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ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Českého svazu plaveckých sportů
Organizační řád Českého svazu plaveckých sportů (dále jen ČSPS) vychází ze stanov ČSPS, z
hlavních úkolů ČSPS a ze schváleného rozdělení kompetencí.

článek 1

KONFERENCE ČSPS
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

Nejvyšším orgánem ČSPS je konference ČSPS, kterou tvoří členové Výkonného výboru ČSPS, členové
Kontrolní a revizní komise a delegáti z členů ČSPS se statutem základního členství.
Jednání konference se zúčastní jako delegáti s hlasem rozhodujícím zástupci všech odvětví plaveckých
sportů podle schváleného klíče: 45 delegátů za sekci plavání, 5 delegátů za sekci synchronizovaného
plavání, 10 delegátů za sekci dálkového a zimního plavání, 5 delegátů za sekci skoků do vody a 5
delegátů za sekci masters.
Jednání konference s hlasem poradním mají právo se zúčastnit členové Výkonného výboru ČSPS,
členové Kontrolní a revizní komise, pracovníci sekretariátu a kandidáti pro volby
Pravomoci konference ČSPS:
1.4.1 Konference ČSPS schvaluje:
- stanovy ČSPS a jejich změny a doplňky
- koncepci rozvoje plaveckých sportů
- zprávu o činnosti ČSPS včetně hospodaření a rozpočtu
- zprávu kontrolní a revizní komise
- změny ve struktuře funkcí výkonného výboru
- zřízení, zrušení nebo změny rozsahu územních orgánů
- registrační a jiné poplatky
- registrační a přestupní řád
- statut kontrolní a revizní komise
- sportovně-technické a organizační předpisy obecného charakteru, pokud si jejich schválení
předem vyhradila
1.4.2 Konference ČSPS volí předsedu, místopředsedu a 5 členů Výkonného výboru. Způsob voleb
upravuje volební řád. Konference dále volí předsedu a další členy Revizní komise. Jejich
volební období je čtyřleté.
1.4.3 Konference ČSPS rozhoduje o:
- vstupu a členství ČSPS v jiných orgánech a organizacích
- odvolání proti rozhodnutí Výkonného výboru s výjimkou případů, kdy Výkonný výbor
rozhodoval jako odvolací orgán
- zrušení činnosti ČSPS s likvidací nebo jeho přeměně
Konference se řídí Jednacím řádem ČSPS.

článek 2

VÝKONNÝ VÝBOR ČSPS
2.1

Výkonný výbor ČSPS řídí práci v období mezi zasedáním Konferencí ČSPS v souladu se stanovami
ČSPS, usnesením konference a dalšími předpisy.

2.2

Výkonný výbor je statutárním orgánem ČSPS.
Výkonný výbor ČSPS má 7 členů. Výkonný výbor tvoří předseda ČSPS, místopředseda ČSPS a 5 členů
Výkonného výboru.
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Pravomoci výkonného výboru ČSPS:
2.3.1 Výkonný výbor schvaluje:
- vydání pravidel FINA v českém znění (a provádí jejich výklad)
- vnitřní předpisy ČSPS, pokud jejich schvalování není vyhrazeno konferenci ČSPS nebo
valné hromadě příslušné sekce či Výboru sekce
- položkové členění schváleného rozpočtu společných výdajů a jeho čerpání
- rozdělení příspěvků ze státního rozpočtu na konečné příjemce dle jednotlivých programů
- programy péče o talenty (sportovní centra mládeže, sportovní třídy, sportovní gymnázia,
vybrané oddíly) na základě návrhů příslušné sekce
- program boje proti dopingu
- rozsah a personální složení sekretariátu a odpovědné trenéry reprezentačních družstev
zpravidla na základě výběrového řízení
- projekty přípravy reprezentace jednotlivých odvětví plaveckých sportů a jmenovité složení
reprezentačních družstev
- nominaci reprezentantů na Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa juniorů a
Mistrovství Evropy juniorů
- složení Disciplinární komise a dalších komisí ČSPS
2.3.2 Výkonný výbor navrhuje:
- nominaci reprezentantů na Olympijské hry, Evropský (Světový) olympijský festival mládeže
a Mezinárodní univerziádu
- delegování funkcionářů svazu do řídících a pracovních orgánů organizací, jichž je členem
(ČOV, ČUS, FINA, LEN a další)
2.3.3 Výkonný výbor rozhoduje o:
- odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise a rozhodnutí Výborů sekcí, pokud je dle
příslušného předpisu odvolacím orgánem
Výkonný výbor se řídí Jednacím řádem ČSPS.
Předseda a místopředseda ČSPS vystupují za ČSPS jménem statutárního orgánu navenek. Jsou
oprávněni k právním úkonům a mají podpisové právo. Oba mohou vystupovat i samostatně. Na návrh
výkonného výboru mohou smluvně přenést některé pravomoci výkonného výboru na jiné fyzické osoby.
2.5.1 Předseda ČSPS:
- řídí činnost sekretariátu
- svolává a řídí zasedání VV ČSPS
- formuluje rozhodnutí a schvaluje zápisy z jednání VV ČSPS
2.5.2 Místopředseda ČSPS
- spolupracuje
na řízení
sekretariátu
ČSPS,
zejména
prostřednictvím
generálního sekretáře
- při neúčasti předsedy řídí zasedání VV ČSPS
- v případě nepřítomnosti zastupuje předsedu ČSPS

článek 3

VALNÁ HROMADA ODDÍLŮ SEKCE
3

Pro zabezpečení činnosti ČSPS vytváří výkonný výbor ČSPS sekce.

