	
  
	
  

STANOVY
Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky,
sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.
(dále jen „Unie“)

Čl. 1
Název, sídlo, postavení Unie
(1) Unie je založena na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v
souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„OZ“).
(2) Unie používá název Unie tělovýchovných organizací Policie České
republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. a zkratku UNITOP ČR, v anglickém
jazyce pak název Union of the police sport clubs Czech republic.
(3) Unie je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž
svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
(4) Unie je jediným subjektem oprávněným vykonávat na území České republiky
působnost svěřenou jí Světovou policejní sportovní unií (dale jen „USIP”) a Evropskou
policejní sportovní unií (dale jen „USPE”).
(5) Sídlem Unie je Praha.
(6) Oficiální symboly Unie jsou
a) Znak (Logo): barvy červená, modrá, bílá.
b) Vlajka: barvy červená, modrá, bílá.
Čl. 2
Účel a hlavní činnost Unie
(1) Účelem a hlavní činností Unie je podpora výkonu sportovní činnosti zejména
příslušníků Policie České republiky (dále jen jen „policista“), příslušníků Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen „hasič”) a dalších členů Unie, její
organizace, řízení, propagace a další související úkoly.
(2) Při zajišťování hlavní činnosti plní Unie zejména tyto hlavní úkoly
a) organizuje, řídí a koordinuje dle těchto Stanov, dalších předpisů, příp. nařízení Unie
sportovní činnost svých členů na území České republiky,
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b) zabezpečuje rozvoj sportu policistů, hasičů a dalších svých členů, přispívá
k upevňování jejich zdraví, zvyšování fyzické zdatnosti i psychické odolnosti,
zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
c) zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány či jinými nestátními
organizacemi v České republice i v zahraničí,
d) organizuje a řídí soutěže policistů, hasičů a dalších svých členů na území České
republiky,
e) zastupuje organizovaný sport policistů na území České republiky a jedná
se zahraničními národními policejními sportovními svazy a případně jinými
zahraničními organizacemi.
f)

zabezpečuje a řídí činnost všech policejních sportovních reprezentačních družstev
České republiky, zejména v rámci USIP a USPE,

g) vydává vnitřní předpisy,
h) vykonává veřejně prospěšnou činnost přispívající k dosahování obecného blaha,
spočívající především v provozování sportu a rozvoji podmínek pro zlepšení
veřejného zdraví a tělesné zdatnosti.
Čl. 3
Vedlejší činnost Unie
(1) Vedlejší činností Unie může být hospodářská činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Unie.
(2) Unie se podílí na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění
své činnosti, k zajištění policejní sportovní reprezentace České republiky a přípravy na
ni a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy Unie.
Čl. 4
Orgány Unie
Orgány Unie
a) Valná hromada,
b) Výkonný výbor,
c) Kontrolní komise.
Čl. 5
Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie.
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(2) Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Unie. Den,
místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Unie vhodným
způsobem nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.
(3) Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program
zasedání Valné hromady.
(4) Valnou hromadu řídí prezident nebo viceprezident, případně jiný člen
Výkonného výboru pověřený prezidentem.
(5) Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno vnitřním předpisem Unie.
(6) Valná hromada je složena z členů Výkonného výboru a delegátů sportovních
klubů (dale jen „Klub”) sdružených v Unii.
(7) Klub má právo účastnit se zasedání Valné hromady prostřednictvím
a) 1 delegáta, pokud je počet jeho členů 3 - 1000,
b) 2 delegátů, pokud je počet jeho členů 1001 - 2000,
c) 3 delegátů, pokud je počet jeho členů 2001 – 3000,
d) 4 delegátů, pokud je počet jeho členů 3001 – 4000,
e) 5 delegátů, pokud je počet jeho členů vyšší než 4001.
(8) Valná hromada Unie je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny
osob s hlasovacím právem. Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se nepoužije
poradních hlasů.
(9) K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných osob s hlasovacím
právem, přičemž každý delegát a člen Výkonného výboru má 1 (slovy: „jeden“) hlas.
K přijetí usnesení dle čl. 6 písm. b), c), h) a j) těchto Stanov je nutná dvoutřetinová
většina přítomných osob s hlasovacím právem.
(10) Členové Kontrolní komise se mohou účastnit zasedání Valné hromady Unie
s hlasem poradním.
Čl. 6
Působnost Valné hromady
Valná hromada Unie zejména
a) projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Unie,
b) schvaluje Stanovy Unie a veškeré jejich změny,
c) schvaluje změnu účelu Unie, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti,
d) projednává a schvaluje program činnosti Unie na další období,
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e) projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období,
f)

