STANOVY
Policejního sportovního klubu OLYMP Praha, z.s.

Část I
Úvodní ustanovení
Název, postavení a sídlo Spolku
Čl. 1)

odst. 1)
Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s. (pro účely těchto Stanov též zkráceně
"Spolek") je dobrovolný a samosprávný svazek jeho členů vedených a vytvořených se
společným zájmem1), kterým je uspokojování potřeb občanů ve všech odvětvích sportu
uznaných národními svazovými pravidly a pravidly mezinárodních sportovních federací
a která má postavení právnické osoby 2), podléhá výlučně těmto Stanovám a právnímu řádu
České republiky.
odst. 2)
Působnost Spolku je vymezena územím České republiky a dále závazky nebo volbou
podle pravidel národních svazových orgánů jednotlivých zemí, resp. mezinárodních
svazových institucí, příslušnými mezinárodními smlouvami uzavřenými či ratifikovanými
Českou republikou a uplatněním principu reciprocity.
odst. 3)
a) Spolek sdružuje členy vlastních sportovních oddílů vystupujících pod společným
názvem Spolku a jeho symbolikou, uvedenou v příloze těchto stanov
b) sportovní oddíly Spolku jsou organizačními jednotkami Spolku a nemají postavení
právnické osoby;
c) na základě smlouvy může Spolek sdružovat i jiné sportovní oddíly a spolky, které
mají postavení právnických osob.
odst. 4)
Sídlo Spolku je: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7.
odst. 5)
a) Spolek má charakter sportovního, nepolitického sdružení a v tomto směru je
oprávněn aktivně se podílet na veřejném životě;
b) v činnosti Spolku se zásadně nepřipouští působení politických stran a hnutí,
jakékoliv uplatňování jejich vlivu, ani účast na realizaci či propagaci jejich politických
programů a koncepcí;
…………………………………………………………………………………………
1)
2)

viz ustanovení §214, odst. 1, zák. č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
viz ust. §210, odst. 1, tamtéž;
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odst. 6)
Členy Spolku mohou být příslušníci Policie České republiky (dále jen "policisté"),
zaměstnanci MV a další zájemci z řad občanů České republiky.

Hlavní poslání a cíle činnosti Spolku
Čl. 2)

odst. 1)
Posláním Spolku je vytváření příznivých podmínek pro efektivní organizování
sportovního procesu a maximální zpřístupnění různých forem sportovních aktivit zájemcům z
řad svých členů či členů do něj sdružených sportovních oddílů.
odst. 2)
K dosažení svých cílů Spolek zejména:
a) vytváří předpoklady pro úspěšné zabezpečení, organizaci a přípravu reprezentace
České republiky, rozvoj jednotlivých druhů sportu a dalších forem tělesné kultury ve svých
sportovních oddílech a pečuje o všestrannou fyzickou zdatnost svých členů a tím aktivně
přispívá ke zvyšování fyzické výkonnosti policistů a zaměstnanců Ministerstva vnitra;
b) pečuje o odbornou přípravu a mravní výchovu svých členů a dalších příznivců, dbá
o praktické uplatňování zásad demokracie vnitřního života Spolku, dodržování zásad
občanské morálky a občanského soužití, čestného jednání a sportovních zásad "fair play";
c) dbá o soustavné rozvíjení obecných i speciálních schopností, znalostí, dovedností
a návyků svých cvičitelů a trenérů;
d) vede své členy k dodržování zdravotnických zásad v souvislosti s jejich sportovní
činností - zejména zásad ochrany proti úrazům, dodržování obecných pravidel bezpečnosti
při účasti na sportovních akcích, jakož i k dodržování zákazu používání nedovolených
chemických nebo biologických prostředků a preparátů udržujících nebo posilujících úroveň
jejich sportovní výkonnosti;
e) pořádá tréninky, soustředění, kurzy, sportovní semináře a jiná obdobná školení,
vlastní sportovní utkání, soutěže, turnaje a další, s těmito obvykle spojené činnosti;
f) pořádá společenské i kulturní akce pro členy i pro sympatizující veřejnost, s cílem
popularizace a propagace sportu a činnosti Spolku ve společnosti;
g) buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo svěřená sportovní tělovýchovná i jiná
zařízení za účelem vytváření nezbytných materiálních a jiných podmínek zabezpečujících
naplňování poslání Spolku;
h) získává podpory a dary od fyzických i právnických osob, jakož i příspěvky, dotace,
subvence a granty od svazových orgánů, ze státního rozpočtu (resp. rozpočtu MV ČR,
UNITOP, PTU, popř. z rozpočtu obce), příp. z rozpočtu EU;
i) zabezpečuje nezbytné příjmy pro krytí nákladů spojených se sportovní činností a
provozem Spolku, a to zpravidla formou sponzoringu, reklamy, prodejem nebo pronájmem
práv Spolku, pronájmem Spolkového majetku, provozováním dalších doplňkových
obchodních nebo jiných obdobných činností, pokud jsou na žádost Spolku, v souladu se
zákonem3) povoleny;
........................................................................................................................................
3)

viz. § 217 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

2

j) může samostatně nebo po dohodě s jinou právnickou nebo fyzickou osobou provádět
podnikatelskou činnost; bude-li to pro Spolek prospěšné, může založit i jinou obchodní
společnost; 4)
k) udržuje partnerské vztahy s jinými sportovními spolky v ČR i v zahraničí; aktivně
vyhledává možnosti spolupráce s orgány veřejné správy, obchodními i dalšími institucemi,
které mohou svým vlivem, silami a prostředky podpořit rozvoj sportu a tělovýchovy Spolku
a jeho sportovních oddílů.

