Stanovy svazu vodáků Moravy a Slezska

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS
STANOVY
SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA

HLAVA 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných
klubů.
Vzniká ve smyslu zákona o sdružování občanů č. 83/90 Sb.
Článek 2
SVMS rozvíjí svou činnost na území Moravy a Slezska.
Článek 3
SVMS vystupuje pod názvem Svaz vodáků Moravy a Slezska.
Sídlem svazu je Ostrava-Zábřeh, ul. Dolní č.30, PSČ 700 30.

HLAVA 2
POSLÁNÍ A CÍL ČINNOSTI
Článek 1
SVMS je nezávislou, nepolitickou, zájmovou společenskou organizací, sdružující
v základních článcích – klubech – zájemce o sportovní, technickou, rekreační, osvětovou
a kulturní činnost v oblasti vodáckých disciplin a ochrany životního prostředí.
SVMS pracuje převážně s dětmi a mládeží, proto je sdružením dětí a mládeže.
Úkolem SVMS je na základě smlouvy o součinnosti a spolupráci napomáhat činnosti a
rozvoji jednotlivých klubů a poskytovat jim požadované technické, metodické, servisní
služby a poradenství.
V souvislosti s poskytováním těchto služeb SVMS jedná v zastoupení základních článků
s příslušnými státními, společenskými, jinými organizacemi a orgány.
Cílem činnosti SVMS je vytvářet podmínky pro sportovní, zájmovou, technickou,
rekreační a kulturní činnost členů SVMS v České Republice i v mezinárodních vztazích.
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Smlouvu o součinnosti může SVMS uzavřít se všemi obč. sdruženími, jejichž činnost
povede k naplnění cílů naší organizace.

HLAVA 3
ČLENSTVÍ V SVMS
Článek 1
Členem SVMS se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami SVMS, přihlásí se
za člena základního článku - klubu -, zaplatí zápisné, členský a klubový příspěvek a
převezme členský průkaz.
Přijetí za člena SVMS schvaluje Rada klubu, potvrzuje Rada svazu, členství evidují oba
subjekty.
Členství dětí a mládeže do 18-ti let je vázáno na písemný souhlas jednoho z rodičů nebo
jeho zákonného zástupce.
Podmínky členství cizích státních příslušníků a kolektivní členství stanoví klub.
Článek 2
Členství zaniká vystoupením člena, nezaplacením členských a klubových příspěvků i po
opakované výzvě, úmrtím a vyloučením.
Vyloučení je mimořádným způsobem zániku členství a lze jej použít pouze při mimořádně
vážném porušení členských povinností, vodácké či společenské etiky.
Vyloučení navrhuje Rada klubu, Rada svazu.
O vyloučení rozhoduje členská schůze klubu, o tomto aktu informuje Radu svazu.
Článek 3
Základním článkem SVMS se může stát každé sdružení občanů ČR, které sdruží nejméně
5 členů, souhlasí se stanovami SVMS a uzavře se SVMS smlouvu o součinnosti a
spolupráci.
O přijetí do SVMS rozhoduje Rada SVMS.
Článek 4
Postavení klubů je vzájemně rovnoprávné.
Článek 5
Klub má právo vystoupit ze SVMS a při tomto aktu se řídí vlastními klubovými
ustanoveními s výjimkou majetkoprávních záležitostí (řeší Hlava 4, Článek 17).
Rozhodnutí o tomto kroku sděluje písemně nejméně tři měsíce předem Radě SVMS a
dokládá presenční listinu členů klubu s jejich 2/3 souhlasem.
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Článek 6
S klubem, který závažným způsobem porušuje stanovy SVMS či jiným způsobem
poškozuje zájmy svazu, ač byl na tyto skutečnosti upozorněn Radou SVMS, může být
ukončena smlouva o součinnosti ve smyslu § 16, odst. 5/z. č. 83/90 Sb.
Upozornění musí být písemné a prokazatelně doručeno klubu.
Návrh na tento mimořádný akt je oprávněn podávat Radě SVMS každý člen SVMS.
V takovém případě Rada SVMS informuje vedení klubu písemně a předkládá případ
k rozhodnutí nejbližší Valné hromadě.

