
 1 

STANOVY 
 

KRAJSKÝ SVAZ JACHTINGU STŘEDNÍ ČECHY o. s. 
 

Část I. 
 

Základní ustanovení 
 
1. Krajský svaz jachtingu Střední Čechy o.s. (dále jen KSJ-StČ) je občanským sdružením, 

ustaveným dle zák. č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Jeho cílem je organizačně 
zastřešovat veškeré formy jachtařských aktivit, provozovaných členy a prosazovat jejich společné 
zájmy. K tomuto účelu se může za vzájemně výhodných podmínek sdružovat s jinými 
právnickými osobami. 

 
2.   Název:  Krajský svaz jachtingu Střední Čechy o. s.     

Sídlo:  Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 169 00  
 
3.  KSJ-StČ plní zejména tyto úkoly:    

a) podporuje zejména mládež, přispívá na organizaci a pořádání výcviku a soustředění 
mládeže 

b) organizuje a řídí krajské soutěže a podílí se na organizaci a řízení soutěží 
celorepublikových 

c) organizuje školení trenérů, rozhodčích, popř. i jiných odborností v rámci kraje a 
spolupůsobí při zajišťování těchto činností v rámci celorepublikovém 

d) organizuje závody, zejména zajišťuje jejich technické zabezpečení 

e) koordinuje činnost základních organizačních článků příslušného kraje a prosazuje   jejich 
společné zájmy při jednání vyšších orgánů ČSJ 

f) hájí zájmy svých  členů, sdružených v oddílech; za tím účelem spolupracuje se státními 
orgány i jinými subjekty 

g) podporuje reprezentanty ČR závodící v Středočeském kraji  

h) zabezpečuje informovanost členů o činnosti KSJ-StČ 

i) řídí se při své činnosti stanovami, závaznými směrnicemi, pokyny a rozhodnutími 
výkonného výboru 

j) usiluje o  propagaci jachtingu 

k) hospodaří  s prostředky získanými vlastní aktivitou ve formě dotací a darů 

l) organizuje tréninky a soustředění, zajišťuje  jejich technické zabezpečení 

 

 
Část II. 

 
Organizační výstavba  KSJ-StČ  

 
4. Základním organizačním článkem KSJ-StČ jsou jachetní oddíly a kluby se sídlem ve 

Středočeském kraji..  
 

4.1. Jachetní oddíly a kluby se stávají organizačním článkem KSJ-StČ na základě rozhodnutí 
výkonného výboru o přijetí písemné přihlášky. V přihlášce dále uvede svůj plný název a sídlo, 
jméno a adresu svého představitele a k přihlášce připojí jednu kopii svých stanov. 

 

5. Nejvyšším orgánem KSJ-StČ je konference. Svolává ji jedenkrát ročně výkonný výbor KSJ-
StČ.  

5.1 Delegáty konference jsou: 
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-  delegáti základních organizačních článků, t.j. jachetních oddílů a klubů. Každý z těchto 
organizačních článků je oprávněn vyslat na konferenci jednoho delegáta. 

          -      členové výkonného výboru KSJ-StČ 

- předseda kontrolní komise KSJ-StČ 

Každý delegát má  jeden rozhodující hlas a to i v případě, že byl pověřen účastí více základními 
organizačními články. 

5.2. Jménem společnosti jedná předseda společnosti, jednatel nebo hospodář. Podepisování za 
společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti či otisku razítka 
připojí svůj podpis předseda společnosti, jednatel nebo hospodář.  

5.3. Konference je usnášeníschopná za účasti nejméně poloviny delegátů s hlasem rozhodujícím. V 
případě, že k terminu zahájení konference není polovina delegátů přítomna, posouvá se začátek 
jednání o 30 minut. Po uplynutí této lhůty je konference usnášení schopná bez ohledu na počet 
delegátů. 

5 .4. Pro rozhodnutí o změně stanov je třeba souhlasu nejméně tří pětin hlasů přítomných delegátů . 
Pro ostatní rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů.  