Členství ve Spolku
Čl. 3)

odst. 1)
a) Členy Spolku se mohou stát občané bez rozdílu pohlaví, původu, rasy, národnosti či
náboženské příslušnosti, starší 15 let, kteří bez výhrad souhlasí se Stanovami a
podají písemnou přihlášku o přijetí za člena Spolku, s cílem aktivní účasti v některém
sportovním oddílu Spolku, a jsou způsobem stanoveným těmito Stanovami do Spolku přijati.
5)

b) Děti ve věku do 15 let se mohou účastnit sportovní činnosti Spolku jen na základě
písemného souhlasu rodičů, resp. toho z rodičů, se kterým dítě sdílí společnou domácnost
(resp. písemného souhlasu zákonných zástupců).
c) Požadavek bezúhonnosti uvedený pod písm. a), je ve vymezených případech (např.
v případě členů oddílu sportovní střelby) stanoven zákonem. 6)
d) Přijetím do Spolku vznikají členovi práva a povinnosti vyplývající ze Stanov
Spolku.
e) Člen Spolku je povinen dbát o dobré jméno Spolku.
f) Členství ve Spolku je nepřevoditelné. 7)
odst. 2)
Členem Spolku se může stát i právnická osoba se sídlem na území České republiky, na
základě příslušné smlouvy se Spolkem, která se uzavírá vždy na dobu určitou a stanoví se v ní
souhrn práv a povinností této právnické osoby vůči Spolku, jejich rozsah a další podmínky
spolupráce.
odst. 3)
Z hlediska druhové klasifikace se členové Spolku dělí na:
a) čestné členy, jimiž může Rada Spolku jmenovat fyzické osoby starší 18 let, které
se zvláště významným způsobem zasloužily o Spolek, o český sport, nebo významně přispěly
ke všeobecné sportovní solidaritě v národním nebo mezinárodním měřítku; tito členové jsou
zproštěni platby členských příspěvků.

.......................................................................................................................................
4)
5)
6)
7)

viz. § 217, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
viz níže odst. 3), dále Čl. 18), odst. 5), písm. a) Stanov;
viz ust. § 22 a §23 zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů;
viz ust. § 232, odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
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b) zakládající členy Spolku, jimiž jsou fyzické osoby, jmenované Radou Spolku,
které Spolku věnují jednorázový finanční příspěvek, jehož minimální výši stanoví Rada
Spolku na stávající či následující kalendářní rok; tito členové nemají stanovenu povinnost
platit roční Spolkové příspěvky;
c) činné členy Spolku, jimiž jsou fyzické osoby starší 15 let, které byly přijaty za
členy Spolku příslušným oddílem Spolku a platí roční členské Spolkové příspěvky stanovené
usnesením Rady Spolku, anebo, z jejího pověření, Prezidiem Spolku;
d) přispívající členy Spolku, jimiž jsou děti ve věku do 15 let, přijaté sportovním
oddílem, které platí roční žákovský členský příspěvek, jehož výši stanoví svým rozhodnutím
Prezidium Spolku; po dovršení věku 15 let, s účinností od 1. ledna následujícího roku, se
přispívající členové, pokud výslovně neodmítnou své další členství v Spolku, stávají činnými
členy Spolku; (za přispívající členy Spolku se považují i osoby starší 15 let, které se
přihlásily do výběrových nebo přípravných kurzů a zaplatily za svoji účast v činnosti oddílu);
e) smluvní členy Spolku, jimiž mohou být pouze právnické osoby, které - na
základě příslušné smlouvy - sjednaly se Spolkem rozsah, délku a další podmínky smluvního
členství v Spolku.
odst. 4)
Z hlediska subjektů organizace sportovní činnosti se členové Spolku dělí na:
a) členy Spolku, kteří realizují a rozvíjejí svou sportovní činnost ve sportovních
oddílech;
b) členy Spolku, provozující sportovní odvětví, pro něž nemá Spolek vytvořený
samostatný sportovní oddíl a jejich sportovní program, v rámci možností, zabezpečuje
sekretariát Spolku.
odst. 5)
Centrální evidence členů je vedena určeným pracovníkem sekretariátu Spolku na
základě přihlášek z oddílů, které schvalují výbory oddílů. Evidence členů není
zpřístupňována. Jedenkrát ročně provádí určený pracovník kontrolu členů a výmaz členů,
jejichž členství zaniklo.
odst. 6)
Přihláška za člena Spolku obsahuje přinejmenším:
a) datum vyplnění přihlášky;
b) jméno a příjmení adepta;
c) rodné číslo a datum narození adepta;
d) kontaktní údaje adepta;
e) informaci, ke kterému oddílu se členství vztahuje;
f) bezvýhradné prohlášení žadatele o závazku dodržovat Stanovy Spolku a ctít
dobré jméno Spolku;
g) vlastnoruční podpis žadatele (v případě dětí do 15 let také podpis rodičů nebo
zákonných zástupců, jak uvedeno v odst. 3), písm. d).
odst. 7)
S odevzdáním přihlášky je žadatel o členství v Spolku povinen zaplatit první Spolkový
příspěvek podle kategorie přiznaného členství v Spolku.
odst. 8)
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Přihlášku žadatele o členství v Spolku posoudí Výbor oddílu Spolku.
odst. 9)
Přijatý člen Spolku obdrží členský průkaz s vyznačením druhové klasifikace členství v
Spolku, resp. příslušnosti k danému sportovnímu oddílu Spolku.
odst. 10) Spolkové příspěvky
Člen Spolku /uvedený v odst. 3, písm. c) a písm. d)/, který není členem sportovního
oddílu, je povinen zaplatit roční Spolkový příspěvek stanovený Spolkem.
Členové Spolku, uvedení v odst. 3), písm. c) a písm. d) jsou povinni zaplatit spolkové
příspěvky (jak uvedeno v odst. 10), písm. a) a písm. b) nejpozději do konce měsíce května
běžného kalendářního roku, v němž trvá jejich členství ve Spolku. 8)
Zaplacené Spolkové příspěvky jsou nevratné a jsou k dispozici Spolku. Včas a řádně
nezaplacený Spolkový příspěvek či oddílový příspěvek je soudně vymahatelnou pohledávkou
Spolku vůči dlužníkovi a může být podkladem pro rozhodnutí věcně příslušných orgánů
Spolku (viz dále). Výše spolkových členských příspěvků se schvaluje na výroční schůzi
Rady Spolku na další rok.
odst. 11) Oddílové příspěvky
Člen Spolku /uvedený v odst. 3, písm. c) a písm. d)/, který je současně členem oddílu,
je povinen - vedle ročního Spolkového příspěvku - platit roční oddílový příspěvek dle
rozhodnutí svého oddílového orgánu, a to ve lhůtách stanovených Výborem oddílu Spolku
(odliš. od příp. uved. v Čl. 3, odst. 4, písm. b) Stanov).
Oddílové příspěvky se schvalují na výročních členských schůzích příslušného oddílu.
Oddílové příspěvky jsou autonomním příjmem sportovního oddílu, jehož orgán rozhoduje o
jeho použití /obecně viz ust. Čl. 2), odst. 3) Stanov/.

