
Stanovy spolku „Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s.“ 

 
Článek 1 – úvodní ustanovení 

 

1) Názvem spolku je Sportovní oddíl plavání Kolín, z. s. (dále jen „spolek“). 

2) Spolek má sídlo na adrese Bezručova 866, Kolín II, 280 02. 

 

Článek 2 – účel a cíle spolku 

 

1) Spolek byl založen za účelem zastřešování provozu činnosti sportovního klubu 

s následujícími cíli: 

a) organizovat sportovní činnost v rámci sportovních a volnočasových aktivit; 

b) vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro sportovní činnost; 

c) budovat, udržovat a provozovat sportoviště, tělovýchovná a jiná zařízení a vytvářet 

podmínky pro jejich využití vlastními členy a širokou veřejností, zejména mládeží;  

d) vytvářet, udržovat a rozšiřovat etické, estetické a morální hodnoty v rámci sportovních, 

tělovýchovných a volnočasových aktivit mezi svými členy a širokou veřejností; 

e) provozovat výchovně-vzdělávací činnost a osvětu v oblasti tělesné kultury a kultury 

všeobecně; 

f) hájit zájmy sportovního klubu, sdružených a spřátelených oddílů a organizací uvnitř i 

navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány veřejné moci a příslušnými zájmovými 

sdruženími a organizacemi regionálního, celonárodního a mezinárodního rozsahu; 

g) vlastní hospodářskou činností zajišťovat podmínky pro výkon činnosti sportovního klubu; 

h) dalšími aktivitami napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví. 

2) Spolek je založen s neziskovým cílem a záměrem. Hospodaření spolku bude upraveno 

v příslušném interním předpisu spolku. 

3) Spolek se v zájmu lepšího plnění svých cílů a rozšíření možnosti následovat svůj účel a 

přesněji v jednotlivých cílových skupinách realizovat své záměry výslovně vyhrazuje právo 

zakládat pobočné spolky. 

 

Článek 3 – orgány spolku 

 

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Podrobnosti o fungování členské schůze jako 

nejvyššího orgánu spolku stanoví příslušný vnitřní předpis a příslušná ustanovení zák. č. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

2) Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze; 

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku; 

c) na pravidelných měsíčních schůzích rozhoduje o záležitostech běžného chodu sdružení;  

d) předkládá návrhy a připravuje podklady pro členskou schůzi; 

e) svolává z vlastního podnětu nebo na podnět nejméně pěti procent členů spolku členskou 

schůzi; 

f) dalšími zde nespecifikovanými způsoby v plném rozsahu vykonává právními předpisy 

vymezenou působnost statutárního orgánu svěřenou mu těmito stanovami. 

3) Výkonný výbor má pět členů – předsedu, tajemníka, hospodáře a dva členy volené členskou 

schůzí. Členy výkonného výboru volí a jmenuje členská schůze na funkční období čtyř let. 

Kompetenční rozdělení funkcí v rámci výkonného výboru stanoví příslušný vnitřní předpis 

spolku. 

4) Každý člen výkonného výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně v souladu 

s kompetenčním vymezením své funkce stanoveným v příslušném vnitřním předpisu spolku. 



Usnášeníschopnost výkonného výboru je podmíněna účastí nejméně tří členů na schůzi 

výkonného výboru. 

5) Kontrolní komisi spolku zřizuje členská schůze v případě, že se na jejím zřízení shodne 

v hlasování nadpoloviční většina hlasujících. Principy fungování kontrolní komise stanoví 

příslušný interní předpis spolku a příslušná ustanovení právních předpisů. 

 

Článek 4 – členství ve spolku 

 

1) Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která písemně vyjádří svůj souhlas s účelem 

a cíli spolku a zároveň se zaváže k jejich plnění vynaložit veškeré rozumně požadovatelné 

úsilí, přičemž jiná než písemná forma takového vyjádření je přijatelná pouze, pokud zájemce 

o členství dodatečně v nejbližším možném termínu své vyjádření písemně potvrdí. 

Podrobnosti k pravidlům nabývání členství stanoví příslušný interní předpis spolku. 

2) Členům spolku jsou vůči spolku zaručena zejména následující práva: 

a) účastnit se rozhodování o chodu a existenci spolku a ode dne dovršení 18 let věku aktivně 

využít své tímto dnem nabyté hlasovací právo, volební právo a právo být zvolen do 

orgánů spolku na členské schůzi,  

b) účastnit se všech aktivit organizovaných spolkem, ať už určených pro širokou veřejnost, 

nebo s účastí pouze pro členy, 

c) účastnit se soutěží a sportovních akcí pod záštitou spolku a jednotlivých oddílů 

sdružených ve spolku. 

3) Členové spolku mají vůči spolku zejména následující povinnosti: 

a) řádně a včas hradit členské příspěvky ve výši a podobě vymezené v příslušném interním 

předpisu spolku; 

b) účastnit se všech akcí a aktivit, u nichž členská schůze odhlasuje povinnou účast členů, 

zejména takových akcí a aktivit, které jsou uvedeny jako akce s povinnou účastí členů 

v plánu aktivit na následující rok; 

c) dodržovat a ctít veškerá pravidla vymezená ve stanovách a interních předpisech spolku, 

zejména pak čl. 2 těchto stanov a interní předpisy tento článek upřesňující. 

4) Další bližší podrobnosti k právům a povinnostem členů vůči spolku stanoví příslušný interní 

předpis spolku. 

 

Článek 5 – závěrečná ustanovení 

 

1) Stanovy v této podobě byly schváleny členskou schůzí dne 26.8.2015 

2) Stanovy nabývají účinnosti dne 26.8.2015. 

 

 