5. 5.  Konference KSJ-StČ  plní zejména tyto úkoly:  

a) schvaluje a mění stanovy KSJ-StČ 

b) volí a odvolává předsedu, jednatele a hospodáře a další členy výkonného výboru 

c) volí a odvolává členy kontrolní komise 

d) projednává zprávu výkonného výboru o činnosti a hospodaření v uplynulém období 

e) schvaluje výkonným výborem předložený návrh zásad hospodaření pro období do další 
řádné konference 

f) projednává zprávu o činnosti kontrolní komise v uplynulém období a stanoví jí úkoly pro 
další činnost 

g) stanoví výši členských příspěvků  

h) rozhoduje o stížnostech a odvoláních na postupy a rozhodnutí výkonného výboru 

i) rozhoduje o zrušení KSJ-StČ 

5.6. Jednání konference se řídí jednacím a volebním řádem, které konference schválí na počátku 
svého jednání. K zajištění některých úkolů si konference může volit pracovní komise. 

5.7. Mimořádná konference musí být svolána, požádá-li o to: 

 - nejméně 1/3 základních organizačních článků, nebo 

 - kontrolní komise. 

V žádosti o svolání mimořádné konference se uvede důvod, pro který je žádost podávána 
 

5.8. Výkonný výbor je povinen rozhodnout o konání mimořádné konference na svém nejbližším 
zasedání a rozeslat usnesení o svolání mimořádné konference do l5ti dnů od tohoto rozhodnutí. 
Usnesení o svolání mimořádné konference musí obsahovat datum jejího konání, stanovené v 
intervalu cca 2 měsíce od data rozeslání, místo konání, osnovu jejího programu a informaci o 
důvodech svolání mimořádné konference. 

 
6.  Výkonný výbor je stálým orgánem KSJ-StČ, jehož prostřednictvím KSJ-StČ zajišťuje úkoly, 

uvedené v článku 3. Výkonný výbor je pětičlenný, tvořený předsedou, jednatelem, hospodářem  
a dvěmi dalšími členy. Funkční období výkonného výboru je čtyřleté. Pokud v průběhu 
funkčního období některý z členů výkonného výboru na výkon funkce rezignuje, je výkonný 
výbor oprávněn zaplnit uvolněné místo kooptací. Nejbližší zasedání konference pak potvrdí 
rozhodnutí výkonného výboru o kooptaci. V období mezi konferencemi tak může dojít k 
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obměně nejvýše dvou členů výkonného výboru, neskončí však dříve než bude zvolen nový 
předseda, jednatel a hospodář. 

 
6.1. Během funkčního období může výkonný výbor odvolat buď řádná nebo mimořádná konference. 

 

6.2. Výkonný výbor zasedá podle potřeby, zpravidla každý měsíc s výjimkou července a srpna.  

6.2.1. Pokud předseda nebo jednatel rozhodne, může výkonný výbor jednat písemnou cestou, nebo 
elektronickou poštou. (dále "per rollam") 

6.2.1.1.Jednání per rollam není přípustné v případě schvalování a změn stanov a rozpuštění sdružení.  

6.2.1.1.Členové výkonného výboru musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně 
návrhu usnesení. Lhůta pro hlasování per rollam se zpravidla stanoví na 5 pracovních dnů. 

6.2.1.2.Členové výkonného výboru k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem  sdělí, zda 
s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého 
stanoviska. 

6.2.1.3.Požádá-li o to alespoň jeden člen výkonného výboru, musí předseda nebo jednatel výkon 
rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání 
výkonného výboru. Stejně může předseda postupovat z vlastního rozhodnutí. 

6.2.1.4.Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího 
zasedání výkonného výboru a je ověřován v jeho průběhu.  

 
6.3. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly: 

a) svolává konference KSJ-StČ a prověřuje, zda jsou splněny podmínky pro svolání konference 
mimořádné 

b) rozhoduje o přijetí a zrušení členství 

c) organizuje a řídí přípravu a průběh sportovních soutěží 

d) organizuje a řídí hospodářskou činnost KSJ-StČ, připravuje návrh rozpočtu na další období 

e) zajišťuje systém výchovy a vzdělávání trenérů a rozhodčích 

f) rozhoduje o kooptaci ve věcech volby, vyhrazené dle čl. 6. 

g) pečuje o ochranu zdraví sportovců při akcích organizovaných KSJ-StČ, o trvalý boj proti 
dopingu a celkovou bezpečnost při pořádání sportovních akcí. 