schvaluje rozpočet Unie pro příslušné období,

g) volí na pětileté období prezidenta, viceprezidenta a členy Výkonného výboru
Unie, předsedu Kontrolní komise a její členy,
h) rozhoduje o udělení čestného členství v Unii,
i)

projednává a schvaluje změnu názvu Unie,

j)

rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Unie,

k) rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.
Čl. 7
Mimořádná Valná hromada
(1) V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Unie, jestliže
o to písemně prezidenta Unie požádá
a) dvoutřetinová většina členských Klubů,
b) členové Výkonného výboru, svým usnesením.
(2) Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Unie do dvou
měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.
(3) Mimořádná Valná hromada Unie je oprávněna rozhodovat o všech
záležitostech uvedených v čl. 6 těchto Stanov.
(4) Ustanovení čl. 5 odst. 3, 4, 6, 7, 8, 9, a 10 těchto Stanov se použijí obdobně.
Čl. 8
Výkonný výbor
(1) Výkonný výbor Unie je statutárním orgánem Unie, který řídí činnost Unie v
souladu se zákonem a těmito Stanovami.
(2) Za Výkonný výbor a tedy i za Unii, jedná navenek prezident, v případě jeho
nepřítomnosti viceprezident, případně jiný člen Výkonného výboru písemně pověřený
prezidentem.
(3) Výkonný výbor je složen z prezidenta, viceprezidenta a devíti členů
Výkonného výboru.
(4) Výkonný výbor
administrativní aparát.

Unie

může

podle

svých

potřeb

a

možností

zřídit

(5) Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku
4	
  
	
  

	
  
	
  
prospěchu účelu Unie, s ohledem na její zájmy.
(6) Členové Výkonného výboru se účastní jednání a aktivně se podílí na činnosti
Výkonného výboru Unie. Členové Výkonného výboru Unie mají nárok na úhradu účelně
vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
(7) Schůze Výkonného výboru Unie svolává prezident, nebo viceprezident a to
zpravidla 1x měsíčně.
(8) Výkonný výbor Unie musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho
členů.
(9) Výkonný výbor Unie je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny
jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru je nutná nadpoloviční většina
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas prezidenta, v případě jeho
nepřítomnosti viceprezidenta.
(10) Výkonný výbor Unie může podle potřeby přizvat na své zasedání členy
dalších orgánů Unie, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
Čl. 9
Působnost Výkonného výboru
(1) Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Unie v době mezi konáním Valných
hromad.
(2) Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné
hromadě.
(3) Výkonný výbor v případě potřeby kooptuje na volná místa nové členy, avšak
nejvýše do jedné třetiny celkového počtu volených členů Výkonného výboru.
(4) Výkonný výbor Unie zejména
a) rozhoduje o přijetí a vyloučení Klubu,
b) vede a zveřejňuje seznam členských Klubů a provádí v něm zápisy a výmazy,
c) svolává Valnou hromadu,
d) oznamuje členům Unie den, místo konání a program zasedání Valné hromady,
e) vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady,
f)

