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STANOVY
KLUBU PLAVECKÝCH SPORTŮ OSTRAVA, z.s.

I.
Základní ustanovení
1.

Název spolku:

Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s.

V běžném korespondenčním styku a při účasti na soutěžích lze užívat zkráceného názvu
„KPS Ostrava“ nebo „KPSOs“.
IČO 60336803
2.

Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. (dále jen „Klub“) je dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, spolkem sdružujícím fyzické osoby provozující plavecké sporty a jejich příznivce.

3.

Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým stanovám
a právnímu řádu České republiky.

4.

Klub byl založen v roce 1993, hlásí se k tradicím tělovýchovy a sportu v českých zemích
a stává se pokračovatelem svých předchůdců.

5.

Sídlem Klubu je Ostrava. Adresa sídla Klubu je Krytý bazén SAREZA, Gen. Sochora 1378,
708 00 Ostrava.
II.
Poslání a činnosti

1. Hlavním posláním (účelem) Klubu je zvyšování sportovní výkonnosti a rozvoj fyzických
zdatností svých členů, vytváření podmínek pro vlastní sportovní přípravu a aktivní účast
občanů na sportovním dění a odstraňování plavecké negramotnosti, příprava nových
trenérů, cvičitelů a rozhodčích pro potřeby Klubu.
2. Hlavní činností Klubu je:
a) organizace sportovní činnosti členů Klubu,
b) organizace účasti členů Klubu na sportovních soutěžích,
c) vytváření ekonomické základny pro plnění svého poslání,
d) spolupráce s různými institucemi a jednotlivci,
e) hájení zájmů svých členů,
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f) vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních etických
a mravních pravidel, uplatňování sportovních zásad fair play,
g) podpora zvyšování kvalifikace trenérů, rozhodčích a cvičitelů,
h) pořádání nebo podílení se na pořádání sportovních akcí,
i) vykonávání veřejně prospěšné činnosti v oblasti volného času dětí a mládeže, zejména
ve věku 6 – 26 let, přispívající k dosahování obecného blaha, spočívající především
v provozování sportu a rozvoji podmínek pro zlepšení veřejného zdraví a tělesné zdatnosti,
a osvětové činnosti.
3.

Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu
pro plnění svého účelu.

4.

Klub se dobrovolně na základě podané přihlášky sdružuje do střešních sportovních
organizací a dodržuje jejich platné základní dokumenty (stanovy, soutěžní pravidla, soutěžní
řády, atd.).

5.

Klub je členem ČUS (České unie sportu), resp. ČSPS (Českého svazu plaveckých sportů),
OTU (Ostravské Tělovýchovné Unie).
III.
Členství

1.

Členství v Klubu je dobrovolné. Členstvím vznikají každému členu práva a také závazek
dodržovat povinnosti člena Klubu.

2.

Členem Klubu se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami Klubu. Děti do 15. roku věku
mohou být členy Klubu jen na základě písemného souhlasu zákonných zástupců.

3.

Členství v Klubu vzniká okamžikem přijetí a zaplacením členských příspěvků na daný
kalendářní rok, jejichž výši a termín úhrady stanoví Trenérská rada. O přijetí členů rozhoduje
Trenérská rada na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství, resp. jeho
zákonným zástupcem. Trenérská rada stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

4.

Údaje o členech Klubu mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností Klubu vůči této střešní
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného
veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v Klubu podáním písemné přihlášky souhlasí
s tím, aby údaje o něm uvedené v přihlášce byly tímto způsobem zpřístupněny.

5.

Členství v Klubu zaniká:
a) vystoupením člena z Klubu,
b) přestoupením do jiného plaveckého klubu dle přestupního řádu ČSPS,
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c) vyškrtnutím člena z Klubu při neplacení členských příspěvků a klubových příspěvků
(rozhoduje Trenérská rada),
d) vyloučením člena z Klubu při hrubé nekázni, porušováním stanov Klubu a dokumentů
střešních sportovních organizací, znevážení dobrého jména Klubu, zneužití majetku
sdružení (rozhoduje Trenérská rada, toto rozhodnutí může přezkoumat Kontrolní komise
Klubu),
e) úmrtím člena Klubu,
f) zánikem Klubu bez právního nástupce.
6.

Členové Klubu jsou rozděleni do 5 kategorií:
a) závodní plavci,
b) kurzisté,
c) trenéři a funkcionáři,
d) rozhodčí,
e) ostatní.
IV.
Práva členů

1.

