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STANOVY 

Plaveckého klubu Most, z.s. 
____________________________________________________________ 

 
I. 

Základní ustanovení 
 
 

Název :   Spolek s názvem Plavecký klub Most, z.s. (dále jen PK) je samosprávný a dobrovolný 
svazek členů, kteří provozují tělovýchovu, sportovní, organizační, osvětovou a vzdělávací 
činnost.  

 
Sídlo :    Sídlo Plavecký klub Most, z.s. je   „ul.Topolová, čp. 801, Most, PSČ 434 01. 

Plaveckému klubu Most, z.s. má přiděleno IČO:  228 258 43  
Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne:  16.3.2016  

 

II. 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 
 
1. Základním účelem a hlavní činností PK je: 
 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických 
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky se zaměřením na 
plavecké sporty, 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 
mládeže, 

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických 

a mravních pravidel, 
e) hájit oprávněné zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
f)  zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení  
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své 

působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 
 
2. PK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.  
 
3. PK má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svoji činnost v souladu s těmito Stanovami a 
obecně závaznými předpisy. 
 
4. PK vytváří potřebné ekonomické, finanční, materiální a legislativní podmínky, které směřují k naplňování 
jeho základních cílů a poslání. 

III.         

     Orgány PK 
1. Orgány PK jsou : 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší; 
b) výkonný výbor jako orgán výkonný; 
c) předseda jako orgán statutární; 
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní. 
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2. Valná hromada. 
 
2.1. 
Valná hromada je nejvyšším orgánem PK. Valná hromada je složena ze všech členů PK starších 18ti let.  
a je členem SK/TJ, vysílá na valnou hromadu 1 svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady). 
 
 
2.2. 
Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává  
pozvánkou vyvěšenou v sídle PK.  
 
2.3. 
Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka 
musí být  vyvěšena nejméně  10 dní před konáním zasedání valné hromady. 
 
2.4. 
Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/2 členů spolku starších 18ti 
let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů 
od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 
 
2.5. 
Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 
 
2.6. 
Do působnosti valné hromady náleží zejména: 
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení; 
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky PK; rozhodnutí o změně sídla však náleží 
do působnosti výkonného výboru; 
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy; 
d) volba a odvolání členů kontrolní komise; 
e) schválení  rozpočtu na daný kalendářní rok a výsledku hospodaření za rok uplynulý, zprávu o činnosti, 
stavu majetku, podnikatelských aktivit; 
f) rozhodnutí o zániku PK a způsobu vypořádání majetku; 
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem PK; 
h) určení hlavních směrů činnosti PK; 
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle 
těchto stanov; 
j)  schvalování výše a splatnosti členských příspěvků; 
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení; 
l) rozhodnutí o vstupu PK do jiných organizací a sdružení, o ekonomické účasti na jejich činnosti a o jiných 
formách spolupráce, volí zástupce PK do jejich orgánů; 
m) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru; 
n) rozhoduje o dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí. 
 
2.7. 
Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně jedné třetiny všech jejich členů starších 18-ti 
let - účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 
minimálně jedné třetiny všech jejich členů starších 18-ti let - účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná 
hromada usnášeníschopná v počtu přítomných nebo v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení 
není přítomna minimálně jedné třetiny všech jejich členů starších 18-ti let - účastníků s hlasem 
rozhodujícím, koná se do patnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je 
usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. 
 
2.8. 
K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí 
něco jiného. 
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2.9. 
K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 
2/3 většina přítomných. 
 
2.10. 
O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v 
případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo 
přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat 
jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.  
 
2.11. 
Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda PK nebo pověřený 
člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební 
valné hromady též její volební řád. 
 
 
2.12. 
Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se 
konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata 
usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle PK, a to v určených dnech a hodinách. 
 

3. Výkonný výbor 
 

3.1. 
Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti PK v období mezi zasedáními valné hromady. 
Výkonný výbor odpovídá členské základně za řízení, správu majetku, ekonomickou situaci a sportovní 
úroveň PK. 
 
3.2. 
Výkonný výbor se skládá ze 3 členů ve věku nad 18 let, kteří jsou voleni valnou hromadou. Skládá se 
z předsedy, místopředsedy a 1 dalšího voleného člena - hospodáře. Funkční období výboru je 4-leté.  
 
3.3. 
Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, 
jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 
 
3.4. 
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení 
výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 
 
3.5. 
Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito 
stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů PK. 
 
3.6. 
Výkonný výbor zejména:  

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k 
jejich realizaci; 
b) organizuje a řídí činnost PK; 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy PK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné 
hromady; 
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady; 
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku PK; 
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s jinými organizacemi, které hodlají 
podporovat zájmy a potřeby PK; 
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g) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena PK za podmínek těchto stanov; 
h) vytváří příznivé podmínky pro růst sportovní úrovně, kvalitní tréninkový proces a jeho kontrolu; 
i) vede pravidelnou účetní agendu, evidenci členů PK a zajišťuje archivaci a dokumentaci všech důležitých 
materiálů a listin právní a ekonomické povahy; 
j) řeší případné spory uvnitř PK. 
 
