
Vnitřní předpis spolku „Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s.“ 
 

Tento vnitřní předpis je vydán na základě stanov spolku Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. 

(dále jen „spolek“).  

 

ČÁST PRVNÍ 

Organizační řád 

 

Článek 1 

Členská schůze 

 

1) Členská schůze zasedá pouze tehdy, byla-li svolána výkonným výborem. Výkonný výbor 

svolá členskou schůzi vždy před koncem svého funkčního období, na žádost kontrolního 

orgánu nebo na žádost alespoň třetiny členů spolku. 

 

2) Pozvánka na členskou schůzi může být sdělena i ústně.  

 

3) Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. 

 

4) Usnesení o zřízení kontrolní komise přijímá většinou hlasů všech členů oprávněných 

hlasovat podle čl. 4 odst. 2 písm. a) stanov spolku. 

 

5) Zasedání členské schůze řídí předseda výkonného výboru nebo jím pověřený člen 

výkonného výboru. 

 

6) Ustanovení § 248 až § 257 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se na členskou schůzi nepoužijí.  

 

Článek 2 

Výkonný výbor 

 

1) Předseda výkonného výboru 

a) jedná za spolek ve všech záležitostech, 

b) svolává zasedání členské schůze nebo pověřuje jiného člena výkonného výboru 

jejím svoláním, 

c) vede seznam členů spolku podle článku 8 odst. 3 tohoto předpisu, 

d) pověřuje ostatní členy výkonného výboru jednáním za spolek v konkrétních 

záležitostech. 

 

2) Tajemník 

a) jedná za spolek ve všech záležitostech, 

b) průběžně informuje předsedu o záležitostech, které za spolek vykonal. 

 

3) Hospodář vede účetnictví spolku. 

 

4) Ostatní členové výkonného výboru jednají v záležitostech,  ke kterým jsou pověřeni 

předsedou výkonného výboru. 

 

 

Článek 3 



Kontrolní komise 

 

1) Kontrolní komise má 3 členy. Tito členové jsou voleni členskou schůzí bezprostředně po 

zřízení kontrolní komise.  

 

2) Kontrolní komise ze svých členů zvolí předsedu. Předseda kontrolní komise řídí její 

činnost.  

 

3) V případě zjištění nedostatků, kontrolní komise písemně informuje výkonný výbor o těchto 

nedostatcích a navrhne způsob jejich odstranění. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Hospodaření spolku 

 

 

Článek 4 

Odpovědnost za hospodaření a zdroje rozpočtu 

 

1) Za hospodaření s hmotným, nehmotným a finančním majetkem spolku odpovídá předseda 

výkonného výboru. Při své činnosti se řídí platnými právními předpisy, stanovami spolku 

v platném znění a vnitřními předpisy spolku v platném znění. 

 

2) Zdrojem majetku spolku jsou zejména příjmy z členských příspěvků, příspěvků závodníků 

na dopravu, stravování a ubytování na závodech, účelových příspěvků ze státního rozpočtu, 

z příspěvků z jiných veřejných rozpočtů nebo z darů. 

 

Článek 5 

Zásady pro vedení účetnictví 

 

1) Postup pro účtování pro spolek upravuje zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva financí č. 504/2002 Sb., v platném znění, kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, pokud 

účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 

2) Spolek je povinen vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a jeho finanční situace. 

 

Článek 6 

Příspěvek na úhradu nákladů 

 

1) Členové spolku mají nárok na příspěvek na úhradu nákladů, které mají v souvislosti 

s výkonem činnosti pro spolek. Přiznání příspěvku schvaluje předseda výkonného výboru. 

 

2) Příspěvek může člen spolku žádat na 

a) úhradu jízdních výdajů, 

b) úhradu výdajů za ubytování, 

c) stravné, 



d) úhradu prokázaných nutných vedlejších výdajů. 

 

3) Nárok na příspěvek podle odstavce 2 písm. a) vzniká členům spolku, kteří použili 

soukromé osobní vozidlo, vlak nebo autobus veřejné dopravy k dopravě plavců, trenérů nebo 

jiných členů spolku na závody, soustředění či jiné akce související s činností spolku. Výše 

příspěvku činí 4,- Kč/km při použití soukromého osobního vozidla, v ostatních případech se 

vyplácí příspěvek ve výši prokázaných nákladů. 

 

4) Nárok na příspěvek podle odstavce 2 písm. b) a c) vzniká trenérům a to v souvislosti 

s výkonem činnosti pro spolek. Příspěvek se vyplácí ve výši prokázaných nákladů. 

 

5) Nárok na příspěvek podle odstavce 2 písm. a) vzniká členům spolku a to v souvislosti 

s výkonem činnosti pro spolek. Příspěvek se vyplácí ve výši prokázaných nákladů. 

 

6) Vyúčtování příspěvků podle odstavce 2 písm. a) v případě použití soukromého osobního 

vozidla se provádí vždy na poslední měsíc kalendářního roku. V ostatních případech probíhá 

vyúčtování v nejbližším možném termínu. 