HLAVA 4
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ A ORGÁNY SVMS
Článek 1
Základním organizačním článkem SVMS jsou vodácké kluby.
Nově vzniklý klub žádá o přijetí do SVMS zasláním registrační přihlášky obsahující
základní údaje o klubu.
SVMS zaregistruje nový klub a vystaví mu o tom doklad.
Článek 2
Členové klubu si na své členské schůzi volí radu v čele s výkonným náčelníkem,
hospodářem a revizorem do celkového počtu požadovaného počtu pěti osob (dvě funkce
dle potřeb klubu).
Členem rady je osoba starší 18-ti let!
Rada klubu zastupuje zájmy klubu a řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi.
Článek 3
Výkonný náčelník klubu je statutárním zástupcem klubu. V odůvodněných případech
může výkonný náčelník písemně pověřit k zastupování klubu jinou osobu starší 18-ti let.
Exces zástupce však zavazuje klub vůči třetím osobám.
Článek 4
Hospodář je zodpovědný za svěřený majetek, jeho řádnou evidenci a účetnictví.
Za svou činnost je zodpovědný členské schůzi klubu, radě klubu, revizní komisi klubu a
Revizní komisi SVMS.
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Článek 5
Revizor klubu určuje z řad členů klubu dva členy revizní komise, (střídavě), která řeší
připomínky, stížnosti a kontroluje hospodaření klubu.
Kontrolní a revizní komise klubu je samostatným a nezávislým orgánem.
Je odpovědná revizorovi SVMS.
Článek 6
Členská schůze je nejvyšším orgánem, schází se dle potřeby nejméně jedenkrát za rok.
Členskou schůzi svolává rada klubu, mimořádně musí být svolána, požádají-li o to
nejméně dvě třetiny členů klubu.
Členská schůze rozhoduje o všech otázkách souvisejících s činností klubu.
Klub může být členěn na oddíly a kroužky dle potřeby.
Článek 7
Činnost klubů usměrňují a koordinují organizační a metodicky řídící orgány SVMS.

Organizační členění orgánů SVMS:

