Komora odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů
zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO
( dále jen Komora SOTKVO )

STANOVY

1) Název sdružení, Identifikační číslo
Komora odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů
zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO
(dále jen Komora SOTKVO, SOTKVO či Komora), IČ: 26626420

2) Sídlo sdružení:
193 00 Praha 9, Keteňská 18/1329

3 ) Cíl činnosti sdružení:
a.
Komora je právnickou osobou, občanským sdružením, založená dle zákona č. 83/1990
Sb., O sdružování občanů, v platném znění, za účelem sjednocování a trvalého zlepšování,
v oboru kontrol, výroby, montáží a oprav zařízení, určených pro sportovní a herní využití
v souladu s legislativou, metodikami a vyhláškami příslušných orgánů a technickými normami
pro výše uvedené obory.
b.
Posláním komory je zvyšovat profesní odpovědnost svých členů, zajišťovat jejich
odborný růst, přípravu na certifikaci v oborech, a spolupracovat s orgány státní správy i
samosprávy, územně samosprávnými celky a dalšími zainteresovanými institucemi při
zvyšování bezpečnosti hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven.
c.
Komora je garantem pro provozovatele sportovních a herních zařízení při jeho úsilí
zkvalitnit stav zařízení pro sport a rozvoj motorických a jiných dovedností dětí, chce aktivně
spolupracovat v rámci školení a dalšího vzdělávání jak svých členů, tak jiných subjektů a tím
umožnit dětem sport a hru na bezpečných hřištích, dětských hřištích, sportovištích a
v tělocvičnách.
d.
Komora se bude podílet i na zajišťování podmínek pro odborný a kvalitní výkon
kontrolorů - inspektorů při jejich výkonu i auditech.
e.
Profesní komora sdružuje pracovníky odborných profesí, fyzické i právnické osoby
v certifikovaných oborech „Servisní technik“ a „Revizní technik“ v oblasti tělocvičného zařízení
a dětských hřišť“ a další zainteresované instituce ( s vyjímkou střetu zájmů ) nezávislé na
vlastnictví a provozování těchto zařízení, které se chtějí podílet na zvyšování ochrany a
bezpečnosti herních a sportovních zařízení pro děti a mládež .
f.
Komora SOTKVO je oprávněna provádět školení a certifikaci v oborech
„Servisní technik „ a „ Revizní technik „ v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť“ podle
požadavků uvedených ve směrnici ČSJ-CE-197 u Certifikačního orgánu CSQ-CERT při České
společnosti pro jakost, akreditovaného podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 Českým institutem
pro akreditaci o.p.s. pod registračním číslem 3014, ve spolupráci s Certifikačním orgánem SCQCERT při České společnosti pro jakost. SOTKVO je z rozhodnutí MŠMT akreditováno pro
vydávání Osvědčení s celostátní platností pro činnosti, které jsou specifikovány v příslušných
charakteristikách a to pro činnost „ Servis a montáže“ ( tělocvičného nářadí, zařízení dětských
hřišť, sportovišť a posiloven ) a pro činnost „ Odborné technické kontroly včetně běžné údržby „
( tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť, sportovišť a posiloven ) .