6.4. Výkonný výbor je oprávněn vytvářet pro plnění svých úkolů odborné komise.  

6.5. K  řešení specializovaných problémů může výkonný výbor ustanovovat konzultanty. Konzultant 
se účastní zasedání výkonného výboru pouze je-li přizván.  

7.  Kontrolní komise je zvláštním orgánem KSJ-StČ, určeným k průběžnému provádění 
nezávislého dozoru nad hospodařením s prostředky KSJ-StČ a dodržováním právních předpisů, 
stanov, závazných směrnic a pokynů ve všech orgánech a organizačních článcích KSJ-StČ. 
Kontrolní komise je tříčlenná.  

7.1. Funkční období kontrolní komise je čtyřleté., neskončí však dříve, než bude zvolena nová 
kontrolní komise. Řídí se při své činnosti jednacím řádem, který si stanoví. Komise po svém 
zvolení konferencí volí ze svého středu předsedu. Pokud některý z členů kontrolní komise na 
svoji funkci rezignuje, navrhne komise výkonnému výboru, aby rozhodl o kooptaci. 

7.2. Všichni členové KSJ-StČ jsou povinni poskytnout členům kontrolní komise všechny potřebné 
informace a doklady, které jsou oprávněni požadovat. 

7.3. Výsledky kontrolního šetření předává předseda kontrolní komise vždy jednak kontrolovanému 
subjektu, a dále pak orgánu nebo organizačnímu článku, který je kontrolovanému nejblíže 
nadřízený. Výkonný výbor je oprávněn vyžádat si od kontrolní komise jakýkoli z učiněných 
kontrolních závěrů. 
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7.4. Předseda, popř. jiný pověřený člen kontrolní komise je oprávněn zúčastňovat se jednání 
výkonného výboru. 

 
 

Část III. 
 

Členství v KSJ-StČ 
 
8.  Fyzické osoby nabývají členství v KSJ-StČ prostřednictvím členství v jachetním oddílu, klubu,  

který na základě rozhodnutí výkonného výboru o přijetí tvoří základní organizační článek KSJ-
StČ  nebo na základě rozhodnutí výkonného výboru o přijetí.  

 
9. Všichni členové KSJ-StČ mají povinnost respektovat důsledně tyto stanovy a další závazné 

směrnice a pokyny, v rámci KSJ-StČ vydávané. Fyzické osoby jsou zavázány při všech formách 
aktivit, zastřešovaných KSJ-StČ jednat v souladu s dobrými mravy a sportovním duchem fair 
play. 

 
10. Členům KSJ-StČ a jeho základním organizačním článkům, jednajícím trvale nebo zásadně v 

rozporu se zájmy KSJ-StČ, těmito stanovami a dalšími závaznými předpisy vydávanými v rámci 
KSJ-StČ, může výkonný výbor KSJ-StČ zrušit členství. 

 
 
 
 

Část IV. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
11. Krajský svaz jachtingu Střední Čechy o.s. má právní subjektivitu. K zastupování svazu a 

podepisování dokumentů právní povahy je v plném rozsahu oprávněn předseda 
společnosti, jednatel nebo hospodář. Každý z uvedených funkcionářů společnosti je oprávněn 
jednat a podepisovat se  jménem sdružení samostatně a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému 
obchodnímu jménu připojí svůj podpis, kterýkoliv z uvedených funkcionářů 
Výkonný výbor může stanovit rozsah zastupování pro další členy výkonného výboru.  

 
Část V. 

 
Zásady hospodaření 

 
12.  Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace a dary.  Při svém hospodaření je sdružení povinno 

se řídit závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 

  
Část VI. 

 

13. Tyto stanovy schválila Konference Krajského svazu jachtingu Střední Čechy o.s., jako nejvyšší 
orgán dne 12.05.2011. 

 

 
 

Ivo Jakubec 
 
předseda 

 Krajského svazu jachtingu  
Střední Čechy o.s. 


