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Stanovy spolku SK KAPŘI, z. s. 

 

 

 

Čl. 1  
Základní ustanovení 

Spolek SK KAPŘI, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je na ulici Kosmonautů 14/V, 
Jindřichův Hradec, 377 01. 

Čl. 2  
Účel spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili za účelem 
aktivní podpory života osob tělesně postižených, zejména v oblasti sportovní, kulturní a 
sociální , rehabilitace a výuky plavání tělesně postižených osob s vrozenými vadami, vadami 
získanými po úrazech, apod. Nedílnou součástí spolku je aktivní spolupráce s příslušnými 
státními orgány, obcemi, obchodními společnostmi a fyzickými osobami. 

Spolek SK KAPŘI, z.s. svou existencí odkazuje na dlouholetou historii úspěšné činnosti svých 
zakladatelů v oblasti para plavání a podpory života tělesně postižených osob v letech 2001-
2007 v rámci o.s. Kontakt BB, o.s. a v letech 2007-2022 pod ústavem Otevřená OKNA, z.ú.  

Čl. 3  
Předmět činnosti spolku, hlavní a vedlejší činnost 

1. Předmětem činnosti spolku je sdružování osob, které se chtějí podílet na organizování a 
realizaci volnočasových aktivit, rehabilitaci a výuce plavání tělesně postižených osob 
s vrozenými vadami a vadami získanými po úrazech, a to prostřednictvím své hlavní činnosti, 
zejména: 

a) organizace plaveckých a jiných volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit členů spolku 
jako součásti životního stylu zdravotně postižených osob, vedoucí k aktivnímu pojetí života a 
odstraňování společenských bariér; 

b) zabývání se trenérskou, poradenskou, přednáškovou a publikační činností v oblasti vodních a 
jiných sportů pro pořádání a organizaci sportovních závodů; 

c) zabezpečení přípravy zdravotně postižených sportovců – členů spolku od rekreační až po 
vrcholovou úroveň; 

d) provozování sportovní a obdobných činností v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných 
a turistických aktivit, organizování této činnosti a vytváření pro ni materiální a tréninkové 
podmínky; 
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e) vytváření širokých možností užívání svých aktivit pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 
mládeže; 

f) vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních sportovních, etických, 
estetických a mravních pravidel; 

g) hájení zájmů svých členů, za tím účelem spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a 
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci; 

h) zajištění vzdělávání svých členů v oblasti sportu; 
i) napomáhání dalšími formami své činnosti rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod. 

především v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné a osvětové 
činnosti; 

j) vyvíjením snahy o postupné zpřístupnění sportovních zařízení odstraňováním 
architektonických bariér.      

2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.   

Čl. 4  
Formy činnosti spolku 

1. Formami činnosti spolku jsou zejména:  
a) provozování metodicky a didakticky řízené pohybové aktivity a sportu na všech úrovních, tj. 

rehabilitační, rekreační, výkonnostní a vrcholové, pro zájemce všech věkových kategorií, 
především s aspektem zdravotní prospěšnosti; 

b) organizace společenských, kulturních a sportovních akcí; 
c) mapování bariérovosti sportovních zařízení a v součinnosti s dalšími organizacemi iniciace 

stavebních úprav těchto zařízení; 
d) provozování náborové a osvětové činnosti mezi zdravotně postiženou a nepostiženou 

populací.    

Čl.  5  

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba a právnická osoba.  
2. Členství ve spolku je dvojího druhu, a to: 
a) aktivní, určené pouze pro fyzické osoby plně svéprávné, starší 18 let a právnické osoby;  
b) pasivní, určené pro fyzické osoby, jež nesplňují podmínky aktivního členství. 
3. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho 

písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého 
bydliště, případně adresu sídla právnické osoby, datum narození fyzické osoby, telefonické 
spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

4. Výbor spolku rozhoduje o přijetí člena spolku na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 
5. Aktivní člen spolku má právo zejména: 
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do 

těchto orgánů, 
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 
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6. Pasivní člen spolku má právo účastnit se veškeré činnosti spolku. 
7. Člen spolku je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy, 
b) hájit zájmy spolku, 
c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

Čl. 6  
Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud se aktivní člen bez uvedení 
důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. 

Čl. 7   
Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, 
a to za účelem, aby:  

a) schválila případné změny stanov; 

b) zvolila výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala; 

c) zvolila kontrolní komisi, případně tuto komisi odvolala; 

d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející 
období; 

e) určila koncepci činnosti spolku na další období; 

f) stanovila výši členských příspěvků; 

g) schválila rozpočet spolku na příští období; 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně; 

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov. 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává statutární orgán. Usnášeníschopná je, pokud 
se zúčastní nejméně 11 aktivních členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, 
svolá statutární orgán náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, 
tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných aktivních 
členů. 

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina všech aktivních členů spolku podá ke 
svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných aktivních členů. O 
zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně se rozhoduje kvalifikovanou většinou všech 
aktivních členů. 
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5. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výboru spolku. Za statutární orgán je oprávněn 
jednat předseda a místopředseda výboru spolku samostatně. 

6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí pětičlenný výbor spolku. Výbor spolku je volen 
členskou schůzí veřejnou volbou na období 5 let. Výbor spolku si volí ze svého středu předsedu 
a místopředsedu. Výbor spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů jeho členů. 
V kompetenci výboru spolku je také předsedu a místopředsedu odvolat. 

7. Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno 
více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj 
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.  

8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku, je předseda spolku povinen 
do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru. 

9. Na činnost spolku dohlíží kontrolní komise, která je tříčlenná, a je volena členskou schůzí 
veřejnou volbou na období 5 let. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve 
výboru spolku. 

10. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek svou 
činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. 

11. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu 
k ostatním orgánům spolku.  Kontrolní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů 
jejich členů. 

12. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření spolku; 
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými z veřejných 

zdrojů. 

13.  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor spolku a 
následně i členskou schůzi na její nejbližším zasedání. 

Čl. 8  
Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou 
schůzí, získanými dary od fyzických a právnických osob a získanými granty a dotacemi 
z veřejných zdrojů, apod., případně s příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.   

2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony a výdaje spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 
podložené účetními doklady. 

3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi. 
4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě 

s příbuzným předmětem činnosti, tj. podpora tělesně postižených osob.   
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 Čl. 9  
Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne…………………... Účinnosti nabývají dnem zápisu 
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 

 

V ……… dne …………………………… 

 

Vypracoval: Ivan Jůna 