Zánik členství ve Spolku
Čl. 4)

odst. 1)
Členství ve Spolku zaniká 9)
a) vystoupením člena ze Spolku na základě jeho písemného prohlášení;
b) vyškrtnutím člena ze Spolku pro neplacení ročního Spolkového nebo oddílového
příspěvku v řádných, ani v náhradních termínech (Spolkem provinilci stanovených po
předchozím písemném upozornění);
c) vyloučením člena Spolku za spáchání trestného činu, včetně zpronevěry, odcizení či
jiné zneužití Spolkových peněz a Spolkového majetku, pro zvlášť hrubou nekázeň (zejména
pro porušení Stanov, znevážení dobrého jména Spolku, Ministerstva vnitra nebo Policie ČR,
za zvlášť hrubé porušení sportovní etiky a zásad fair play) či za zneužití Spolkových
informací;
d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého;
e) uplynutím smluvní doby členství právnické osoby nebo z důvodů právního zániku
smluvního člena Spolku;
f) zrušením nebo rozpuštěním Spolku.
........................................................................................................................................
8)

viz ust. § 235 zák. č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
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9)

viz ust. § 237, tamtéž.

odst. 2)
a) Rozhodnutí o vyškrtnutí nebo vyloučení ze Spolku musí být provinivšímu se členovi
doručeno osobně anebo poštou doporučeně do posledně uvedeného, resp. známého bydliště;
b) odmítne-li příjemce uvedený pod písm. a) písemné rozhodnutí Spolku přijmout,
považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo přijetí písemnosti odepřeno; 10) (totéž
platí, odepře-li písemnost přijmout osoba, která je k tomu podle tohoto zákona za adresáta
oprávněna; 11)
c) písemné rozhodnutí o vyloučení ze Spolku určené členovi nacházejícímu se ve
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody se předá na adresu věznice, kde se příjemce
nachází. 12)
odst. 3)
Ten, komu bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení, může do 15 dnů od doručení
rozhodnutí písemně navrhnout, aby vyloučení přezkoumala rozhodčí komise. 13)
Rozhodčí komise může rozhodnutí o vyloučení zrušit, odporuje-li vyloučení zákonu či
Stanovám nebo v jiných odůvodněných případech. 14)
odst. 4)
Pravomocně zrušené členství ve Spolku lze obnovit jen na základě nové žádosti, kterou
však Prezidium Spolku (resp. Výbor sportovního oddílu Spolku) není vázáno. Obnovení
členství ve Spolku může Prezidium Spolku podmínit zaplacením přiměřené Spolkové pokuty.
odst. 5)
Prezidium Spolku (Výbor sportovního oddílu Spolku) může své rozhodnutí až do
okamžiku doručení rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí člena ze Spolku, v rámci
autoremedury, zrušit.

Práva člena Spolku
Čl. 5)

Člen Spolku má právo
a) účastnit se sportovní a společenské činnosti Spolku;
b) uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v souvislosti s činností a poměry ve Spolku;
c) vyžadovat zprávy o činnosti Spolku, jeho orgánů a stavu hospodaření se
Spolkovými penězi a majetkem;
d) využívat výhod vyplývajících z členství ve Spolku;
e) být volen do orgánů Spolku (je-li člen Spolku starší 18 let);
f) právo hlasovat - včetně hlasování o volbě orgánů Spolku - (je-li člen Spolku starší 15
let);
g) právo nahlížet do Stanov (příp. dalších interních aktů Spolku) upravujících
postavení a činnost členů Spolku, na sekretariátě Spolku, (resp. interních aktů sportovního
oddílu, na zasedáních Výboru a členských schůzí sportovního oddílu).
…………………………………………………………………………………………
10)
11)
12)
13)
14)

viz obdobně dle ust. § 50c, odst. 1) zák. č. 99/1963 Sb., (Občanský soudní řád) ve znění pozdějších předpisů;
viz obdobně, tamtéž;
viz ustanovení § 46b, písm. c, tamtéž.
viz ust. § 241, odst. 1, zák. č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
viz ust. § 241, odst. 2, zák. č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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Povinnosti člena Spolku
Čl. 6)

odst. 1)
Člen Spolku je povinen
a) dodržovat Stanovy Spolku, usnesení Rady Spolku a Prezidia Spolku přijatá
v souladu se Stanovami Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů sportovního oddílu Spolku,
přijatá v souladu se Stanovami, usneseními a rozhodnutími orgánů Spolku, týkající se
sportovních oddílů Spolku;
b) podílet se s náležitou péčí na správě Spolkových (resp. oddílových) záležitostí dle
svého postavení a svěřených kompetencí ve sportovním oddíle a Spolku;
c) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidla fair play a svým
chováním, jednáním i vystupováním na veřejnosti a mezi členy Spolku dbát o dobré jméno
a čest Spolku;
d) šetřit a chránit Spolkové prostředky a majetek;
e) podílet se na popularizaci a propagaci Spolku;
f) řádně a včas platit členský příspěvek i všechny další pokuty uložené Spolku v
souladu se Stanovami Spolku;
odst. 2)
Prezidium Spolku v případech zvláštního zřetele hodných může činného nebo
přispívajícího člena Spolku, na základě jeho písemné žádosti, výjimečně zprostit povinnosti
zaplatit roční Spolkový příspěvek nebo tuto povinnost odložit, při zachování ostatních
členských práv a povinností.
odst. 3)
Povinnosti smluvního člena Spolku (právnické osoby) upravuje uzavřená smlouva;
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Část II
Orgány Spolku
Čl. 7)

odst. 1)
Orgány Spolku jsou
a) Rada Spolku – nejvyšší orgán spolku;
b) Prezident Spolku – statutární orgán;
c) Prezidium Spolku;
d) Dozorčí rada Spolku;
e) Rozhodčí komise Spolku.
odst. 2)
Sekretariát Spolku - administrativně výkonná jednotka
odst. 3)
Za orgány Spolku se v rozsahu Stanovami svěřených kompetencí dále považují
a) Členská schůze sportovního oddílu Spolku;
b) Předseda sportovního oddílu Spolku;
c) Výbor sportovního oddílu Spolku;