 

7) Příspěvek bude vyplacen pouze tehdy, pokud byl oprávněnou osobou nárok na příspěvek 

uplatněn nejpozději 15 dní po dni, v němž nárok na příspěvek vznikl. 

 

Článek 7 

Příspěvky 

 

1) Členský příspěvek se platí dvakrát ročně v hotovosti nebo převodem na účet spolku, a to 

vždy v lednu a v září každého kalendářního roku. 

  

2) Příspěvek na startovné, ubytování a cestovné se hradí hotově v době konání akce, na kterou 

se příspěvek vybírá nebo kalendářní den předem převodem na účet spolku. V případě 

soustředění a jiných podobných akcí může být stanoveno datum splatnosti příspěvku odlišně. 

 

3) O výši příspěvku podle odstavce 1 rozhoduje výkonný výbor. O výši příspěvku podle 

odstavce 2 rozhoduje předseda výkonného výboru.   

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Členství ve spolku 

 

Článek 8  

Nabývání členství 

 

1) Každá osoba, která písemně vyjádřila svůj souhlas ve smyslu článku 4 odst. 1 stanov 

spolku, se stane členem spolku, pokud její členství schválí výkonný výbor.  

 

2) Výkonný výbor schvaluje členství na svých pravidelných měsíčních schůzích, které se 

konají na základě článku 3 odst. 2 písm. c) stanov spolku. 

 

3) Předseda výkonného výboru vede seznam členů spolku. 

 

Článek 9 



Povinnosti členů spolku 

 

1) Za člena spolku se pro účel článku 9 a 10 považuje i taková osoba, která není členem 

spolku, ale jeho jménem či v jeho prospěch vykonává jakoukoli činnost, nebo se účastní akcí 

spolku, zejména jako závodník.  

 

2) Člen spolku, který je zařazen do III. družstva, je povinen  

 a) pravidelně docházet na všechny tréninky určené pro III. družstvo,  

 b) účastnit se závodů a soustředění, na které je nominován trenérem.  

 

3) Člen spolku, který je zařazen do II. družstva, je povinen 

 a) pravidelně docházet na všechny tréninky určené pro II. družstvo a účastnit se 

 závodů a soustředění, na které je nominován trenérem, 

 b) pravidelně se účastnit Krajského přeboru žactva, 

 c) účastnit se závodů a soustředění, na které je nominován trenérem. 

 

4) Člen spolku, který je zařazen do I. družstva, je povinen 

 a) pravidelně docházet na všechny tréninky určené pro I. družstvo a účastnit se 

 závodů a soustředění, na které je nominován trenérem, 

 b) účastnit se závodů a soustředění, na které je nominován trenérem, 

 c) pravidelně se účastnit Krajského přeboru žactva, pokud závodí v kategorii 

 žactva, 

d) alespoň jednou za kalendářní rok se kvalifikovat na Mistrovství České  republiky, 

pokud závodí v kategorii dorostu nebo dospělých. 

 

5) Zařazení člena spolku do jednotlivých družstev se provádí jednou za půl roku a je 

v kompetenci výkonného výboru. Člen spolku, který neplní povinnosti podle odstavce 2,3 a 4 

může být přeřazen do jiného družstva. 

 

6) Členové spolku zařazení ve všech družstvech mají povinnost včas informovat trenéry 

o tom, že se nemohou účastnit závodů či soustředění, na které jsou nominováni. 

 

Článek 10 

Zánik členství ve spolku 

 

1) Členství ve spolku zaniká doručením žádosti o ukončení členství ve spolku. Žádost se 

doručuje písemně, či elektronicky spolku nebo předsedovi výkonného výboru. 

 

2) Členství dále může zaniknout rozhodnutím výkonného výboru. Výkonný výbor může 

rozhodnout o vyloučení člena spolku, pokud 

 a) člen spolku neplní své povinnosti podle článku 9 tohoto předpisu, 

 b) člen spolku neuhradí včas členský příspěvek, 

 c) jiným závažným způsobem poruší své povinnosti stanovené tímto předpisem nebo 

stanovami. 

 

3) V případě zániku členství podle odstavce 2 se rozhodnutí výkonného výboru sdělí 

vylučovanému členovi nebo jeho zákonnému zástupci bezodkladně. Rozhodnutí o vyloučení 

je účinné okamžikem přijetí rozhodnutí výkonným výborem. 

 



4) V případě zániku členství podle odstavce 2 člen spolku nemá nárok na vrácení členského 

příspěvku. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Závěrečná ustanovení 

 

Článek 11 

 

Spolek o všech důležitých skutečnostech informuje své členy především prostřednictvím 

svých internetových stránek. 

 

Článek 12 

 

Tento vnitřní předpis byl schválen výkonným výborem dne 22.1.2019 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 22.1.2019 


