Stanovy zapsaného spolku
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Asociace instruktorů vodní záchrany z.s.

Preambule
Instruktorem vodní záchrany se rozumí fyzická osoba, která se zabývá jakoukoli
pedagogickou, instruktorskou, lektorskou, trenérskou či jinou výukovou či výchovnou činností
v oblasti bezpečnosti, prevence, sportu, pohybu, pobytu či záchrany ve vodním prostředí v rámci
vlastní činnosti nebo jako člen či zaměstnanec jiných právních subjektů (organizací, klubů, spolků,
sdružení, institucí, školních a školících zařízení, společností, …) nebo složek integrovaného
záchranného systému.
Účel spolku
Asociace instruktorů vodní záchrany je dobrovolným, zájmovým, oborovým, neziskovým
spolkem, sdružujícím osoby vykonávajících činnost instruktorů vodní záchrany se společným zájmem
o sjednocování, zkvalitňování a zefektivňování výukové činnosti při vzdělávacích akcích v rámci
sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost, děti a mládež v oblasti vodní
záchranářské služby, vodních sportů, bezpečného pohybu a pobytu osob ve vodním prostředí a jeho
blízkosti, při ochraně životního prostředí, při zajišťování prevence tonutí, bezpečnosti obyvatelstva
apod.
Spolek provádí svoji činnost samostatně nebo ve spolupráci se subjekty zabývající se
obdobnou činností, zejména provozovateli sportovních, rekreačních a vodních zařízení a areálů,
sportovními a volnočasovými spolky, profesionálními i dobrovolnými složkami Integrovaného
záchranného systému, mezinárodními asociacemi či organizacemi, školícími středisky a školskými
zařízeními, státní správou a samosprávou a dalšími.
I.
Název, sídlo a právní forma spolku
1) Název spolku zní: Asociace instruktorů vodní záchrany z.s., ve zkrácené formě AIVZ
2) Pro potřeby mezinárodní prezentace a komunikace používá spolek název: AWRI - Association of
Water Rescue Instructors Czech republic
3) Sídlo spolku ke dni založení: Svitáčkova 25, 664 47 Střelice u Brna
4) Změna sídla a adresy spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím předsedy spolku.
5) Spolek je právnickou osobou – spolkem podle z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném
znění.
6) Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

II.
Hlavní činnosti, úkoly a cíle spolku
1) Hlavními činnostmi, cíli a úkoly spolku jsou:
a) Odborně podporovat členy spolku při výuce osob zajišťující dozor vodních areálů nebo ploch,
provádějící záchranu ve vodním prostředí nebo výkon vodní záchranářské služby, při výuce
nebo vedení osob se zaměřením na vodní sporty, volnočasové aktivity a prevenci úrazů i
tonutí
b) Zvyšovat kvalitu, odbornou úroveň a standard vzdělávacího procesu při výuce problematiky
vodní záchrany, prevence a bezpečnosti u vody prostřednictvím vzdělávání členů spolku.
c) Sdružovat a podporovat pravidelné setkávání členů spolku a příznivců zabývající se výukou
vodní záchrany, první pomoci, prevencí a bezpečností u vody, výměnu zkušeností, znalostí a
dovedností, sledovat nejnovější doporučení a postupy při výuce a metodice vodní záchrany
d) Prezentovat společné názory a zájmy členů
e) Zdůrazňovat a podporovat správnou praxi praktické výuky vodní záchrany a první pomoci
f) Odborně zaštiťovat osvětovou, preventivní a výukovou činnost pro odbornou i laickou
veřejnost všech věkových skupin v oblastech bezpečného pohybu a pobytu u vody, prevence
úrazů, nehod a tonutí
g) Podporovat výchovu a vzdělávání při volnočasových a sportovních aktivitách dětí a mládeže
se zaměřením na prevenci, první pomoc, vodní záchranu a bezpečnost u vody
h) Spolupracovat se státními organizacemi, profesionálními složkami, profesními organizacemi,
nestátními neziskovými organizacemi, spolky a dalšími zájmovými sdruženími a fyzickými
osobami při prosazování společných cílů
i) Vytvářet preventivní a výukové materiály, metodické a didaktické postupy formou prezenční,
distanční či kombinované formy vzdělávání pro členy spolku
j) Vytvářet platformy, zázemí a podmínky pro vzdělávání, výcvik a setkávání členů spolku a
spolupracujících subjektů a osob
k) Podílet se na tvorbě a připomínkování právních předpisů, doporučení a norem týkající se
zajištění bezpečnosti a prevence úrazů a tonutí ve vodním prostředí a jeho blízkosti
l) Provádět odborné analýzy, poradenskou činnost a podílet a pomáhat se zlepšováním úrovně
prevence úrazů a tonutí při činnostech ve vodním prostředí a jeho blízkosti
m) Usilovat o tvorbu a realizaci projektů směřujících k naplnění účelu spolku a zajistit jejich
financování z prostředků spolku nebo jiných prostředků získaných k naplnění účelu spolku
2) Vedlejší činnost spolku:
a) Pronájem nemovitého a movitého majetku spolku za účelem podpory účelu a hlavní činnosti
spolku
b) Vydávání stanovisek, doporučení a publikační činnost za účelem podpory účelu a hlavní
činnosti spolku