Členové Klubu mají tato práva:
a) účastnit se činnosti Klubu,
b) zúčastnit se Valné hromady Klubu, jsou‐li starší 18let,
c) právo hlasovat a volit, jsou‐li starší 18let,
d) právo být voleni do orgánů Klubu, jsou‐li starší 18let.
V.
Povinnosti členů

1.

Členové Klubu jsou povinni:
a) respektovat stanovy Klubu, usnesení a rozhodnutí Valné hromady a Trenérské rady,
b) řádně a včas platit členské příspěvky a klubové příspěvky,
c) podílet se dle svých kompetencí na správě a činnosti Klubu,
d) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play,
e) dbát na dobré jméno a čest Klubu.
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VI.
Orgány Klubu
1.

Orgány Klubu jsou:
a) Valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) Trenérská rada jako orgán výkonný,
c) Předseda a Vedoucí trenér jako orgán statutární,
d) Kontrolní komise jako orgán kontrolní.
VII.
Valná hromada

1.

Nejvyšším orgánem Klubu je Valná hromada, kterou svolává a řídí jednou za rok Předseda.

2.

Pokud o svolání Valné hromady požádá jedna třetina všech členů Klubu, popř. Trenérská
rada, Předseda nebo Vedoucí trenér, je Předseda povinen svolat Valnou hromadu nejpozději
do 30 dnů od doručení této žádosti. Nesvolá‐li v takovém případě Předseda zasedání Valné
hromady v uvedené lhůtě, je ten, kdo žádost podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze
sám.

3.

Svolání Valné hromady bude učiněno vyvěšením na webových stránkách Klubu
www.kpsostrava.cz minimálně 10 dní předem. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo,
čas konání zasedání Valné hromady a program jednání Valné hromady. Zasedání Valné
hromady může být odvoláno nebo odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

4.

Valná hromada je oprávněna rozhodovat, je‐li přítomna nadpoloviční většina členů klubu
starších 18let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční
většina účastníků, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

5.

Valná hromada:
a) schvaluje stanovy Klubu, jejich doplňky a změny, rozhodnutí o změně sídla Klubu však
náleží do působnosti Trenérské rady,
b) volí Trenérskou radu, po skončení jejího volebního období,
c) schvaluje zprávu o činnosti Klubu,
d) bere na vědomí hlavní směry činnosti Klubu pro příští období,
e) rozhoduje o zániku Klubu.

6.

K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.

7.

K platnosti usnesení Valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku odst. 5.
písm. a) je potřeba alespoň 2/3 většina přítomných členů.

8.

K platnosti rozhodnutí o zániku Klubu je třeba 4/5 většiny přítomných členů.
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9.

O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných.

10. Zasedání Valné hromady řídí Předseda nebo jím pověřený člen Trenérské rady.
11. Ze zasedání Valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, a jaká byla přijata usnesení. Každý člen je
oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Klubu, a to v určených dnech a hodinách.
VIII.
Trenérská rada
1.

Výkonným orgánem Klubu je Trenérská rada, v jejímž čele stojí Vedoucí trenér. Funkční
období Trenérské rady je 4leté.

2.

Trenérská rada:
a) se skládá ze tří až šesti členů Klubu, minimálně 2/3 tvoří Trenéři (Trenérem rozumíme
člena Klubu, který je zaměstnancem Klubu a řídí trénink plaveckých tříd, či plavců –
studentů Sportovního gymnázia).
b) volí ze svého středu Předsedu a Vedoucího trenéra, který rovněž řídí zasedání Trenérské
rady,
c) schází se dle potřeby, minimálně však čtyřikrát za rok,
d) za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

3.

Trenérská rada zabezpečuje činnost Klubu v období mezi Valnými hromadami, rozhoduje
ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady či jiných orgánů Klubu.
Trenérská rada zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady,
b) zabezpečuje sportovní činnost Klubu a účast svých členů na sportovních soutěžích,
c) stanoví podmínky přijímání členů, včetně obsahu přihlášky a způsob jejího podání,
d) schvaluje výši členských a klubových příspěvků,
e) řídí hospodářskou činnost Klubu,
f) schvaluje rozpočet Klubu,
g) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,
h) kontroluje činnost Klubu, zejména hospodaření,
i) schvaluje podepisování pracovněprávních smluv,
j) rozhoduje o vyškrtnutí a vyloučení člena Klubu,
k) schvaluje a vydává interní předpisy a směrnice Klubu.
l) volí Kontrolní komisi, po skončení jejího volebního období.
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4.