Rada Spolku
Čl. 8)

odst. 1)
a) Rada Spolku je nejvyšším orgánem Spolku15);
b) Rada Spolku (samostatně nebo na návrh Prezidenta či Prezidia Spolku) stanoví
základní cíle a směřování Spolku ve všech oblastech činnosti Spolku.
odst. 2)
Radu Spolku tvoří zástupci sportovních oddílů Spolku (po jednom z každého oddílu).
Jednotlivé zástupce jmenuje Výbor sportovního oddílu Spolku;
odst. 3)
Rada Spolku zasedá minimálně dvakrát ročně v řádných termínech a je svolávána
Prezidentem Spolku na základě rozhodnutí Prezidia Spolku, nebo Prezidentem pověřeného
člena Prezidia Spolku.
odst. 4)
Mimořádné zasedání Rady Spolku se svolává v případě potřeby
a) na žádost alespoň poloviny členů Rady Spolku;
b) na základě rozhodnutí Prezidia Spolku.
…………………………………………………………………………………………
15) viz ust. § 247, odst. 1, zák. č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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odst. 5)
Zasedání Rady Spolku se svolává písemně, a to vždy nejpozději 14 dnů před určeným
termínem a s uvedením návrhu programu.
odst. 6)
Rada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech Spolku, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejích členů. Návrh je Radou Spolku přijat (usnesení, volba atd.),
pokud mu vyjádřila podporu nadpoloviční většina členů.
odst. 7)
Nesejde-li se Rada Spolku na stanoveném místě v určeném termínu, koná se bez
dalšího za 1 hodinu, na tomtéž místě, mimořádné zasedání Rady Spolku, je-li v daném
okamžiku přítomna alespoň jedna pětina jejích členů. Nesejde-li se ani v posledně uvedeném
případě Rada Spolku, považuje se její zasedání za nesvolané. Prezidium Spolku je povinno
nejpozději do 60 dnů svolat další mimořádné zasedání Rady Spolku se stejným programem,
které je usnášeníschopné ve všech projednávaných otázkách, dostaví-li se alespoň tři členové
Rady Spolku.
odst. 8)
Ustanovení. odst. 6) a odst. 7) neplatí v případech uvedených v odst. 9, písm. b) a c) a v
odst. 13) - viz níže.
odst. 9)
a) Rada Spolku stanoví volební období orgánů Spolku (a jejich početní složení) na
dobu jednoho až čtyř roků;
b) Prezidenta, Viceprezidenta a členy Dozorčí Rady Spolku volí Rada Spolku
zpravidla na čtyřleté funkční období nadpoloviční většinou všech svých členů;
c) na návrh Prezidenta Spolku má Rada Spolku právo jmenovat, resp. odvolat
zaměstnance sekretariátu Spolku (= ekonoma, příp. další pracovníky); rozhodnutí Rady
Spolku je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech jejích členů;
odst. 10)
Rada Spolku může zrušit nebo změnit rozhodnutí přijatá Prezidentem či Prezidiem
Spolku i rozhodnutí oddílových orgánů (viz Čl. 7), odst. 2) Stanov), jsou-li tato rozhodnutí v
rozporu se Stanovami Spolku nebo s platnými a účinnými obecně závaznými právními
předpisy.
odst. 11)
Rada Spolku může dle potřeby zřizovat a rušit komise pro pomoc při řešení dílčích či
specifických otázek činnosti Spolku, jmenovat a odvolávat jednotlivé členy těchto komisí.
odst. 12)
Dále Rada Spolku zejména
a) schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření;
b) projednává a schvaluje rozpočet Spolku na následující období;
c) stanoví výši jednorázového Spolkového příspěvku pro případné zájemce o členství
zakládajícího člena Spolku, resp. výši ročního Spolkového příspěvku;
d) schvaluje podmínky smluvního členství v Spolku;
e) schvaluje čestná členství;
9

f) rozhoduje o převodu vlastnictví Spolkového nemovitého majetku nebo o jeho
zatížení majetkovými právy jiných osob;
g) rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích Stanov Spolku;
h) rozhoduje o vstupu Spolku do spolkových sportovních institucí a vystoupení z nich;
i) přijímá písemné zprávy a další písemné materiály Prezidenta Spolku a Prezidia
Spolku a rozhoduje o nich.
odst. 13)
a) Rada Spolku rozhoduje o zániku, rozdělení a sloučení Spolku a oddílů Spolku,
včetně likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku Spolku;
b) pro přijetí rozhodnutí v případech uvedených pod písm. a) je nezbytné schválení
návrhu nejméně třípětinovou většinou nadpoloviční většiny všech členů Rady Spolku s hlasem
rozhodujícím.

Prezident Spolku
Čl. 9)

odst. 1)
Prezident Spolku předsedá Prezidiu Spolku. Je jedním z jednatelů kolektivního
statutárního orgánu (Prezidium Spolku).
odst. 2)
Prezident Spolku odpovídá za správu a řízení Spolku; jedná jménem Spolku
a zastupuje jej navenek, včetně zakládání, změny či zániku právních vztahů Spolku s jinými
subjekty, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a Stanovami Spolku.
odst. 3)
K plnění úkolu vyplývajících z ust. odst. 2) Prezident Spolku především:
a) řídí zasedání Prezidia Spolku, které svolává v řádných termínech nejméně jedenkrát
měsíčně k pravidelnému projednání stavu Spolkových a oddílových záležitostí, a dále vždy,
vyžaduje-li to naléhavá potřeba, mimořádná situace týkající se Spolku, popř. jiná pro Spolek
významná skutečnost;
b) svolává řádné i mimořádné zasedání Rady Spolku;
c) přijímá opatření k otázkám a v rozsahu svěřeném mu usnesením Rady Spolku nebo
Prezidia Spolku;
d) sjednává a uzavírá smlouvy a zabezpečuje právní úkony v souladu s oprávněnými
zájmy a potřebami Spolku;
e) zabezpečuje plnění všech dalších úkolů v souladu s platnými a účinnými právními
předpisy a Stanovami Spolku;
odst. 4)
Prezident Spolku odpovídá za včasné a úplné zpracování Stanov Spolku včetně zapracování
všech průběžných změn do Stanov a jejich doplnění dle platných zákonů, obecně závazných
právních předpisů České republiky a všech dalších aktů, které se jakkoli dotýkají činnosti
Spolku.
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Zastupování ve vedení Spolku
Čl. 10)

a) v případě dlouhodobé nepřítomnosti Prezidenta Spolku jej zastupuje Viceprezident
Spolku, který má v době zastupování všechna práva a povinnosti Prezidenta Spolku;
b) v případě dlouhodobé nepřítomnosti Prezidenta i Viceprezidenta Spolku zastupuje
Prezidenta Spolku určený člen Prezidiem Spolku, který má v době zastupování všechna práva
a povinnosti Prezidenta Spolku.

