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Stanovy 

Světového svazu sokolstva 

„spolek“ 

/dále také jako „Svaz“/ 

 

Preambule 
Světový svaz sokolstva byl zřízen podle ustanovení §3 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti 

organizací s mezinárodním prvkem v ČSFR jako mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Praze 

po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí dne 31. ledna 1994. Zákon č. 116/1985 Sb. byl zrušen 

zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dle tohoto zákona se 

mezinárodní nevládní organizace a zvláštní organizace pro zastoupení zájmů České republiky 

v mezinárodních nevládních organizacích, které byly zřízeny nebo kterým bylo povoleno mít sídlo 

v České republice podle zákona č. 116/1985 Sb., považují za spolky podle občanského zákoníku. 

Světový svaz sokolstva byl založen za účelem spolupráce a podpory všech sdružených sokolských 

organizací, šíření sokolských myšlenek a obnovy či založení sokolských organizací. Úkolem Svazu je 

koordinace činnosti a vzájemná spolupráce jednotlivých členských organizací. Světový svaz sokolstva 

je organizací sportovní, tělovýchovnou a s ohledem na působení Miroslava Tyrše a šíření jeho 

myšlenek a ideálů také organizací výchovně vzdělávací, společenskou a kulturní. 

 

  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení, název a sídlo  

 

1. Světový svaz sokolstva je spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen „o.z.“/, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

2. Sídlem Světového svazu sokolstva je: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00, Praha. 

 

3. Světový svaz sokolstva vznikl 21.února.1994, den zápisu do spolkového rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, spisová značka L 5808, dne 1.ledna 2014. 

 

4. Identifikační číslo Světového svazu sokolstva: 659 99 380. 

 

Čl. 2 

Právní poměry  

 

1. Světový svaz sokolstva je právnickou osobou, jeho právní poměry se řídí ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., o.z., ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, 

těmito stanovami a  jednacím    řádem 

 

Čl. 3 

Účel Svazu 

 

1. Světový svaz sokolstva byl zřízen ve veřejném zájmu, jeho účelem je udržování plného rozvoje 

Sokolského hnutí a šíření   myšlenek Miroslava Tyrše ve vzájemné sounáležitosti. 

 

2. Cílem Svazu je koordinace činnosti, projednávání vzájemných vztahů, rozvíjení sokolského 

programu, šíření sokolských myšlenek, zvyšování tělesné zdatnosti svých členů. 
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3. Svaz zajišťuje koordinaci činnosti tělovýchovné, resp. sportovní, vzdělavatelské, organizační, 

společenské a kulturní zacílenou na oblast sokolské výchovy, rozvoj schopností a dovedností 

jedinců a rozvoj jejich osobnosti. 

 

Čl. 4 

Členství 

 

1. Zakládajícími členy Svazu jsou: 

- Americká obec sokolská 

- Česká obec sokolská 

- Sokol na Slovensku 

- Slovenská tělocvičná jednota Sokol v USA 

- Ústředí československého sokolstva v zahraničí 

 

2. Za člena Svazu může být, na základě podané přihlášky, přijata každá další stávající nebo budoucí 

samostatná sokolská organizace působící mimo území České republiky, za splnění následujících 

předpokladů: 

a) je výběrová organizace dle vlastních stanov, která navazuje na dílo  Miroslava Tyrše 

b) je organizací s ústřední působností na území alespoň jednoho státu a sdružuje ve svých 

složkách nejméně pět jednot s minimálním celkovým počtem 500 členů 

c) účastní se činností Rady Svazu a dodržuje Stanovy Světového svazu sokolstva a Jednacího 

řádu 

Rozhodování o výjimkách spadá do působnosti Rady Svazu. 

 

3. Podmínkou pro přijetí nového člena je dále předložení jeho platných stanov a souhlas většiny 

přítomných oprávněných členů Rady Svazu. 

 

4. Mezi  povinnosti člena spadá zejména: 

a) účast na společné činnosti Svazu 

b) podílet se na správě Svazu 

c) hrazení členských příspěvků 

d) řádné plnění usnesení Rady Svazu 

 

5. Členství ve Svazu neomezuje samostatnost a rozhodování jednotlivých členů Svazu. 

 

6. Každý člen je oprávněn ukončit členství ve Svazu. Ukončením členství však nezaniká povinnost 

vyrovnání vzájemných závazků. 

 

7. a) Členské organizace, které mají dva roky nedoplatek  na členských příspěvcích, obdrží     

     varovné upozornění  nejpozději 3 měsíce před schůzí Rady Svazu a ztratí právo hlasovat    

    dokud jejich dluh  nebude vyrovnán. 

b) Členské organizace, které obdržely varovné upozornění, a nadále jejich dluh přetrvává,  

    nebudou zahrnuty do počtu organizací s hlasovacím právem při schůzích Rady Svazu.  