Článek 8

Vrcholným orgánem SVMS je Valná hromada delegátů klubů, která:
- schvaluje zásady činnosti SVMS a jeho orgánů
- schvaluje a mění stanovy
- volí výkonný výbor (dále jen Radu), výkonného náčelníka a revizora
- projednává a schvaluje zprávy o činnosti a revizích
- rozhoduje o ukončení smlouvy o součinnosti s kluby dle Hlavy 3, Článku 6
Valnou hromadu svolává rada podle potřeby nejméně jedenkrát za rok.
V případě žádosti alespoň jedné třetiny klubů musí Rada svolat mimořádnou valnou
hromadu nejpozději do tří měsíců od doručení žádosti (poslední žádosti).
Jednání Valné hromady bude obsahovat návrhy uvedené v žádosti.
Delegáty klubu na jednání Valné hromady mohou být osoby starší 18-ti let.
Z každé Valné hromady musí být pořízen písemný zápis.
Článek 9
Rada SVMS řídí činnost SVMS v období mezi vlanými hromadami delegátů v souladu se
zásadami činnosti, stanovenými valnou hromadou delegátů a platnými stanovami SVMS.
Ze svých řad volí další potřebné funkcionáře (tajemníka, ekonoma, předsedy odborných
komisí a další).
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Stanoví náplň odborných činností a jejich pravomoc. Rovněž určuje náplň činnosti svazu.
Projednávaná stanoviska jsou přijata, vysloví-li souhlas prostá většina přítomných členů
rady.
Rada SVMS má funkční období 5 let.
Článek 10
Výkonný náčelník a tajemník SVMS jsou statutárními představiteli SVMS. Výkonný
náčelník zastupuje svaz navenek a řídí činnost Rady.
V případě jeho nepřítomnosti výkonného náčelníka zastupuje tajemník. Výjimečně další
pověřený člen rady.
Článek 11
Jednat jménem svazu jsou oprávněni: výkonný náčelník a tajemník samostatně, tam,
kde dochází k finančním operacím, je zapotřebí podpis dalšího člena Rady. Tytéž zásady
platí pro výkonné náčelníky, tajemníky a členy rad klubů.
Výkonný náčelník má pravomoc v období mezi zasedáními Rady a Valnými hromadami
rozhodovat při řešení společných zájmů členských klubů s výjimkou ustanovení Článku 9,
Hlavy 4.
Za svou činnost je odpovědný Radě SVMS.
Článek 12
Revizor SVMS kontroluje dodržování svazových předpisů, řeší připomínky a stížnosti,
kontroluje a reviduje hospodaření SVMS a klubů, rozhoduje o odvolání ve věcech
členských a disciplinárních.
Revizor je ve své činnosti nezávislým orgánem, spolupracuje s Radou svazu. Ze své
činnosti je zodpovědný Valné hromadě. Funkční období je 5 let.
K jednotlivým kontrolním akcím jsou k revizorovi Radou jmenováni nejméně dva další
členové SVMS do kontrolní komise.
Článek 13
Rada SVMS řídí činnost SVMS. Je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě.
Je výkonným orgánem realizujícím poslání a cíle SVMS. Má pravomoc výkonného orgánu
a svá zásadní rozhodnutí dává následně ke schválení Valné hromadě.
Rada SVMS je Valné hromadě zodpovědná za dodržování stanov SVMS.
Rada SVMS svolává k mimořádným poradám rozšířenou radu SVMS kdykoliv, je-li to pro
její rozhodnutí nezbytné.
Rozšířenou radu svazu tvoří výkonní náčelníci klubů, nebo jimi pověření zástupci.
Rada SVMS má právo zřizovat metodická oblastní střediska, která jsou jí přímo
podřízená.
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Článek 14
Každý člen nebo klub SVMS má právo obracet se ke kterémukoliv orgánu SVMS
s náměty, připomínkami a kritikou.
Příslušný orgán SVMS je povinen včas a pečlivě tyto náměty a připomínky vyřídit a
nejpozději do dvou měsíců na ně odpovědět.
Článek 15
Rozhodování ve všech organizačních článcích SVMS se provádí veřejným hlasováním,
není-li hlasování v jednotlivých klubech upraveno vlastními pravidly.
Hlasování na Valné hromadě je platné, je-li přítomno minimálně dvě třetiny delegátů a
z těchto schválí projednávanou záležitostí prostá většina. Stejným způsobem jsou voleny
všechny orgány SVMS.
Hlasování se provádí veřejně nebo tajně podle rozhodnutí přítomných členů nebo
delegátů.
Článek 16
SVMS a jeho organizační složky mají právo používat vlajku, znak a odznaky SVMS. Vzory
a podmínky stanoví Rada svazu.
Článek 17
Při jakémkoliv způsobu zrušení členství základních článků SVMS, dále i v případě jiné
transformace, musí dojít k oboustrannému majetkoprávnímu vyrovnání – vypořádání.
Při zániku klubu rozhodne členská schůze zanikající organizace o způsobu likvidace
majetku, získaného činností klubu.
O likvidaci majetku SVMS rozhodne Rada SVMS.
Majetek z transformace Svazarmu, který byl delimitován do majetku, klub dobrovolně
přenechá SVMS k dalšímu přerozdělení.
Článek 18
SVMS zanikne usnesením mimořádné konference delegátů klubů, přijatým nejméně
dvoutřetinovou většinou přítomných členů (delegátů). Automaticky zaniká, klesne-li
počet základních článků pod tři.
Rada SVMS předá zbylý majetek Fondu národního majetku.
Článek 19
Za závazky likvidované složky SVMS ostatní kluby ani orgány SVMS neodpovídají.
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HLAVA 5
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SVMS
Článek 1
Majetek SVMS tvoří hmotné a finanční prostředky získané ze zápisného, členských a
klubových příspěvků, darů a z ostatních příjmů, výnosů a převodů.
S tímto majetkem nakládají vodácké kluby a orgány SVMS samostatně.
Výjimku tvoří státní či jiné dotace a příspěvky, které jsou vázány účelově, tyto spravuje
Rada SVMS. Majetek získaný kluby je jejich vlastnictvím.
Článek 2
Kluby přispívají dohodnutými částkami na činnost a služby, které jim poskytuje Rada a
sekretariát SVMS.
Článek 3
SVMS hospodaří se svěřenými prostředky tak, aby do dalších etap vývoje zajistila
finanční krytí a zdroje pro činnost SVMS, dle směrnic, zákonných ustanovení a zákonů
platných v ČR.
Na podporu uvedeného cíle může provozovat i podnikatelskou činnost, rozhoduje o
rozsahu a formách podnikatelské činnosti.

HLAVA 6
Článek 1
Dnem schválení těchto Stanov Svazu vodáků Moravy a Slezska pozbývají platnost
stanovy SVMS schválené 29.11.1990.
Článek 2
Na důkaz toho, že přijaté Stanovy odpovídají svobodné vůli všech klubů sdružených
k dnešnímu dni ve Svazu vodáků Moravy a Slezska, podepisují jednotliví zmocnění
zástupci klubů tento dokument.

V Ostravě dne: 28.11.1992
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