3.7. 
Členství ve výkonném výboru zaniká: 

a) uplynutím funkčního období; 
b) vzdáním se funkce; 
c) zánikem členství v PK. 

 
4. Předseda 

 
4.1. 
Předseda je statutárním orgánem PK. Předseda jedná jménem PK, a to v souladu s rozhodnutím valné 
hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem PK v rozporu s těmito rozhodnutími, 
je povinen nahradit PK škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 
 
4.2. 
Předseda podepisuje jménem PK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu PK připojí svůj podpis. 
 
4.3. 
Funkční období předsedy je čtyřleté.  
 
4.4. 
Předseda je oprávněn zejména k: 

a) podpisovým právům k běžným účtům PK, kde jsou realizovány bezhotovostní platby; 
b) potvrzování a likvidaci účetních dokladů PK; 

 
 

5. Kontrolní komise 
 
5.1. 
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Pk řádně vedeny a vykonává-li PK činnost v souladu s právními 
předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy PK. 
 
5.2. 
Kontrolní komise má tři členy.  Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního 
orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora  
 
5.3. 
Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté  
 
5.4. 
Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům PK a 
členům PK.  
 
5.5. 
Kontrolu činnosti PK provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany 
ostatních orgánů PK, či členů PK. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet 
do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů PK či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 
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5.6. 
Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 
 
a) kontrola hospodaření PK; 
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z 
jiných veřejných rozpočtů; 
 
5.7. 
Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i 
valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 
 

 

IV. 
Členství 

 

1. Členství v PK je dobrovolné. Řádným členem PK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická 
osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností PK a hodlá se podílet na 
naplňování společných zájmů s ostatními členy PK. 
 

2. Členství v PK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská 
práva a povinnosti. 
 

3. Členství se rozlišuje na: 
a) řádné 
b) čestné 

 
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky 

zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 
 

5. Člen PK má právo: 
a) podílet se na činnosti PK a využívat k tomu jeho hodnot a zařízení; 
b) účastnit se od 18 let věku valné hromady PK a rozhodovat o věcech, které projednává; 
c) volit od 18 let věku a být volen od 18 let věku do orgánů PK; 
d) obracet se na orgány PK se svými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy s právem jejich 

vyřízení. 
 

6. Člen PK je povinen: 
a) aktivně se podílet  na činnosti PK plnit povinnosti vyplývající z jeho postavení v PK, přispívat 

k úspěšné reprezentaci PK; 
b) střežit a chránit hodnoty a majetek PK  a pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování, podílet se na 

udržování dobrého jména PK; 
c) platit na účet PK stanovené členské příspěvky; 
d) dodržovat stanovy a předpisy PK, plnit rozhodnutí přijatá orgány PK. 

7. Členství v PK zaniká: 
a) vystoupením, písemným vypovězením přihlášky, ukončením registrace u ČSPS; 
b) vyškrtnutím při neplnění základních povinností po dobu delší 1 roku; 
c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění; 
d) úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby; 
e) zánikem PK. 

 
8. O vyškrtnutí a vyloučení rozhoduje výkonný výbor PK. V případě vyloučení má člen právo odvolat se k valné 

hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek. 
9.  

 



Stanovy Plavecký klub  Most, z.s. 

 

6 

 

VI. 
Právní postavení, majetek a hospodaření 

 
1. PK je samostatným a nezávislým spolkem s vlastní právní subjektivitou. Může svým jménem 

nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též ke splnění 
svých cílů a úkolů využívat jiného majetku, který mu byl smluvně předán do užívání. 

2. Zdrojem majetku PK jsou zejména: 
 

a) členské příspěvky; 
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní; 
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním 

sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti; 
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů; 
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod; 
f) dary. 

 
3. Majetek PK je ve vlastnictví PK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě 

majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje 
výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem 
rozhoduje valná hromada. 
 

4. Majetek PK slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním a v zájmu jeho členů. 
 

5. Hospodaření PK se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou na jeden kalendářní rok. Bližší 
zásady hospodaření s majetkem PK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže 
vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti. 
 

6. K zabezpečení svých hospodářských funkcí, zvláště pak aktivování vlastních zdrojů, může valná 
hromada rozhodnout o založení vlastního podniku nebo založení společného podniku s jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou. 

 
7. V případě zrušení PK 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 PK.  

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Plavecký klub Most, z.s. je v plném rozsahu nástupnickým subjektem Plaveckého klubu Most. 
 

2. Za členy PK se ke dni registrace stanov považují všichni dosavadní členové Plaveckého klubu 
Most. 

3. PK se hlásí ke svazové registraci do Českého svazu plaveckých sportů. Tím podléhá 
registračním a soutěžním pravidlům Českého svazu plaveckých sportů.  

 
 
V Mostě  16.3.2016       přílohou je prezenční listina valné hromady 

 