 

8.   K vyloučení členské organizace Světového svazu sokolstva může dojít rozhodnutím     

      dvoutřetinové většiny Rady svazu. K vyloučení může dojít z důvodů porušení některého nebo   

     všech podmínek pro splnění členství uvedených v Článku 4, bodu 2. 
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Čl. 5 

Orgány Svazu 

 

1. Orgány Svazu jsou Rada Svazu, Starosta, Sekretář a Dozorčí rada Svazu.  

 

2. Rada Svazu je nejvyšším orgánem, do něhož každý člen Svazu vysílá maximálně dva své zástupce, 

kteří disponují jedním hlasem.  

 

3. Rada Svazu podává členským organizacím zprávu o činnosti Svazu, a to vždy jednou ročně. 

 

4. Rada Svazu je, po projednání ve svých organizacích, oprávněna: 

a) měnit stanovy Svazu 

b) zřídit odborné účelové komise 

c) přijímat či odmítnout nové členy  

d) vyloučit stávajícího člena 

 

5. Starosta Svazu je statutárním orgánem Svazu. Starosta je volen na tříleté období Radou Svazu 

z jejího středu. Do jeho kompetencí spadá zejména: 

a) předsedat Radě Svazu 

b) řídit činnost Svazu v souladu s usneseními Rady Svazu 

c) odpovídat za činnost Svazu 

 

 

6. Rada Svazu volí ze svého středu na tříleté období dva místostarosty, kteří v pořadí určeném Radou,  

zastupují starostu Svazu, v době jeho nepřítomnosti. 

 

7. Rada Svazu volí  náčelníka a náčelnici, v jejichž kompetenci je zejména organizace, koordinace a 

hodnocení společných sportovních a kulturních činností   

 

8. Sekretář je výkonným orgánem Svazu, který je jmenován na základě dohody Starosty Svazu a 

starosty ČOS. Je zaměstnancem kanceláře ČOS.  

 

9. Starosta svolává Radu Svazu dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Starosta je povinen svolat 

schůzi Rady Svazu, požádá-li o to většina jejích členů. 

 

10.  Schůze Rady Svazu je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina oprávněných členských 

organizací. Usnesení Rady Svazu je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina oprávněných 

přítomných s výjimkou ustanovení Článku 4, bodu 8.  

 

11.  Záležitosti změny členství ve Svazu a změny stanov musí být členským organizacím sděleny  

nejméně 1 měsíc před jejich projednáním v Radě Svazu. 

 

12.  Dozorčí radu tvoří tříčlenná rada, která je volena na základě návrhů členů organizace Radou Svazu 

na tříleté období.  

 

  

 

 

Čl. 6 

Členské příspěvky 

 

1. Členské příspěvky jsou pro všechny členy Svazu jednotné a hradí se v přepočtu stávajícího kurzu 

v měně země, ve které člen Svazu působí. Výši členských příspěvků stanoví Rada Svazu. 
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Čl. 7 

Hospodaření Svazu 

 

1. Náklady související s činností Svazu jsou hrazeny zejména z: 

a) členských příspěvků 

b) jiných platů členů Svazu 

c) podpor, darů 

d) sbírek 

e) dědictví  

f) odkazů 

g) výnosů podniků zřízených Radou Svazu 

h) jmění 

 

2. Svaz soustředí finanční prostředky dle usnesení Rady Svazu pro krytí vlastních nezbytných výdajů,                      

   popřípadě pro další programy. 

 

3. Jmění Svazu slouží výhradně pro účely obecně prospěšné.  

 

 

 

Čl. 8 

Zrušení a zánik Svazu  

 

1. Svaz se zrušuje: 

a) dvoutřetinovým rozhodnutím všech členů,  

b) poklesem členů na jednu organizaci,  

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení Svazu,  

d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na konkurz pro nedostatek majetku. 

  

 

2. Likvidace Svazu probíhá podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členské organizace Svazu stejným dílem, pokud tyto 

jsou členy ke dni zánik Svazu. 

 

Čl. 9  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, 

zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.  

 

3. Svaz je povinen na požádání zpřístupnit tyto stanovy, každý je oprávněn do nich nahlédnout a 

pořizovat si, na své náklady, výpisy a opisy. 

 

4. Tyto stanovy byly projednány a schváleny radou Svazu níže uvedeného dne.  

 

 

 

Praha,  15. listopadu 2015                                   Ing. Hana Moučková 

                                     starostka 

 

 