Prezidium Spolku
Čl. 11)

odst. 1)
Prezidium Spolku je kolektivním statutárním a výkonným orgánem Spolku, při svém
rozhodování se řídí Stanovami Spolku, usneseními Rady Spolku a platnými a účinnými
obecně závaznými právními předpisy České republiky.
odst. 2)
Prezidium Spolku řídí činnost Spolku mezi zasedáními Rady Spolku.
odst. 3)
a) Prezidium schvaluje svůj plán činnosti na dobu nejméně jednoho roku, v němž
stanoví termíny svých pravidelných zasedání, která se zpravidla konají jedenkrát měsíčně;
b) Prezidium Spolku může být v případě potřeby kdykoliv svoláno mimořádně (viz Čl.
9), odst. 3) písm. a těchto Stanov).
odst. 4)
Prezidium Spolku se usnáší a rozhoduje
a) ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci a působnosti Rady Spolku;
b) ve věcech, které byly Prezidiu Spolku výslovně svěřeny Radou Spolku k řešení,
zajišťuje Prezidium Spolku především realizaci právních úkonů s jinými subjekty
schválenými Radou Spolku.
c) sleduje plnění a čerpání schváleného rozpočtu, stav disponibility pohotových zdrojů
Spolku, příjmy, výdaje, pohledávky a závazky Spolku, a rovněž plnění odvodových
povinností Spolku a stav Spolkového majetku.
odst. 5)
a) rozhodnutí Prezidia Spolku je platné, jsou-li u hlasování přítomni alespoň tři z jeho
členů;
b) z každého zasedání Prezidia Spolku se pořizuje zápis, který provede Prezidentem
pověřený člen Prezidia Spolku a v případě jeho nepřítomnosti viceprezident.
c) zápis uvedený pod písm. b) musí obsahovat údaje o tom, kdy a kdo se daného
zasedání účastnil, co bylo předmětem jednání, jak bylo ve věci rozhodnuto a jaké způsoby
11

řešení byly přijaty.
odst. 6)
a) Právní úkony, pro které zákon stanoví písemnou formu, je možno uzavírat
prostřednictvím Prezidia Spolku, není-li stanoveno jinak; zejména jde-li o pracovní smlouvy,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o hmotné odpovědnosti, o
ukončení pracovního nebo jiného obdobného poměru, smlouvy o náhradě škody, a dále např.
dohody o podpoře sportu, smlouvy o převodu movitých i nemovitých věcí, nájemní smlouvy,
smlouvy o půjčkách, darovací a kupní smlouvy, aj.
b) Úkony uvedené pod písm. a) a další obdobné právní úkony jsou platné jen, jsou-li
opatřeny podpisem Prezidenta Spolku (viz Čl. 9), odst. 3), písm. d) Stanov)
odst. 7)
Prezidium Spolku zejména
a) může navrhovat Radě Spolku zřízení či zrušení sportovního oddílu Spolku, včetně
vypořádání práv a závazků tohoto oddílu;
b) může navrhovat Radě Spolku změny a doplnění Stanov a dalších interních norem
Spolku, popř. symboliky Spolku;
c) předkládá Radě Spolku písemné zprávy a ostatní písemné materiály, které Rada
Spolku projedná a rozhodne o nich (viz Čl. 8), odst. 12), písm. i) Stanov);
d) za odstoupivšího člena Prezidia Spolku může Prezidium Spolku kooptovat jiného
člena Spolku staršího 18 let; mezi zasedáními Rady Spolku je možno kooptovat nejvýše jednu
třetinu původního stavu Prezidia Spolku;
e) pro zabezpečení administrativních, provozních či ekonomických záležitostí Spolku,
přesahujících svou pravidelností, rozsahem, obsahem a specializací nároky na výkon čestné
funkce člena Prezidia Spolku, může Prezidium Spolku ustavit přiměřený placený aparát
Spolku.
odst. 8)
Prezidium Spolku projednává disciplinární provinění jednotlivých členů (i kolektivů)
Spolku a ukládá příslušné sankce (viz níže), s výjimkou případů disciplinárních provinění
Výboru sportovních oddílů Spolku a jejich členů (viz níže).
odst. 9)
Pro účely bezproblémového provozu a optimálního způsobu využití vlastních
sportovních a jiných zařízení, vydává Prezidium Spolku provozní řády těchto zařízení.

Dozorčí rada Spolku
Čl. 12)

odst. 1)
Dozorčí rada Spolku je kontrolním orgánem Spolku, oprávněným kontrolovat zejména
hospodaření Spolku. Dozorčí rada Spolku dále dbá na zachování charakteru a poslání Spolku.
odst. 2)
Předmětem kontroly dle odst. 1) jsou
a) účetní a finanční operace Spolku;
12

b) stav hospodaření s penězi a majetkem Spolku;
odst. 3)
Dozorčí rada je volena Radou Spolku (viz Čl. 8), odst. 9), písm. b) Stanov) z řad členů
Spolku zpravidla na čtyřleté funkční období a tvoří ji předseda a minimálně jeden pracovník.
odst. 4)
Dozorčí rada Spolku je ze své činnosti odpovědná Radě Spolku.
odst. 5)
O výsledku provedených kontrol podává Dozorčí rada zprávu Radě Spolku vždy na
prvním zasedání Rady Spolku po ukončení roku, pokud Rada Spolku v konkrétních případech
nestanoví jinak (viz. např. odst. 6).
odst. 6)
V případě vzniku sporu uvnitř orgánů Spolku či mezi jednotlivými orgány Spolku
(např. při vzniku sporu o kvalitě účetního nebo finančního dokladu v Prezidiu Spolku, mezi
ekonomem Spolku a Prezidiem Spolku, apod.) provede Dozorčí rada mimořádnou kontrolu
v nezbytném rozsahu, o tomto sporu rozhodne (vydá k němu stanovisko) a v nejbližším
možném termínu podá odpovídající zprávu Radě Spolku.
odst. 7)
V případě zjištění nedostatků při své kontrolní činnosti (uvedené v odst. 2) navrhne
Dozorčí Rada Prezidiu /resp. Radě Spolku příslušné řešení.
odst. 8)
K provedení jednotlivých kontrol je každý člen či zaměstnanec Spolku povinen
poskytnout Dozorčí radě požadované informace a na její písemné vyzvání být po dohodě ve
stanovenou dobu k dispozici.
odst. 9)
Členové dozorčí Rady Spolku mají právo zúčastňovat se zasedání Prezidia Spolku
s hlasem poradním; Dozorčí rada je v případě nutnosti či potřeby oprávněna zvát členy
Prezidia Spolku, členy i zaměstnance Spolku na svá pracovní zasedání.