svolává mimořádnou Valnou hromadu,
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Čl. 10
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise je nezávislým orgánem Unie.
(2) Kontrolní komise má nejméně tři členy včetně svého předsedy. Valná
hromada může při volbě členů Kontrolní komise určit, že počet členů bude vyšší než 3,
přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2.
(3) V čele Kontrolní komise stojí předseda.
(4) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Unie řádně vedeny a vykonává-li
Unie činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy Unie a právními předpisy. Zjistíli Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Unie.
(5) Kontrolní komise v případě potřeby kooptuje na volná místa nové členy,
avšak nejvýše do jedné třetiny celkového počtu volených členů Kontrolní komise.
(6) Kontrolní komise přezkoumá rozhodnutí Výkonného výboru Unie o vyloučení
členského Klubu, pokud tento přezkoumání, způsobem stanoveným OZ, navrhne.
(7) Člen Kontrolní komise nemůže být současně členem Výkonného výboru
Unie.
Čl. 11
Členství
(1) Členy Unie se mohou stát právnické osoby, Kluby, mající podporu sportu
policistů, resp. hasičů v předmětu své činnosti a jejich prostřednictvím fyzické osoby
(občan České republiky i cizí státní příslušník). O přijetí Klubu rozhoduje Výkonný výbor
Unie na základě písemné přihlášky. Členství Klubu v Unii vzniká rozhodnutím
Výkonného výboru Unie o přijetí člena. O přijetí fyzické osoby rozhoduje příslušný Klub
na základě vlastních stanov a pravidel.
(2) Valná hromada Unie může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se
zasloužily o rozvoj činnosti Unie. Čestní členové mají právo účasti na zasedání Valné
hromady Unie s hlasem poradním.
(3) Výkonný výbor Unie vede seznam členských Klubů a provádí v něm zápisy a
výmazy, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání.
(4) Kluby vedou seznam svých členů a provádí v něm zápisy a výmazy dle
vlastních stanov a pravidel. Kluby zpřístupní seznam svých členů Výkonnému výboru
Unie a to Výkonným výborem Unie určeným způsobem.

6	
  
	
  

	
  
	
  
Čl. 12
Práva a povinnosti členů Unie
(1) Členové mají zejména právo
a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Unie,
b) volit a být voleni do orgánů Unie za předpokladu plné svéprávnosti,
c) hlasovat, prostřednictvím delegátů, na Valné hromadě Unie,
d) účastnit se soutěží pořádaných Unií,
e) navrhovat své zástupce do orgánů Unie,
f)

využívat všech služeb poskytovaných Unií a jí zřízenými subjekty,

g) podávat návrhy všem orgánům Unie a obracet se na ně se svými připomínkami.
(2) Povinnosti členů Unie jsou zejména
a) dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Unie,
b) řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Unií,
případně příslušnou národní nebo mezinárodní organizací, jejíž součástí je Unie,
c) řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí
a usnesení orgánů Unie, smluv, dohod a vnitřních předpisů Unie.
Čl. 13
Zánik členství
Členství v Unii zaniká
a) vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. 12 těchto Stanov,
b) vystoupením,
c) úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce – Klubu.
Čl. 14
Vyloučení člena z Unie
(1) Členství Klubu v Unii zaniká podle ustanovení čl. 13 písm. a) těchto Stanov
okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Unie o jeho vyloučení.

(2) Členství v Klubu a tím i v Unii zaniká podle ustanovení čl. 13 písm. a) těchto
Stanov okamžikem rozhodnutí příslušného orgánu Klubu o jeho vyloučení.
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Čl. 15
Vystoupení člena z Unie
(1) Klub může vystoupit z Unie v případě, že tento svůj záměr oznámí
Výkonnému výboru Unie.
(2) Člen Klubu může vystoupit v případě, že tento svůj záměr oznámí
příslušnému orgánu Klubu.
(3) Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení.
(4) Člen je oprávněn vystoupit z Unie, resp. Klubu v okamžiku, kdy vůči Unii
vyrovnal veškeré své závazky vyplývající z jeho členství v Unii.
Čl. 16
Hospodaření Unie
(1) Unie hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, těmito Stanovami a dalšími vnitřními předpisy Unie.
(2) Zdrojem majetku Unie jsou zejména členské příspěvky, majetek nabytý od
třetích osob, příjmy z pronájmu či zcizení věcí ve vlastnictví Unie, příjmy z reklamní a
sponzorské činnosti, dotace ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů a
dary.
Čl. 17
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto Stanovy byly schváleny XXIV. Valnou hromadou Unie dne 2. 4. 2015
a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
(2) V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost, ostatních ustanovení
těchto Stanov.

předseda návrhové komise
Ing. Stanislav Grulich
viceprezident UNITOP ČR
PaedDr. Josef Haupt
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