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STANOVY  

Plaveckého klubu Zlín, z.s. 
 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Sportovní klub působí pod názvem PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s. (dále jen „klub“), 

se sídlem ve Zlíně, ul. Hradská 854,  PSČ 760 01, IČ 49157540 

2. Klub je podle zákona č.89/2012 Sb. - občanského zákoníku občanským spolkem 

sdružujícím mužské, ženské a mládežnické složky a jeho příznivce, a je současně 

právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

3. Klub se může sdružovat za vzájemně výhodných podmínek s ostatními sportovními či 

jinými právními subjekty bez ztráty vlastní subjektivity na základě smluv o sdružení 

nebo členství. O vzniku nebo zániku takového sdružení nebo členství rozhoduje valná 

hromada. 

4. Klub je nezávislý na politických stranách a hnutích, je budován a svoji činnost vyvíjí 

na demokratických principech v souladu s platnými zákony a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy ČR, těmito stanovami a dalšími interními předpisy. 

 

Článek II. 

Hlavní úkoly klubu 

1. Organizovat, řídit a zajišťovat sportovní činnost klubu, vytvářet v rámci svých 

možností materiální a tréninkové podmínky pro své členy a zájemce z řad veřejnosti. 

2. Vést své členy k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel, 

hájit zájmy členů klubu a spolupracovat s orgány obce, kraje a jinými organizacemi. 

3. Podniká a provozuje vlastní hospodářskou činnost, kterou pečuje o movitý i nemovitý 

majetek klubu, který vlastní nebo užívá. 

Článek III. 

Vznik a zánik členství 

1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba za předpokladu splnění všech těchto 

podmínek: 

a) zájem fyzické osoby stát se členem klubu a podáním přihlášky 

b) schválením přihlášky výkonným výborem u osob starších 18 let, v případě 

zájemců mladších 18 let podáním přihlášky a písemného souhlasu alespoň 

jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce, 

c) zaplacením členského příspěvku. 

2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.  

3. Členství v klubu zaniká: 

a) vystoupením člena na vlastní žádost, 
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b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností dle čl. IV odst. 2 těchto 

stanov, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor, 

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím dle čl. IV odst. 3 

těchto stanov, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor, 

d) úmrtím člena, 

e) zánikem klubu. 

V případě zániku členství vyškrtnutím ad b) nebo vyloučením ad c) musí být toto 

rozhodnutí doručeno tomuto členovi. Návrh na vyloučení může podat písemně 

výkonnému výboru každý člen klubu, s uvedením důvodu pro vyloučení. 

Článek IV. 

Práva a povinnosti členů, čestné členství 

1. Člen klubu má zejména tato práva: 

a) užívat zařízení klubu, 

b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na ní, pokud v den konání valné 

hromady dosáhl 18-ti let, 

c) účastnit se závodů v souladu s interními předpisy klubu, 

d) podávat návrhy, dotazy a stížnosti výkonnému výboru, 

e) kandidovat a navrhovat kandidáty z řad členů klubu do funkcí v orgánech 

klubu (podmínkou je dosažení věku 18 let). 

2. Člen klubu má zejména tyto povinnosti: 

a) řídit se těmito stanovami, příslušnými předpisy ČR, předpisy sportovních 

svazů a rozhodnutími (směrnicemi) výkonného výboru, 

b) hájit zájmy, tradice a dobré jméno klubu, 

c) pravidelně platit členské příspěvky dle platné směrnice PK Zlín, 

d) udržovat, chránit a nepoškozovat majetek klubu a zařízení klubem užívané, 

e) podílet se na přípravě a pořádání závodů, příp. dalších akcí, 

f) v rámci svých schopností a možností přispívat a podílet se na správě a činnosti 

klubu, 

g) závodník pak dále  

- startovat v klubovém dresu 

- jedenkrát ročně absolvovat zdravotní prohlídku. 

3. Za závažné provinění dle čl. III odst. 3 písm. c) se zejména považuje: 

a) prokázané zajišťování, poskytování nebo užívání zakázaných dopingových 

látek, 

b) jakákoliv trestná činnost, 

c) opakované vystupování v rozporu se zájmy klubu, jakož i opakované 

poškozování dobrého jména klubu, to vše přes písemné upozornění výkonného 

výboru. 

4. Výkonný výbor může schválit čestné členství fyzické osobě, a to na základě návrhu 

podaného kterýmkoliv zletilým členem klubu. Bližší podmínky čestného členství 

upravuje prováděcí směrnice klubu. Čestný člen má právo hlasovat na valné hromadě. 

Článek V. 

Orgány klubu 

1. Orgány klubu jsou: 

a) valná hromada, 

b) výkonný výbor, 
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c) dozorčí rada 

 

 

Článek VI. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu.  

2. Schází se nejméně jedenkrát ročně, svolává ji výkonný výbor, který je povinen 

informovat v dostatečném předstihu o termínu jejího konání všechny členy klubu 

vhodnou formou.  

3.  Mimořádná valná hromada se koná, pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 členů 

starších 18 let, nebo výkonný výbor, předseda nebo místopředseda klubu, a koná se 

nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu výkonnému výboru. 