3.1

V rámci ČSPS působí sekce:
- plavání
- dálkového a zimního plavání
- synchronizovaného plavání
- skoků do vody
- masters
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3.2

Konference ČSPS deleguje sekcím pravomoci, které jim umožňují řídit sportovní činnost s přihlédnutím na
specifiku příslušného odvětví.

3.3

Nejvyšším orgánem jednotlivých sekcí je Valná hromada oddílů sekce, která seřídí Jednacím řádem
ČSPS:
3.3.1 Valná hromada sekce schvaluje:
- Soutěžní řád svého sportovního odvětví a další specifické sportovně-technické a
organizační předpisy
- systém soutěží
- zprávu o činnosti sekce včetně hospodaření a rozpočtu
- plán činnosti sekce a návrh rozpočtu
3.3.2 Valná hromada sekce volí na čtyřleté období Výbor sekce ve složení:
- předseda sekce
- 1-2 místopředsedové sekce
- další členové dle specifických odborných činností sekce
Výbor sekce má zpravidla lichý počet členů.
3.3.3 Valná hromada sekce rozhoduje o:
- vytvoření odborných komisí sekce pro zajištění sportovní činnosti (sportovně technické,
rozhodčích apod.)
- odvolání proti rozhodnutí Výboru sekce ve sportovně technických otázkách dle interních
předpisů

článek 4

VÝBOR SEKCE
4

Výbor sekce ČSPS (dále jen sekce) odpovídá za rozvoj svého odvětví plaveckých sportů a řídí
běžnou práci odvětví v období mezi Valnými hromadami oddílů sekce v souladu se stanovami ČSPS,
usneseními konference a valné hromady a dalšími sportovně technickými předpisy.

4.1

Pravomoci sekce:
4.1.1 Sekce schvaluje:
- sportovně technické dokumenty, případně další odborné vnitřní předpisy, pokud jejich
schvalování není vyhrazeno jiným orgánům svazu
- položkové členění schváleného rozpočtu sekce a jeho čerpání
- realizaci výcvikových táborů reprezentantů a článků péče o talenty
- programy školení a doškolování, lektorské sbory a realizaci konkrétních školicích akcí
- udělování kvalifikačních stupňů trenérům a rozhodčím v souladu s příslušnou směrnicí
- nominaci reprezentantů na mezinárodní závody a utkání, pokud její schválení není
v pravomoci výkonného výboru ČSPS
- složení příslušných komisí (STK, rozhodčích a další dle potřeby)
4.1.2 Sekce navrhuje:
- programy péče o talenty (sportovní centra mládeže, sportovní třídy, sportovní gymnázia,
vybrané oddíly)
- úpravy vnitřních svazových předpisů
4.1.3 Sekce se vyjadřuje:
- k návrhům, předkládaným VV ČSPS, zejména projektům přípravy reprezentace,
jmenování reprezentačních družstev a nominacím na vrcholné soutěže
4.1.4 Sekce řídí:
- mistrovské soutěže včetně soutěží Českého poháru (je-li vyhlašován) v souladu se
soutěžním řádem svého odvětví. K tomu schvaluje smlouvy o uspořádání, vede evidenci
a statistiku výsledků včetně rekordů, jmenuje řídící funkcionáře soutěží.
4.1.5 Sekce rozhoduje o:
- změnách oddílové příslušnosti dle přestupního řádu
- podaných námitkách a odvolání dle příslušných vnitřních předpisů, odvolání proti
rozhodnutí odborných komisí a jury soutěže dle příslušných řádů
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4.1.6 Sekce metodicky řídí a kontroluje činnost článků péče o talentovanou mládež (sportovní
třídy, sportovní gymnázia a sportovní centra mládeže). K tomu projednává a schvaluje roční
plány sportovní přípravy a vyhodnocuje výsledky práce těchto článků.
4.2

Sekce se řídí Jednacím řádem ČSPS

4.3

Sekce je řízena předsedou, který je zpravidla členem výkonného výboru. Předseda:
- řídí činnost Výboru sekce
- svolává a řídí zasedání Výboru sekce
- formuluje rozhodnutí a schvaluje zápisy z jednání Výboru sekce ČSPS

4.4

Při neúčasti předsedy řídí zasedání Výboru sekce místopředseda nebo jiný pověřený člen Výboru sekce

článek 5

SEKRETARIÁT ČSPS
5

Agendu ČSPS zabezpečuje sekretariát ČSPS.

5.1

Počet placených pracovníků sekretariátu ČSPS a rozsah prací se stanoví podle potřeb a ekonomických
možností ČSPS.

5.2

Jednotlivé funkce jsou obsazovány zpravidla na základě výběrového řízení, vypsaného VV ČSPS.

5.3

Obsah činnosti jednotlivých funkcí upravují popisy práce schválené VV ČSPS, které obsahují i
opakující se činnosti pro orgány svazu. O zabezpečení jednání a akcí jednotlivých sekcí pracovníky
sekretariátu rozhoduje na základě žádosti předsedy Výboru sekce generální sekretář.

5.4

Činnost sekretariátu řídí a za jeho práci odpovídá generální sekretář, který je řízen předsedou a
místopředsedou ČSPS.

Článek 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1

6.2

Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČSPS dne 4. 4. 2017 a tímto dnem nabývá
účinnosti.
Dosavadní směrnice 9/2011 tímto dnem pozbývá platnosti.

Mgr. Petr Ryška v.r.
předseda ČSPS

Mgr. Jan Novotný v.r.
generální sekretář ČSPS
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