3) Cíle jsou realizovány:
a) Vzděláváním a školením svých členů
b) Vytvořením platformy a zázemím pro pravidelné setkávání a edukaci členů
c) Výměnou zkušeností při výuce vodní záchrany a vodních sportů – v metodice, didaktice,
technice, tréninku, organizaci a bezpečnosti, ochraně přírody a životního prostředí
d) Sdílením, analýzou či tvorbou závěrů, odborných doporučení, posudků, stanovisek aj.
e) Organizací nebo participací na organizací seminářů, konferencí a kongresů na národní i
mezinárodní úrovni
f) Publikační, ediční a propagační činností v oblasti vodní záchrany, první pomoci, prevenci
úrazů a tonutí, vodních sportů a volnočasových aktivit
g) Pro zajištění cílů může spolek může zřizovat interní odborné komise, sekce či rady.
III.
Členství
1) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která přímo projeví zájem účastnit se
naplňování účelu, hlavní činnosti a cílů spolku.
2) Členství ve spolku je dobrovolné.
3) Formy členství:
a) Řádný člen
i) pro fyzické osoby s kvalifikačními požadavky s projevem aktivního zájmu spolupracovat a
podílet se na činnosti spolku
ii) má plné hlasovací právo a má právo zastávat funkci v orgánech spolku
iii) řádnými členy spolku jsou bez dalšího všichni jeho zakladatelé
b) Přidružený člen
i) pro fyzické i právnické osoby bez kvalifikačních požadavků s projevem aktivního zájmu
spolupracovat a podílet se na činnosti spolku
ii) má právo účastnit se veškerého dění ve spolku, nemá ale hlasovací právo a nemůže
zastávat funkci v rámci orgánů spolku.
c) Čestný člen
i) může se stát fyzická osoba, která se významnou měrou zasloužila o vznik, rozvoj a
naplňování účelu a cílů spolku
ii) má právo účastnit se veškerého dění ve spolku, nemá ale hlasovací právo a nemůže
zastávat funkci v rámci orgánů spolku
4) Kvalifikační požadavky pro vznik řádného členství jsou (alespoň 1 z uvedených):
a) Držitel akreditovaného osvědčení MŠMT nebo profesní kvalifikace Národní soustavy
kvalifikací zejm. v oblastech vodních záchrany, vodních sportů, první pomoci, lektorských a
instruktorských kvalifikací
b) Držitel kvalifikace Instruktora, lektora, trenéra, školitele nebo cvičitele vodních sportů nebo
vodní záchrany vydaná příslušnými asociacemi, svazy, spolky apod.
c) Člen některé složky integrovaného záchranného systému ČR či obdobného zahraničního
subjektu

d) Autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby Národní soustavy kvalifikací
pro profesní kvalifikace zahrnující části vodní záchrany, vodních sportů nebo první pomoci
nebo ekvivalent takové kvalifikace v zahraničí
e) Jiné kvalifikace obdobného charakteru posuzuje Rada individuálně na základě písemné
žádosti
5) Vznik členství:
a) O přijetí za člena rozhoduje na základě podané písemné přihlášky zájemce výbor spolku.
b) Členství vzniká dnem úhrady členského příspěvku.
c) Čestní členové a zakladatelé spolku jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.
6) Každý člen spolku, který je právnickou osobou, pověří při vzniku svého členství ve Spolku
fyzickou osobu, která jedná jeho jménem ve věcech Spolku, a tuto osobu oznámí Výboru spolku.
Takto pověřená osoba se může nechat dále zastoupit.
7) Spolek vede seznam členů spolku. Za vedení seznamu členů odpovídá Výbor.
8) Zpracování osobních údajů o členech:
a) Spolek zpracovává osobní data členů pro zajištění své činnosti v rozsahu:
i) titul, jméno, příjmení / obchodní název
ii) datum narození (u FO) / IČ (u PO)
iii) bydliště / sídlo
iv) e-mailový a tel. kontakt
b) Výbor určí jednoho ze svých členů, který za tuto oblast odpovídá.
c) Seznam členů spolku může být zpřístupněn neúplným zveřejněním v rozsahu – jméno,
příjmení / obchodní název a obec
d) Člen spolku je povinen bezodkladně písemně oznámit Výboru každou změnu údajů zapsanou
o něm v seznamu členů
9) Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a) Dobrovolným vystoupením na základě písemného oznámení o vystoupení, a to okamžikem
doručení na adresu spolku nebo elektronicky (emailem)
b) Úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby nebo vstupem právnické osoby do likvidace.
Zaniká-li právnická osoba s právním nástupcem, může Rada rozhodnout, že její členství
pokračuje v osobě tohoto právního nástupce.
c) Vyškrtnutím; k vyškrtnutí ze seznamu členů je Rada oprávněna, pokud člen neuhradí členský
příspěvek v řádném termínu ani v přiměřené dodatečné lhůtě nejméně 15 dnů uložené mu
Výborem spolku ve výzvě k úhradě členského příspěvku
d) Vyloučením:
i) v případě závažného nebo opakovaného porušování stanov a povinností člena anebo
v případě jednání člena proti zájmům a dobrému jménu spolku,
ii) v případě, že byl člen pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
iii) v případě, že byl člen rozhodnutím soudu pravomocně omezen ve své svéprávnosti,
iv) v případě, že bylo soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku člena spolku nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
e) Zánikem spolku

10) Za porušení povinností vyplývající z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu
s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným
zájmům spolku nebo vážně narušující dobré jméno a pověst spolku.
11) Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o
jeho vyloučení přezkoumala Rada spolku.
12) Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí Výboru o vyloučení. Rozhodnutí musí být
členu písemně doručeno. V případě, že příslušný člen zásilku s listinou obsahující oznámení o
vyloučení nepřevezme, považuje se tato za doručenou okamžikem odmítnutím převzetí nebo
marným uplynutím lhůty 10 dnů ode dne, kdy byla zásilka uložena u poskytovatele poštovních
služeb k vyzvednutí. Vyloučený člen může znovu požádat o členství ve spolku nejdříve po
uplynutí 2 let.
V.
Práva a povinnosti členů
1) Práva členů spolku:
a) Řádní členové mají hlasovací právo (1 nepřenosný hlas) a pasivní volební právo. Toto právo
je podmíněno zaplacením členského příspěvku na dané období.
b) Účastnit se činnosti spolku a využívat získané poznatky, materiály, pomůcky
c) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku, předkládat podněty a připomínky a vznášet
dotazy a připomínky v rámci všech orgánů spolku a jejich členů
d) Účastnit se jednání členské schůze spolku, na této vystupovat a hlasovat
e) Navrhovat kandidáty na členství v orgánech spolku
f) Být informován o činnosti a hospodaření spolku
g) S písemným souhlasem Výboru spolku používat vybrané propagační a vzdělávací materiály,
prostředky a loga spolku
2) Povinnosti členů spolku:
a) Dodržovat tyto stanovy a vnitřní předpisy spolku
b) Dodržovat zásady demokracie a respektovat etické principy a zásady vzájemné spolupráce
mezi členy
c) Plnit usnesení orgánů spolku,
d) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy spolku
e) Chránit dobré jméno spolku a všech jeho členů, neohrožovat svým jednáním zájmy spolku a
jeho pověst
f) Řádně a včas platit členské příspěvky a poplatky související s členstvím ve spolku