4. Valná hromada zejména: 

a) schvaluje stanovy klubu, jejich doplňky a změny, 

b) rozhoduje o vzniku a zániku klubu a jeho názvu, 

c) stanoví hlavní směry činnosti klubu pro příští období, 

d) volí výkonný výbor a dozorčí radu, po skončení jejich volebního období 

5. Právo hlasovat (hlas rozhodující) má člen klubu, který ke dni konání valné hromady 

dosáhl 18-ti let věku, a zároveň splnil všechny své členské povinnosti za předchozí 

kalendářní rok. 

6. Ke všem rozhodnutím valné hromady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 

7. Na každé řádné valné hromadě bude podána zpráva o stavu členské základny a 

hospodaření klubu. 

Článek VII. 

Výkonný výbor klubu 

1. Výkonný výbor klubu (dále jen „výbor“) je statutárním orgánem klubu a řídí činnost 

klubu v období mezi dvěma valnými hromadami. Schází se nejméně jedenkrát za čtyři 

týdny a je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech klubu, nejsou-li vyhrazeny valné 

hromadě. Statutárními zástupci klubu jsou předseda a dva místopředsedové klubu. 

2. Výbor je sedmičlenný a je volen valnou hromadou, volební období je čtyřleté. Výbor 

volí z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy. Výbor je usnášeníschopný, je-li 

přítomná nadpoloviční většina jeho členů, ke všem rozhodnutím je potřebný souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas 

předsedy. 

3. Pro jednotlivé úseky činnosti klubu může výbor ustanovit potřebné odborné komise. 

Svá rozhodnutí výbor zveřejňuje formou zápisu z jednotlivých jednání nebo vydáním 

Směrnice, jíž specifikuje pro danou oblast činnosti klubu či nakládání s jeho majetkem 

podrobná a pro členy klubu závazná pravidla. 

4. Zasedání výboru se může zúčastnit s hlasem poradním kterýkoliv člen klubu starší 18ti 

let, není-li účast z vážných důvodů výborem vyloučena. 
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5. Pokud člen výboru ukončí svoji funkci, provedou se na následující valné hromadě 

klubu doplňovací volby. V období mezi valnými hromadami klubu může výbor na 

uvolněnou funkci kooptovat nového člena. Tuto kooptaci musí potvrdit následující 

valná hromada. 

6. Podepisování za klub se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu klubu 

připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda výkonného výboru. Jednat za klub 

může také jiná osoba na základě udělené plné moci podepsané předsedou a jedním 

místopředsedou. 

7. Členem výboru se může stát pouze řádný člen klubu, který splnil všechny své členské 

povinnosti, a dosáhl hranice 21 let. 

Článek VIII. 

Dozorčí rada klubu 

1. Dozorčí rada klubu (dále jen DR) je kontrolním orgánem klubu a provádí nezávislý 

dozor nad majetkovou a hospodářskou činností klubu.  

2. DR je tříčlenná. Tvoří ji předseda a dva členové, jsou voleni valnou hromadou, 

volební období je čtyřleté. 

3. Schází se nejméně dvakrát ročně. 

4. DR je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů. Ke všem 

rozhodnutím je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů DR. Při 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

5. Schvaluje roční účetní uzávěrku klubu. 

6. Pokud člen DR ukončí svoji funkci, provedou se na následující valné hromadě klubu 

doplňovací volby. V období mezi valnými hromadami klubu může výbor na 

uvolněnou funkci kooptovat nového člena. Tuto kooptaci musí potvrdit následující 

valná hromada. 

Článek IX. 

Majetek klubu a hospodaření 

1. Majetek klubu tvoří zejména: 

a) nemovitý a movitý majetek, 

b) členské příspěvky, 

c) státní příspěvky, dotace od sportovních svazů, 

d) jiné dotace a příspěvky, 

e) příjmy z reklamy,  

f) dary právnických nebo fyzických osob, 

g) zisky z pořádaných sportovních akcí, 

h) jiné příjmy. 

2. Členské příspěvky, jejich výši a lhůty placení určuje výkonný výbor formou směrnice. 

3. Výkonný výbor jmenuje hospodáře klubu, který odpovídá za správné zpracování 

účetních dokladů, souvisejících s činností klubu, a jejich předání ke zpracování účetní, 

dále připravuje podklady o hospodaření klubu pro výkonný výbor, dozorčí radu nebo 

valnou hromadu. Podrobný popis činnosti hospodáře klubu je určen směrnicí klubu.  
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Článek X. 

Zvláštní ustanovení 

1. Posláním klubu je rozvíjet sportovní činnost všemi legálními metodami a způsoby, 

které slouží lidskému zdraví a to jak po stránce fyzické tak i duševní. Klub se 

distancuje od případného zvyšování sportovní výkonnosti užíváním nedovolených 

prostředků. Dojde-li k porušení tohoto pravidla členem klubu, bude to považováno za 

závažné provinění s následky dle čl. III odst. 3. písm. c) těchto stanov. 

2. Nezaplacení členských příspěvků ze strany závodníka ani po jeho upomenutí, může 

výbor potrestat také zastavením činnosti či jiných výhod. 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Závazný výklad stanov provádí výkonný výbor. 

2. Tyto Stanovy jsou v souladu s právním řádem a zákonnými předpisy ČR a neomezují 

členy klubu ve svých právech. 

3. Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou klubu. 

 

 

Ve Zlíně dne 14.4.2014 

 

 

 

 

Za výkonný výbor:   ing.Ivo Benda, předseda klubu 


