zásadně rozhoduje o: 

• volbě orgánů oddílu 
• rozsahu pravomocí rady 
• výši oddílových příspěvků 
• rozšiřování povinností a práv členů oddílu 
• plánu činnosti oddílu na kalendářní rok 
• vylučování členů oddílu a stanovení limitních lhůt pro placení oddílového 

členského příspěvku  
• zrušení registrace oddílu v různých organizacích (Sokol, Česká 

Tábornická Unie) a o ukončení činnosti oddílu 
r) Za činnost oddílu zodpovídá vedoucí oddílu. 
s) Vedoucího oddílu volí členská schůze oddílu. 
t) V rámci činnosti rady oddílu zodpovídají jednotliví funkcionáři rady za výkon 

své funkce radě oddílu. 
u) Rada oddílu zodpovídá za svoji činnost členské schůzi oddílu. 

 
v) Nejvyšším orgánem sekce HANACE RAFTERS je členská schůze Hanace rafters 
w) Výkonným orgánem sekce rafters je rada sekce volená členskou schůzí sekce. 
x) Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za kalendářní rok předseda sekce. 
y) Členská schůze sekce zásadně rozhoduje o: 

• volbě orgánů sekce 
• rozsahu pravomocí rady 
• výši příspěvků  
• rozšiřování povinností a práv členů sekce 
• plánu činnosti sekce na kalendářní rok 
• vylučování členů sekce a stanovení limitních lhůt pro placení členského 

příspěvku 
• zrušení registrace sekce ve svazu (Svaz Vodáků ČR) a o ukončení činnosti 

sekce 
z)  Za činnost sekce zodpovídá její předseda. 
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aa) Předsedu sekce volí členská schůze sekce. 
bb) V rámci činnosti rady sekce zodpovídají jednotliví funkcionáři rady za výkon                          
své funkce radě sekce. 
cc)  Rada sekce zodpovídá za svoji činnost členské schůzi sekce. 
 

4. Majetek HANACE ČB. 
a) Činnost klubu je financována z jeho vlastních zdrojů a z příspěvků jiných 

právnických nebo fyzických osob. 
b) Majetek klubu tvoří majetek movitý a nemovitý, finanční prostředky a 

nehmotný majetek získaný vlastní činností klubu. Majetek získaný formou 
účelových dotací či příspěvků se považuje za majetek svěřený a podléhá 
oddělenému zúčtování a evidenci dle pokynů toho, kdo je poskytl. 

c) S majetkem klubu hospodaří výbor klubu v rozsahu stanoveném členskou 
schůzí. S majetkem jednotlivých sekcí hospodaří jejich rady v rozsahu 
stanoveném členskými schůzemi sekcí 

d) Získané finanční prostředky budou využívány pro rozvoj klubu. 
e) Hospodaření klubu s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy, 

zejména pak zákonem o účetnictví. 
5. Povinnosti výboru klubu HANACE ČB. 

a) Usnesení členské schůze a výboru klubu jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční 
většina usnášeníschopného orgánu. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy klubu 
závazná. Výjimku tvoří hlasování o zániku klubu. Pro tento návrh musí hlasovat 
nejméně dvě třetiny členů na usnášeníschopné členské schůzi. 

b) O způsobu hlasování rozhoduje příslušný orgán klubu. 
c) Povinností výborů je koordinování činnosti obou sekcí. Výbor klubu je povinen 

hájit zájmy obou sekcí a nesmí upřednostňovat zájmy jedné z nich na úkor druhé. 
d) Zpracovává a uveřejňuje zápis z každého zasedání výboru a členské schůze klubu. 

Vždy před koncem kalendářního roku vydá výroční zprávu o činnosti celého klubu. 
 

6. Povinnosti rady oddílu HANACE. 
a) Usnesení členské schůze a rady oddílu jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční 

většina usnášeníschopného orgánu. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy oddílu 
závazná. Výjimku tvoří hlasování o zániku oddílu. Pro tento návrh musí hlasovat 
nejméně dvě třetiny členů na usnášeníschopné členské schůzi. 

b) O způsobu hlasování rozhoduje příslušný orgán oddílu. 
c) Člen platí členský oddílový příspěvek, kterýž se skládá příspěvku nadřazené 

organizace a z oddílového příspěvku. Příspěvek organizace  převádí oddíl na 
organizaci a současně organizaci předává informaci o nově přijatém členu (jméno, 
příjmení, datum narození). 

d) Zpracovává a uveřejňuje zápis z každé oddílové rady a členské schůze oddílu. 
Vždy před koncem kalendářního roku vydá výroční zprávu o činnosti oddílu. Ta je 
přílohou klubové výroční zprávy. 