Rozhodčí komise
Čl. 13)

odst. 1)
Rozhodčí komise rozhoduje o písemném návrhu vyloučeného člena, který směřuje
proti rozhodnutí Prezidia Spolku o vyloučení člena Spolku. Dále rozhodčí komise řeší spory
mezi členy a Spolkem o placení členských příspěvků. 16)
odst. 2)
Rozhodčí komise má tři členy, kteří jsou voleni Radou Spolku do vyřešení sporu.
Řízení před rozhodčí komisí upravuje zvláštní zákon. 18)
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17)

Sekretariát Spolku
Čl. 14)

odst. 1)
Sekretariát Spolku (viz Čl. 7), odst. 3) Stanov) je tvořen zaměstnanci Spolku.
odst. 2)
a) Zaměstnanci Spolku se ve své práci (kromě obecně závazných norem a Stanov
Spolku) řídí Plánem činnosti schváleným Prezidiem Spolku; jejich hlavním úkolem
je zabezpečení každodenního provozu a fungování Spolku;
b) K plnění svých povinností jsou zaměstnanci vybaveni odpovídající působností
v oblasti plánování, organizace, realizace a kontroly plnění usnesení a dalších rozhodnutí
Prezidia Spolku a Rady Spolku (odlišně od kontroly dle čl. 13) těchto Stanov), resp. plní další
úkoly dané jim Prezidiem Spolku a Radou Spolku.
odst. 3)
Sekretariát Spolku tvoří
a) ekonom Spolku;
b) další zaměstnanci Spolku;

Ekonom Spolku
Čl. 15)

Ekonom Spolku zabezpečuje činnost Spolku v ekonomické oblasti a v souvislosti s tím
a) zodpovídá za dodržování mzdových, hospodářských a finančních předpisů ve
Spolku;
b) zpracovává a Prezidiu Spolku předkládá návrh rozpočtu Spolku;
c) v průběhu realizace rozpočtu provádí kontrolu všech jeho položek pro Radu Spolku;
d) v případě potřeby (např. na základě zjištěných nedostatků) v souvislosti s činností
uvedenou pod písm. c), neprodleně navrhuje Prezidiu Spolku (Radě Spolku) příslušná opatření;
e) v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příp. dalšími interními akty řízení,
vede stanovenou účetní, inventární, statistickou, daňovou a jinou související dokumentaci o
majetku, příjmech a výdajích Spolku;
f) je nápomocen při zpracování rozpočtů sportovních oddílů Spolku; provádí dohled
nad čerpáním těchto rozpočtů, včas upozorňuje na případné zjištěné nedostatky a navrhuje
opatření k jejich odstranění;
g) metodicky řídí hospodáře sportovních oddílů Spolku, které rovněž školí;

………………………………………………………………………………………………….

16) viz ust. § 265 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
17) viz ust. § 266, tamtéž;
18) viz ust. § 40e-§40k zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších.
předpisů.
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h) je oprávněn pozastavit a vracet vyúčtování sportovních oddílů v případě zjištění
rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, Stanovami a zásadami účetní činnosti;
i) je oprávněn podepisovat objednávky sportovních oddílů Spolku;
j) metodicky řídí a kontroluje provádění inventarizace, materiálu a zásob sportovních
oddílů;
k) vyjadřuje se k uzavírání smluv Spolku z hlediska dopadů na jeho hospodaření;
l) metodicky řídí pokladní sportovních oddílů Spolku;
m) předkládá Prezidiu Spolku návrhy na přijetí zaměstnanců Spolku nebo jejich
uvolnění z pracovního nebo jiného obdobného poměru a realizuje příslušná usnesení Prezidia
Spolku;
n) po projednání se sportovními oddíly Spolku zpracovává plán využití tělovýchovných
zařízení Spolku, při této činnosti spolupracuje s Centrem sportu Ministerstva vnitra,
o) řídí činnost Sekretariátu Spolku, za řádný výkon své funkce odpovídá Prezidiu
Spolku a Radě Spolku;
p) organizačně zajišťuje zasedání Prezidia Spolku a Rady Spolku;
q) zpracovává a doplňuje popisy práce zaměstnanců Sekretariátu Spolku a předkládá je
ke schválení Prezidiu Spolku;
r) podle rozhodnutí Rady Spolku, respektive Prezídia Spolku, zpracovává interní akty
(směrnice), pokyny atd.,
s) na základě pokynů Prezidenta Spolku, usnesení Prezidia Spolku nebo Rady Spolku
(sám anebo společně s určeným členem Spolku) formuluje a zapracovává do Stanov Spolku
všechny změny a doplnění zákonů a ostatních obecně závazných předpisů České republiky
/srov. čl. 10) Stanov/, které se týkají postavení a činnosti Spolku;

Část III
Sportovní oddíly a jejich orgány
Čl. 16)

odst. 1)
Sportovní oddíly Spolku jsou odvětvovými součástmi Spolku, které mají povahu
vnitřních organizačních samosprávných jednotek (viz Čl. 1, odst. 3), písm. b) Stanov), které
vystupují pod společným názvem Spolku a které z důvodů integrovaného prosazování svých
potřeb a zájmů v rámci Spolku svěřují vyřizování společných záležitostí vedení Spolku dle
Stanov Spolku.
odst. 2)
Sportovní oddíly Spolku (dále jen "sportovní oddíly") samostatně organizují vlastní
sportovní program podle pravidel příslušného sportovního odvětví, za podmínek stanovených
svazovými řády a současně se řídí Stanovami a dalšími platnými a účinnými interními akty
Spolku.
odst. 3)
Sportovní oddíly mohou uzavírat právní úkony související se sportovní činností oddílu
jménem Spolku za podmínek určených Stanovami Spolku.
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odst. 4)
Sportovní oddíly jsou povinny zabezpečit svoji činnost a hospodaření tak, aby náklady
nepřesáhly limit jejich výlučných oddílových příjmů spolu s příjmy Spolkem jim přidělenými.
odst. 5)
Nejvyšším orgánem sportovního oddílu je členská schůze, kterou dle plánu, anebo dle
potřeby, svolává předseda sportovního oddílu. Mimořádná členská schůze může být svolána,
pokud o to požádá alespoň třetina členů oddílu.
odst. 6)
Členská schůze sportovního oddílu (dále jen "členská schůze") je usnášeníschopná,
pokud projednávaný návrh získá podporu nadpoloviční většiny z přítomných členů oddílu.
odst. 7)
Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech sportovního oddílu v oblasti jeho
působnosti, pokud ve Stanovách není uvedeno jinak; do pravomoci a působnosti členské
schůze patří zejména
a) stanovení sportovního programu oddílu (trvalé nebo dlouhodobé hlavní zaměření
činnosti oddílu);
b) projednání dosažených výsledků a rozvoj sportovního odvětví za hodnocené
období;
c) rozhodování o podmínkách účasti v soutěžích, případně o odstoupení ze soutěží;
d) projednání a schválení zprávy o činnosti Výboru oddílu, zprávy o hospodaření s
rozpočtem sportovního oddílu;
e) projednání a schválení plánu sportovní činnosti a rozpočet na následující období
(odliš od ust. uvedeného pod písm. a);
f) volba Výboru sportovního oddílu na následující (zpravidla čtyřleté) období.
odst. 8)
Členská schůze dále
a) navrhuje Radě Spolku zrušení sportovního oddílu, jeho vystoupení ze Spolku, anebo
přechod k jinému Spolku, se současným podáním návrhu na vypořádání práv, závazků a
majetku;
b) navrhuje Radě Spolku změnu statutu oddílu na právnickou osobu;
c) samostatně rozhoduje o zániku sportovního oddílu, či o vystoupení ze Spolku v
případě, že z takového rozhodnutí neplynou pro Spolek žádné finanční, majetkové nebo jiné
závazky, majetkové ztráty či pokuty;
d) rozhoduje o disciplinárních otázkách, resp. dává podnět k disciplinárnímu řízení
Spolkovým orgánům.
odst. 9)
Ze zasedání členských schůzí se provádí zápis obsahující usnesení. Zápis se bez
zbytečného odkladu předává sekretariátu Spolku, který jej archivuje.
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Výbor sportovního oddílu Spolku
Čl. 17)

