
STANOVY
spolku

Úplné znění ke dni 7.12.2019

čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Univerzitní klub vodního póla STEPP Praha, z.s. (dále též spolek). Pro
účely zápasů a soutěží ve vodním pólu lze používat zkrácený název: VKVP STEPP PRAHA
nebo STEPP PRAHA.

2. Sídlo spolku: Nad obci II 1855/52, 140 00 Praha 4 - Krč.

3. Univerzitní klub vodního póla STEPP Praha, z,s. je spolek ve smyslu ustanovení 9 214 a
násl. zák. Č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Univerzitní klub vodního póla STEPP Praha, z.s. je samostatná, dobrovolná, nepolitická a
nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sportovní
činnost se zaměřením na výchovu plavecké zdatnosti dětí a mládeže a provozování sportu,
kterým je vodní pólo, a to na všech možných úrovních v ČR, ale i v zahraničí.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se ř!dí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. II.
Činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojování společných zájmů a naplňování
poslání tak, jak je uvedeno v čl. 1., bod 4.
Tato činnost je prováděna především v těchto oblastech a v těchto činnostech:

Sportovní činnost s cílem účastnit se soutěží ve vodním pólu v ČR i v zahraničí.
Pravidelná výuka plavecké zdatnosti dětí a mládeže.
Organizování sportovních akcí a soustředěnÍ.

čl. III.
Členství

A. Vznik členství.

I. Členství ve spolku je řádné a přidružené.
2. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu

pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti, a která je plně způsobilá k právním úkonům.

3. Osoba, která splňuje požadavky na členství uvedené v bodu 2. tohoto článku, ale
nesplňuje podmínku dosažení věku 18 let, se stává přidruženým členem, pokud uhradí
členský příspěvek na příslušné období.



4. Členství ve spolku je dobrovolné, váže se na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou
osobu.

5. Řádným členem se stává fyzická osoba, ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její
žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud '
dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za řádného člena by bylo anebo
mohlo být ohroženo plnění poslání spolku.

6. Vznik přidruženého členství se neváže na rozhodnutí výboru spolku o přijetí a
přidruženým členem se stává každá fyzická osoba vymezená v bodě 3. tohoto článku,
která uhradí členský příspěvek určený pro přidružené členy na příslušné období.

B. Ukončení členství

1. Dobrovolným vystoupením člena - řádné ipřidružené členství ve spolku končí dnem
doručení oznámení o ukončení členství výboru.

2. Vyloučením člena - řádné i přidružené členství končí dnem rozhodnutí výboru o
vyloučení člena ze spolku. Rozhodnutí o vyloučení se zasílá prostřednictvím běžně
dostupných komunikačních prostředků. Tedy například elektronickou poštou nebo
prostřednictvím příslušných internetových stránek.

3. U přidružených členů nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného
výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků.

4. Úmrtím člena.

C. Práva členů

Všichni členové spolku mají tato práva:
účastnit se běžné činnosti spolku.
být informován o dění ve spolku.
podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku.

Řádní členové spolku mají kromě výše uvedeného i právo volit na zasedání členské
schůze a být volen do řídících orgánů spolku.

D. Povinnosti členů

Všichni členové spolku mají tyto povinnosti:
platit členské příspěvky.
chránit a zachovávat dobré jméno spolku.
dodržovat stanovy spolku.
aktivně se podílet na činnosti spolku a to podle svých možností, a v souladu se zájmy a

potřebami spolku.
Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.



Čl. IV.
Orgány spolku

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následujíCÍ orgány:
a) Členská schůze
b) Výbor
c) Předseda

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále v těchto. stanovách.
Členská schůze je tvořena shromážděním řádných členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
Funkční období volených orgánů spolku jsou 4 roky.
Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených
orgánech zaniká po uplynutí funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu
členskou schůzL

čl. V.
Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
Členská schůze je tvořena shromážděním řádných členů spolku.
Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro
období následující, volí orgány spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro
existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak patří především:

Určování hlavního zaměření činnosti.
Rozhodování o změně stanov.
Schvalování výsledku hospodaření spolku.
Volba předsedy spolku a členů výboru, a to v tomto pořadí.

Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby spolku, nejméně však jednou za
rok.
Mimořádná členská schůze musí být svolána na žádost nejméně jedné poloviny řádných členů
spolku. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce
od doručení žádosti, která musí obsahovat důvod a program mimořádné členské schůze.
Nesvolá-li výbor spolku mimořádnou členskou schůzi, mohou ti, kteří podnět podali, sami
svolat zasedání mimořádné členské schůze.