VI.
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou:
a) Zakládající výbor
b) Rada
c) Členská schůze
2) Zakládající výbor spolku (dále jen výbor):
a) Je statutárním orgánem a nejvyšším orgánem spolku. Výbor řídí činnost spolku a rozhoduje o
všech záležitostech spolku, s výjimkou otázek, o kterých může rozhodovat Rada nebo
Členská schůze.
b) Do působnosti Výboru patří zejm.
i) volba předsedy a místopředsedů výboru
ii) schvalování Stanov spolku a jejich změny
iii) vedení účetnictví spolku
iv) rozhodování o přijetí nových členů
v) rozhodování o vyloučení členů
vi) rozhodování o způsobu nakládání s movitým a nemovitým majetkem spolku
vii) rozhodnutí o zrušení spolku a naložení s likvidačním zůstatkem spolku
viii) k zajištění činnosti spolku může Výbor vytvářet pomocné orgány, odborné komise, příp.
zabezpečovat přípravu podkladů pro výkon činnosti spolku a dle potřeby může zřídit
sekretariát, který zajišťuje organizační, hospodářskou a právní agendu spolku.
c) Výbor zasedá dle potřeby. Z jednání výboru je pořizován zápis, který podepisují všichni
přítomní členové Výboru. Výbor rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou členů Výboru.
Připouští se možnost rozhodovat mimo zasedání Výboru (per rollam). Jednání Výboru může
být prezenční i distanční (např. online, videokonference aj.)
d) Členy Zakládajícího výboru ke dni založení spolku jmenují zakladatelé spolku a jsou jimi:
i) Ing. Radek Turin, Filipova 24, 635 00 Brno, dat. nar. 31.5.1979
ii) Mgr. Jan Sedláček, Za Hanspaulkou 6/895, 160 00 Praha 6, dat. nar. 11.11.1969
iii) Mgr. Štěpán Klen, Lidická 529, 739 61 Třinec, dat. nar. 1.7.1974
e) Výbor volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy:
i) Předsedou zakládajícího výboru ke dni založení spolku je:
Ing. Radek Turin, Filipova 24, 635 00 Brno, dat. nar. 31.5.1979
ii) 1. místopředsedou zakládajícího výboru ke dni založení spolku je:
Mgr. Jan Sedláček, Za Hanspaulkou 6/895, 160 00 Praha 6, dat. nar. 11.11.1969
iii) 2. místopředsedou zakládajícího výboru ke dni založení spolku je:
Mgr. Štěpán Klen, Lidická 529, 739 61 Třinec, dat. nar. 1.7.1974
f) Funkční období členů výboru není omezeno. Funkce předsedy a místopředsedy výboru
zaniká doručením písemného odstoupení z funkce na adresu spolku, nebo automaticky
zánikem členství člena výboru ve spolku. Zakládající výbor je Členskou schůzí nebo Radou
neodvolatelný. Odvolat zakládajícího člena Výboru z funkce ve výboru mohou zbývající dva
členové zakládajícího výboru z důvodů uvedených v čl. III. odst. 9 písm. d) těchto stanov

g) V případě zániku členství předsedy výboru ve spolku, se novým předsedou automaticky stává
1. místopředseda výboru. Pokud funkci nepřijme, stává se předsedou 2. místopředseda
spolku.
3) Předseda zakládajícího výboru:
a) Je současně předsedou spolku, který je nejvyšším představitelem spolku a reprezentuje jej
navenek
b)
Řídí a koordinuje činnost výboru, pomocných orgánů a sekretariátu
c) Vede archiv spolku
d) Zajišťuje fungování webových stránek spolku, budou-li rozhodnutím Výboru zřízeny
e) Rozhoduje o datu vzniku a zániku členství
4) Místopředseda zakládajícího výboru:
a) Je současně místopředsedou spolku a rovněž reprezentuje spolek navenek
5) Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj
podpis předseda nebo kterýkoli místopředseda
6) Rada spolku:
a) Je výkonným orgánem spolku
b) Má nejméně 3 a nejvýše 5 členů
c) Je vždy složena z členů zakládajícího výboru a případně dalších členů Rady do celkového
počtu 5.
d) Funkční období dalších členů Rady jsou 3 roky
e) Jedná min. 2x do roka. Jednání Rady svolává předseda spolku nebo min. 2 členové Rady.
Forma jednání může být prezenční i distanční (např. online, videokonference). Z jednání
Rady se pořizuje zápis, který podepisují přítomní členové Rady.
f) Je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů Rady a rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů vč. možnosti rozhodovat mimo zasedání (per
rollam). V případě sudého počtu členů Rady, je při rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy
spolku.
g) Zajišťuje kontakt spolku s orgány státní správy a samosprávy, dalšími organizacemi a
veřejností
h) Do působnosti Rady patří:
i) schvalování výše členských příspěvků
ii) sestavování a schvalování rozpočtu spolku
iii) příprava zprávy o činnosti a plánu činnosti spolku
iv) příprava návrhu zprávy o výsledku hospodaření
v) svolání členské schůze
vi) sestavování a schvalování vnitřních předpisů spolku
vii) a jiná rozhodnutí v souladu s těmito stanovami