odst. 1)
Orgánem, který spravuje záležitosti sportovního oddílu mezi členskými schůzemi je
Výbor sportovního oddílu
odst. 2)
Výbor sportovního oddílu se skládá z předsedy a členů Výboru, z nichž jeden je vždy
hospodář sportovního oddílu.
odst. 3)
Počet členů sportovního oddílu určuje členská schůze sportovního oddílu.
odst. 4)
a) Výbor sportovního oddílu se schází dle plánu, zpravidla jedenkrát měsíčně, resp. dle
potřeby, i mimo plánované termíny.
b) Výbor sportovního oddílu svolává předseda nebo jím pověřený člen sportovního
oddílu.
c) O průběhu a výsledku jednání Výboru sportovního oddílu se provádí zápis
odst. 5)
Výbor sportovního oddílu Spolku, pokud není Spolkovými orgány nebo členskou
schůzí výslovně pověřen k plnění jmenovitě stanovených úkolu a opatření, samostatně
pravomocně řeší především
a) přijetí nového uchazeče za člena sportovního oddílu;
b) provedení disciplinárního řešení vůči provinivším se členům sportovního oddílu s
výjimkou případů, kdy jsou pro disciplinární řízení věcně příslušné Spolkové orgány;
c) návrh výše oddílových příspěvků;
d) návrh rozpočtu;
e) příprava a realizace plánu činnosti a realizace čerpání rozpočtu sportovního oddílu;
f) zpracování Zprávy o činnosti a hospodaření sportovního oddílu pro členskou schůzi;
g) projednávání stavu hospodaření, úprav a změn rozpočtu, popř. změn souvisejících s
rozvojem sportovní činnosti (a příp. dalších otázek, které není Výbor sportovního oddílu
kompetentní sám řešit) se Spolkovými orgány;
h) projednávání se Spolkovými orgány způsobu a podmínek využití společného
majetku Spolku pro činnost sportovní činnost oddílu;
i) projednávání a schvalování sportovních nominací, registrací, přestupů a uvolňování
(hostování) sportovců v rámci sportovního oddílu, včetně trenérského a cvičitelského zajištění
vlastní sportovní činnosti a určování podmínek tzv. "hráčských statutů".
odst. 6)
a) Sportovní oddíly jsou v rozsahu práv a povinností daných Stanovami a dalšími
interními pokyny Spolku oprávněny navazovat kontakty a jednat s jinými subjekty.
b) Pro jednání uvedená pod písm. a) mohou Výbory sportovních oddílů požádat
Prezidium Spolku o vyslání zástupce - příslušný požadavek předloží na sekretariát Spolku
nejpozději týden před jednáním
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Část IV
Majetek, hospodaření a jednání jménem Spolku
Čl. 18)

odst. 1)
a) Majetek Spolku tvoří finanční fond, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná
majetková práva;
b) Spolek vede o svém majetku, příjmech a výdajích zákonem předepsané účetní,
inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy.
odst. 2)
Zdroje majetku Spolku tvoří zejména
a) příspěvky od členů Spolku;
b) dary a podpory od fyzických a právnických osob;
c) příjmy ze sportovní, společenské a dobročinné činnosti organizované Spolkem;
d) příjmy z reklam, pronájmu Spolkového majetku a z prodeje Spolkových
majetkových práv;
e) příjmy z doplňkových obchodních a jiných obdobných aktivit; pokud jsou Spolku
povoleny,
f) příjmy z vkladů a výnosy z cenných papírů;
g) dotace, subvence a granty od svazových orgánů, ze státního rozpočtu a z rozpočtu
obcí.
Čl. 19)
odst. 1)