Právo zúčastnit se zasedání členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni
řádní členové spolku.

Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem posílá výbor všem řádným členům
nejméně 15 dnů před zasedáním členské schůze. Pozvánka se zasílá prostřednictvím běžně
dostupných komunikačních prostředků. Tedy například elektronickou poštou nebo
prostřednictvím příslušných internetových stránek.



Každý řádný člen májeden hlas. Hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu.

Členská schůze rozhoduje formou usnesenÍ. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti
nadpoloviční většiny všech řádných členů spolku. Členská schůze přijímá usnesení většinou
přítomných řádných členů spolku.

Zasedání členské schůze řídí předseda spolku nebo jím pověřená osoba.

Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání nejpozději do jednoho měsíce od jejího
ukončenÍ. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřila členská schůze.

čl. VI.
Výbor

Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku.
Výbor řídí činnost spolku v době mimo zasedání členské schůze spolku.
Výbor má 7 členů a ti se zabývají především těmito činnostmi:
Hospodařením, organizační činností, marketingovou činností a organizací družstev v členění
na muže, ženy a mládež.
Výbor je volen členskou schůzí na funkční období, které je 4 roky.
Volba probíhá tak, že se jako první volí předseda, a to samostatně.
Pak se volí ostatní členové výboru.
Výbor odpovídá za hospodaření spolku a sestavuje plán hospodaření na další období.
Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku.
Výbor je svoláván předsedou nebo alespoň pěti členy výboru podle potřeby nejméně však 2
krát ročně.
Pozvánka na schůzi výboru se zasílá prostřednictvím běžně dostupných komunikačních
prostředků. Tedy například elektronickou poštou nebo prostřednictvím příslušných
internetových stránek. Pozvánka musí obsahovat program schůze a musí být odeslána
nejméně 7 dní před termínem schůze.
Výbor rozhoduje především na schůzích výboru.
Výbor rozhoduje formou usnesení.
Výbor je usnášeníschopný přítomností nebo hlasováním alespoň pěti členů výboru.
Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.
Výbor přijímá usnesení většinou přítomných nebo hlasujících členů.
Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

Do výlučné kompetence výboru patří:
Svolávat členskou schůzi.
Určování výše a splatnosti členských příspěvků.
Přijímat členy spolku a rovněž rozhodovat o ukončení jejich členství.
Rozhodovat o snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to
existují závažné důvody.
Schvalovat uzavírání veškerých smluv, které zavazují spolek k peněžitým plněním nad
běžný rámec činnosti spolku.
Vést seznam řádných i přidružených členů spolku.
Přijímat zaměstnance a rovněž ukončovat jejich pracovní poměr.
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čl. VII.
Předseda

Předseda je třetím nejvyšším orgánem spolku a má postavení statutárního zástupce spolku.
Předseda řídí schůze výboru.
Předseda řídí činnost spolku v době mimo zasedání členské schůze a mimo schůze výboru.
Předseda jedná navenek za spolek samostatně.
Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis.

Do výlučné kompetence předsedy patří:
Vedení členských schůzí.
Svolávání a vedení schůzí výboru.
Dohled nad zaměstnanci spolku.

čl. VIII.
Majetek a hospodaření

Zdrojem prostředků na činnost jsou zejména členské příspěvky.
Spolek může získávat další prostředky na činnost z rozpočtů státu, měst a obcí, ale ijiných
neziskových organizací.
Spolek může získávat další prostředky na činnost od fyzických osob.
Získávání dalších prostředků na činnost z jiných zdrojů než těch, které jsou uvedeny v tomto
článku, podléhá rozhodnutí výboru spolku.

Veškeré získané prostředky musejí být využívány ve smyslu těchto stanov a tedy sloužit
k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku.

Jakýkoli jiný majetek než jsou finanční prostředky anebo běžný majetek sloužící k běžné
činnosti spolku, může spolek nabývat jenom za účelem naplňující poslání a cíle spolku.
O pořízení takového majetku musí rozhodnout výbor spolku.

čl. IX.
Závěrečná ustanovení

Jakákoli změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí pokud
rejstříkový soud uloží změny stanov do sbírky listin ve spolkovém rejstříku.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo
z jiného důvodu stanoveného obecným právním předpisem.

V Praze dne 7.12.2019

JUDr aromÍr Reitinger
UKVP STEPP PRAHA
předseda klubu

~
PRAHA

VOUmPÓLO
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