 
 
7. Povinnosti rady sekce HANACE RAFTERS. 

a) Usnesení členské schůze a rady sekce jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční 
většina usnášeníschopného orgánu. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy sekce 
závazná. Výjimku tvoří hlasování o zániku sekce. Pro tento návrh musí hlasovat 
nejméně dvě třetiny členů na usnášeníschopné členské schůzi. 

b) O způsobu hlasování rozhoduje příslušný orgán sekce. 
c) Člen platí členský sekční příspěvek, kterýž se skládá ze svazového příspěvku a ze 

sekčního příspěvku. Svazový příspěvek převádí sekce na svaz a současně svazu 
předává informaci o nově přijatém členu (jméno, příjmení, datum narození). 

d) Zpracovává a uveřejňuje zápis z každé rady a členské schůze sekce. Vždy před 
koncem kalendářního roku vydá výroční zprávu o činnosti sekce. Ta je přílohou 
klubové výroční zprávy. 



 4

 
8. Členství v klubu je buď  aktivní nebo čestné. 
         8.1. aktivní členství 
 Každý člen, který se aktivně podílí na činnosti klubu. Může být členem jedné nebo 
obou sekcí. 
         8.2. čestné členství 
 Je udělováno na základě rozhodnutí výboru klubu. Na osoby s čestným členstvím 
se nevztahují práva a povinnosti člena. Členství je bezplatné. 
          
9. Práce klubu: 

a) klub organizuje a zajišťuje účast na klubových akcích stanovených plánem  
b) klub pořádá sportovní a jiné společenské akce 
c) klub veřejně vystupuje jménem svých členů  
d) klub zajišťuje vhodné prostředky pro svou činnost 
e) klub finančně podporuje činnost svých členů 
f) klub se stará o medializaci činnosti oddílu v médiích a institucích 

 
10. Práva a povinnosti členů klubu: 

a) členové klubu hájí jeho dobré jméno a počínají si tak, aby jej svým chováním 
a konáním nepoškodili 

b) členové klubu chrání jeho majetek a hospodaření s ním 
c) při své činnosti postupují v souladu s klubovými stanovami a usneseními 

klubových orgánů 
d) včas platit své členské příspěvky, jejichž výše je stanovena vždy na kalendářní 

rok členskou schůzí 
e) účastní se klubových akcí a akcí své sekce, které jsou stanoveny plánem akcí 
f) dílčí povinnosti členů upravuje ujednání na členských schůzích na dobu 1 roku 
g) členové po dovršení věku 18 let volí a mohou být voleni do klubových orgánů 

a do orgánů nadřazených organizací. Člen může být volen současně do orgánů 
své sekce i do orgánů klubu, ne však do orgánů sekce druhé 

h) členové navrhují změny v činnosti klubu 
 
 

11. Ostatní ujednání. 
a) práva a povinnosti svých členů upravuje jednání rady sekce, ve které je člen 

organizován, nesmí však být v rozporu s klubovými zásadami 
b) člen obdrží po zaplacení příspěvků průkaz s evidenčním číslem a fotem 

 
12. Zánik klubu HANACE ČB. 

a) Registrace klubu V nadřazených organizacích zaniká z těchto důvodů 
• při zániku klubu jako právního subjektu 
• na základě rozhodnutí klubu 
• při opakovaném neplnění povinností klubu vůči organizaci či porušování 

stanov nadřazené organizace 
b) Při ukončení registrace klubu v organizaci musí dojít mezi klubem a organizací 

k vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek. Ukončení registrace se potvrzuje 
písemně. 

c) Při zániku klubu jako právního subjektu se postupuje dle obecně platných 
předpisů a norem. 

 
 
 
 
                                                     V Českých Budějovicích 1.4.2016 