Hospodaření Spolku se řídí ročním plánem činnosti Spolku a rozpočtem Spolku
v sestavách schválených (zpravidla jedenkrát ročně) Radou Spolku.
odst. 2)
a) Za celkový stav hospodaření odpovídá Prezidium Spolku spolu s ekonomem
Spolku;
b) za jednotlivé finanční a účetní operace Spolku a za právní úkony jménem Spolku
odpovídají členové (nebo zaměstnanci), kteří je provedli nebo uzavřeli.
odst. 3)
Rozpočet Spolku se sestavuje jako celek a je tvořen rozpočty oddílů, výdaje na činnost
sekretariátu, volnými finančními prostředky použitelnými pro činnost Spolku jako celku,
popř. finančními prostředky jinak využitými pro získání aktivní finanční bilance Spolku jako
celku.
odst. 4)
Oddílový rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Hospodaření jednotlivých
sportovních oddílů je vedeno na oddílových podúčtech.
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odst. 5)
Přesuny v rozpočtech oddílů a přerozdělování finančních prostředků ve prospěch
oddílů, příp. sekretariátu Spolku, schvaluje Rada Spolku nejméně nadpoloviční většinou na
svém zasedání přítomných členů Spolku.
odst. 6)
O využití a přerozdělení finančních prostředků vytvořených nebo získaných nad rámec
schváleného rozpočtu Spolku, využitím finančních prostředků Spolku jako celku, případně
jeho vlastní hospodářskou činností nesouvisející bezprostředně s činností oddílů, rozhoduje
Rada Spolku nadpoloviční většinou na svém zasedání přítomných členů.
odst. 7)
O využití finančních prostředků na podúčtech sportovních oddílů, včetně těch, které
sportovní oddíly získaly samostatnou činností v rámci platných a účinných obecně závazných
právních předpisů a uzavřených smluv mezi Spolkem a Ministerstvem vnitra, rozhodují
Výbory sportovních oddílů Spolku v rámci svých schválených oddílových rozpočtů.
odst. 8)
Bez vědomí příslušných Výborů oddílů a bez schválení Radou Spolku nelze využívat
rozpočtů sportovních oddílů Spolku k jiným účelům, než na jejich činnost.
odst. 9)
Za celkový stav a hospodaření se schváleným oddílovým rozpočtem odpovídá Výbor
oddílu Spolku.
odst. 10)
Hospodaření s rozpočtem upravuje Interní směrnice pro vedení účetnictví;
odst. 11)
a) S finančními prostředky Spolku v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat
členové Prezidia Spolku nebo Prezidentem Spolku písemně pověření členové Spolku.
b) S prostředky schváleného oddílového rozpočtu mohou disponovat předsedové
sportovních oddílů Spolku.
odst. 12)
Jménem Spolku jedná a zastupuje jej Prezident Spolku (viz čl. 9), odst. 2) Stanov)
případně další, Prezidentem Spolku písemně pověření členové Spolku.
odst. 13)
K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku
zřizuje Prezidium Spolku jedno pokladní místo (pokladnu) a dále běžné i termínované, resp.
depozitní účty u peněžních ústavů.
odst. 14)
Podpisová práva a nakládání s účty Spolku jsou vázána na podpisy alespoň dvou
pověřených zaměstnanců nebo funkcionářů Spolku.
odst. 15)
Je-li to vhodné, může Prezidium Spolku sjednávat pojistné smlouvy.
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odst. 16)
Se Spolkovým majetkem a nehmotnými Spolkovými právy může Prezidium Spolku
nakládat, není-li ve Stanovách uvedeno jinak, pouze na základě usnesení Rady Spolku.
odst. 17)
a) Při změně právního postavení sportovního oddílu Spolku (viz čl. 17), odst. 8), písm.
b) Stanov) se finanční prostředky na podúčtu sportovního oddílu Spolku v
plné
výši
převádějí na účet nově vzniklé právnické osoby, a to nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.
b) Finanční vyrovnání se provádí do 31. 3. příslušného roku.
c) Při případném dělení majetku nebo finančních prostředků Spolku (vytvořených nad
rámec oddílových podúčtů) mají sportovní oddíly Spolku právo na alikvotní vypořádání těchto
prostředků.

Uzavírání právních úkonů
Čl. 20)

odst. 1)
Právní úkon uzavřený jménem Spolku, z něhož vyplývá pohledávka nebo závazek
vyšší než 10.000 Kč, musí být opatřen vlastnoručními podpisy Prezidenta Spolku (v případě
jeho dlouhodobější nepřítomnosti Viceprezidenta) a ekonoma Spolku.
odst. 2)
Právní úkon souvisící výlučně s provozem a činností sportovního oddílu a jeho
uzavření vyplývá ze schváleného oddílového rozpočtu, kdy kapacita plnění nepřesáhne částku
50.000 Kč, může být uzavřen předsedou daného sportovního oddílu a dalším členem Výboru
příslušného sportovního oddílu.
odst. 3)
Ostatní právní úkony (s výjimkou případů uvedených v odst. 1) a odst. 2) jsou platné se
souhlasem Prezidia Spolku (v naléhavých případech postačí souhlas Prezidenta Spolku).
odst. 4)
Kdo - byť i z nedbalosti - způsobí neplatnost právního úkonu uvedeného v odst. 1) odst. 3), odpovídá za škodu, která tím Spolku vznikne.

Hospodaření s finančními prostředky
Čl. 21)

odst. 1)
a) Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s. hospodaří dle zásad bezhotovostního
styku;
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b) ve vztahu ke sportovním oddílům platí zásada "poskytování záloh";
c) další zálohu lze oddílu poskytnout, v souladu s rozpočtem, jen na základě
vyúčtování předchozí zálohy (uvedené pod písm. b)
odst. 2)
a) Finanční prostředky sportovních oddílů jsou převoditelné a stávají se součástí
rozpočtu sportovního oddílu v následujícím roce;
b) Případné roční dotace sportovním oddílům nesmějí být o převáděné částky kráceny.
odst. 3)
a) Termín placení členských příspěvků (u činných a přispívajících členů) stanoví Čl.
3), odst. 11 Stanov.
b) Nesplnění termínu uhrazení členských příspěvků opravňuje ekonoma Spolku k
zastavení financování příslušného sportovního oddílu v souladu se zásadami uvedenými ve
Stanovách Spolku.
odst. 4)
a) Činnost v orgánech Spolku je dobrovolná - tzn. bezplatná a nezadává nárok na
odměny.
b) V odůvodněných případech může Prezidium Spolku nebo Výbor sportovního oddílu
navrhnout odměnu dle platných a účinných právních předpisů. Tuto odměnu schvaluje Rada
Spolku, resp. Členská schůze sportovního oddílu Spolku.
odst. 5)
Plán rozvoje a rozpočet Spolku zpracovává sekretariát Spolku na základě podkladů od
jednotlivých sportovních oddílů v termínech zadaných Prezidiem Spolku.
odst. 6)
Účetní evidence se vede dle příslušných platných a účinných právních předpisů a zásad
vedení účetní evidence Spolku.

Zásady podpisového oprávnění
Čl. 22)

odst. 1)
a) Při externím písemném styky jsou oprávněni podepisovat veškerou dokumentaci
Spolku (výkazy, dopisy, zprávy, oznámení atd.) Prezident, členové Prezidia, ekonom Spolku,
v rámci své působnosti vyplývající z příslušných ustanovení Stanov Spolku.
b) Stejná oprávnění jako v případech uvedených pod písm. a) mají na úrovni
sportovních oddílů předsedové příslušných oddílů a pověření členové Výborů oddílů v rámci
svěřené jim působnosti.
odst. 2)
a) Při interním písemném styku mohou při řešení otázek vyplývajících z jejich
působnosti písemnosti podepisovat věcně příslušní funkcionáři Spolku.
b) Prezident (a Prezidium Spolku) vyřizují pouze písemnosti předané jim
prostřednictvím sekretariátu Spolku.
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