7) Členská schůze (dále jen ČS):
a) Je svolávána alespoň jednou za rok Radou spolku před jejím konáním písemnou pozvánkou
s programem ČS na e-mailovou adresu členů uvedenou v seznamu členů spolku.
b) Do působnosti ČS patří:
i) volí a odvolává další členy Rady
ii) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a plán činnosti spolku
iii) projednává a schvaluje zprávu o výsledku hospodaření spolku
c) Jednání ČS se mohou účastnit i pozvaní hosté.
d) Program ČS lze měnit se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů
e) Každý řádný člen má při rozhodování jeden (1) hlas; tento hlas je nepřenosný. Ostatní
členové mají hlas poradní
f) ČS je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech řádných členů spolku
g) Nesejde-li se do jedné hodiny od zahájení ČS potřebný počet řádných členů spolku, je
zasedání ČS rozpuštěno a předseda spolku je oprávněn svolat náhradní zasedání se stejným
programem. Náhradní zasedání ČS je usnášeníschopná bez omezení počtu přítomných
řádných členů spolku a usnesení je přijato nadpoloviční většinou přítomných řádných členů
h) Z jednání ČS se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající schůze a zapisovatel.
i) Nahlížení do zápisů z ČS a jiných dokumentů je možné na základě žádosti člena v místě
určeném předsedou spolku.
VII.
Zásady hospodaření
1) Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného Radou.
2) Členové spolku neručí ani jinak neodpovídají za závazky spolku.
3) K dosažení svého účelu, programu a cílů shromažďuje vlastní majetek a finanční prostředky
zejm. těmito způsoby:
a) Členské příspěvky
b) Dary
c) Dotace
d) Příspěvky ze státní správy a samosprávy
e) Výnosy z majetku ve vlastnictví spolku
f) Příjmy z činnosti spolku
g) Příjmy z jiných zdrojů.
4) Vedle hlavní činnosti podle těchto stanov může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ale výhradně za účelem podpory činnosti
hlavní.
5) Z příjmů hradí spolek zejména náklady na naplňování svého účelu, programu a cílů, svoji hlavní
činnost, činnost svých orgánů, náklady na provoz, pořízení nemovitého a movitého majetku,
mzdy zaměstnanců apod.
6) K zajištění činnosti spolku může předseda spolku se souhlasem Rady přijímat osoby do
pracovního poměru a obdobného právního vztahu.
7) V případě potřeby lze majetek a prostory spolku (včetně pronajatých) použít k činnosti zvyšující
efektivnost jeho využití.
8) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně Radou spolku a jedenkrát ročně na členské schůzi.

VIII.
Zánik a likvidace spolku
1) Spolek zaniká:
a) Dobrovolným rozpuštěním
b) Sloučením s jiným spolkem
c) Rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci
2) V případě zániku spolku rozhodne zakládající Výbor spolku o naložení s likvidačním zůstatkem
dle vlastní volby.
IX.
Závěrečné ustanovení
1) Spolek může na základě rozhodnutí Rady vstupovat do svazků spolků a uzavírat smlouvy o
spolupráci s jinými subjekty.
2) Spolek může zřizovat pobočky, organizační jednotky a pobočné spolky, které mohou v souladu
s místním právem působit i na území jiných států. O jejich zřízení rozhoduje a individuální
pravidla jejich fungování stanoví Rada spolku.
3) Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi členem a spolkem budou probíhat písemnou nebo
elektronickou formou. Člen spolku souhlasí s disponováním se svými osobními údaji v souladu se
zněním zákona č. 110/2019 Sb. resp. souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s
Nařízením EP a EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
4) Tyto stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím výboru přijatým v souladu s těmito
stanovami. Návrh na doplnění nebo změnu stanov může výboru podat kterýkoli člen spolku.
5) Tyto stanovy byly schváleny zakladateli na ustavující schůzi konané dne 9.10.2020 ve Střelicích u
Brna a představují úplné znění stanov spolku.

Střelice u Brna, 9. 10. 2020

Podpisy zakladatelů na další straně.

………………………………………………………………………
Ing. Radek Turin, DiS.
Datum narození: 31.5.1979
Trvale bytem: Filipova 24, 635 00 Brno
Předseda spolku (zakladatel spolku)

………………………………………………………………………
Mgr. Jan Sedláček, DiS.
Datum narození: 11.11.1969
Trvale bytem: Za Hanspaulkou 6/895, 160 00 Praha 6
1. místopředseda spolku (zakladatel spolku)

………………………………………………………………………
Mgr. Štěpán Klen
Datum narození: 1.7.1974
Trvale bytem: Lidická 529, 739 61 Třinec
2. místopředseda spolku (zakladatel spolku)