Trenérská rada je schopna usnášet se, je‐li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení Trenérské rady je potřeba nadpoloviční většiny přítomných, v případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas Vedoucího trenéra. Z každého jednání Trenérské rady musí být
pořízen písemný zápis.

5.

Odstoupí‐li ze své funkce nebo zemře některý člen Trenérské rady, včetně Předsedy
či Vedoucího trenéra, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období
a počet členů Trenérské rady by tak nedosahoval tří, pak Valná hromada provede
na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období
dodatečně zvoleného člena Trenérské rady, včetně Předsedy a Vedoucího trenéra, končí
společně s funkčním obdobím zvolené Trenérské rady. Trenérská rada může na uvolněnou
funkci v období mezi Valnými hromadami kooptovat nového člena. Tuto kooptaci musí
potvrdit následující Valná hromada.

6.

Trenérskou radu svolává k zasedání Vedoucí trenér nebo v případě, kdy tak Vedoucí trenér
nečiní nebo nemůže činit, jiný člen Trenérské rady.
IX.
Předseda a Vedoucí trenér

1.

Statutárním orgánem Klubu je Předseda a Vedoucí trenér, kteří jsou oprávněni jednat jeho
jménem každý z nich samostatně, zodpovídají za správu a řízení Klubu, připojují svůj
vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo vypsanému názvu Klubu. Vedoucí trenér je
odpovědný za celkové hospodaření Klubu.

2.

Předseda je oprávněn:
a) svolávat Valnou hromadu,
b) řídit jednání Valné hromady,
c) uzavírat písemné právní úkony jménem Klubu,
d) disponovat s účtem nebo účty Klubu v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením Trenérské
rady.

3.

Vedoucí trenér je oprávněn:
a) svolávat Trenérskou radu,
b) řídit jednání Trenérské rady,
c) uzavírat písemné právní úkony jménem Klubu,
d) disponovat s účtem nebo účty Klubu v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením Trenérské
rady.

4.

Trenérská rada je oprávněna rozhodnout o dalším rozdělení oblastí kompetencí mezi
Předsedou a Vedoucím trenérem.
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X.
Kontrolní komise
1.

Kontrolní komise dohlíží, jsou‐li záležitosti Klubu řádně vedeny a vykonává‐li Klub činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Klubu.

2.

Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
člena Trenérské rady.

3.

Funkční období členů kontrolní komise je 4leté.

4.

Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu
k orgánům Klubu.

5.

Kontrolní činnost provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného
podnětu ze strany ostatních orgánů Klubu. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její
pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Klubu
či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

6.

Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření Klubu,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.

7.

Zjistí‐li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Předsedu,
Vedoucího trenéra a Trenérskou radu.
XI.
Majetek a hospodaření klubu

1.

Majetek Klubu tvoří zejména finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková
práva. Klub vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní
doklady.

2.

Zdroje majetku jsou:
a) členské příspěvky, kterými rozumíme příspěvky členů, kteří se zúčastňují organizovaných
tréninků Klubu, včetně kurzovného, které hradí účastníci plaveckých kurzů, jejichž
výši
schvaluje Trenérská rada,
b) klubové příspěvky, kterými rozumíme zejména příspěvky členů Klubu na závody
a soustředění, jichž se člen Klubu zúčastní, příp. bez omluvy nezúčastní,
c) dotace,
d) dary,
e) jiné příjmy.

3.

Hospodaření Klubu se řídí rozpočtem schváleným Trenérskou radou na jeden rok.
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4.

Finančními prostředky Klubu v rámci schváleného rozpočtu disponuje Vedoucí trenér,
příp. jím pověřený člen Klubu.

5.

V případě zrušení Klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude
nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Klub. Jestliže Klub
obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.),
naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu
poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
XII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1.

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou a v plném rozsahu
nahrazují dosavadní stanovy Klubu.

2.

Valná hromada Klubu zmocňuje Trenérskou radu provést ve své kompetenci administrativně
formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy
či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může Trenérská rada odstraňovat všechny
vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu
do spolkového rejstříku.

3.

Tyto Stanovy Klubu byly schváleny na Valné hromadě Klubu dne 31. 10. 2016 v Ostravě.

V Ostravě dne: 31.10.2016

Za Trenérskou radu: Vítězslav Hartmann, Vedoucí trenér