4) orgány sdružení
a) Valná hromada (složená ze všech pozvaných a přítomných členů):
- je řízená předsedou, který je zároveň předsedou představenstva a kterého volí
nebo odvolává 1 x za 3 roky, pokud nevzniknou okolnosti vyžadující změnu
představenstvo hlasováním, které jí zodpovídá za svou činnost
- hlasuje o usneseních na valné hromadě navržených. Pro přijetí usnesení či
změny stanov je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, pokud
není dále uvedeno jinak.
- v případě hlasování o zániku sdružení, nebo změně představenstva, je nutná
většina dvoutřetinová
- volí dozorčí radu na tříleté období
- schází se minimálně jednou za tři roky, dále v případě písemného podnětu
podepsaného minimálně třemi čtvrtinami všech členů či z rozhodnutí výboru
- o své činnosti vede písemný zápis, který je k dispozici všem zúčastněným.
Přílohou zápisu je prezenční listina.
- Pro přijetí změny či zrušení Etického kodexu členů Komory jako vnitřního
předpisu je nutná více než 4/5 většina hlasů přítomných členů na valné
hromadě
- Pro přijetí změny, či zrušení podmínek pro vyloučení člena z Komory dle
odst. 6 c) je nutná více než 4/5 většina hlasů přítomných členů na valné
hromadě
b) Představenstvo:
- je složeno z pěti členů, členové volí ze svého středu předsedu a jednatele.
- je usnášeníschopné, jsou – li přítomni alespoň 3 členové a pro platnost
usnesení je postačující souhlas většiny představenstva. V případě nerovnosti
hlasů, rozhoduje hlas předsedy Komory, který má váhu dvou hlasů.
- odpovídá za svou činnost valné hromadě, která je volí. Předkládá jí rozpočet
na příští období a návrhy usnesení, které podává samo, nebo které vyplynuly
z požadavků členů, případně jiných subjektů.
- 1 x za tři roky svolává valnou hromadu.
- schází se čtvrtletně
- představenstvo si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu
- jménem představenstva jedná předseda samostatně, v jeho nepřítomnosti
společně místopředseda a jeden člen představenstva
- je výkonným orgánem Komory, jedná jménem Komory ve všech věcech,
vyjma případů, kdy je pravomoc svěřena valné hromadě těmito stanovami či
usnesením valné hromady
- pracuje v souladu s cíli, které si sdružení vytyčilo
- projednává podněty, týkající se činnosti členů, sdružení a v případě potřeby je
předkládá valné hromadě
- rozhoduje o všech záležitostech, které si nevyhradila valná hromada
- vydává a schvaluje vnitřní předpisy Komory, které eviduje
- sleduje odborné výkony svých členů, sjednává nápravu a preventivně působí,
aby se neopakovaly, vše v souladu s vnitřním předpisem, který si pro takové
činnosti je oprávněno určit při dodržení nadřazených usnesení valné hromady
- je oprávněno vyzvat kteréhokoliv člena – fyzickou osobu či garanta právnické
osoby k podrobení se ve lhůtě dvou měsíců od doručení výzvy k přezkoušení a
přezkoumání odborných a kvalifikačních znalostí nutných pro vznik členství.

-

-

statutárním zástupcem sdružení je předseda a místopředseda, předseda jedná
samostatně, místopředseda v jeho nepřítomnosti společně s jedním členem
představenstva.
v případě odchodu některého ze členů představenstva z vážných důvodů
( zdrav. problémy, ukončení členství apod. ) má představenstvo právo
kooptovat po dohodě s dozorčí radou nástupce do ukončení volebního období

c) Dozorčí rada:
- kontroluje činnost představenstva a o kontrole informuje valnou hromadu
- navrhuje opatření při zjištění rozporu s požadavky na profesní a hospodářskou
činnost sdružení nebo představenstva
- je složena ze tří členů schválených valnou hromadou
- schází se podle potřeby, minimálně 1 x ročně.
- rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení za podmínek dále uvedených
- zastupuje v případě potřeby člena zastupitelstva Komory při přijímacím řízení
nových členů
- v případě odchodu některého ze členů dozorčí rady z vážných důvodů
( zdrav. problémy, ukončení členství apod. ) má dozorčí rada právo kooptovat
po dohodě s představenstvem nástupce do ukončení volebního období
5 ) zásady hospodaření
-

-

-

-

majetkem ve výši sdružení je zápisné 10. 000,- Kč
členské příspěvky placené ročně fyzickou osobou ve výši 2 500,- Kč
členské příspěvky placené ročně právnickou osobou ve výši 5.000,- Kč a
výtěžek z akcí pořádaných sdružením, platby za služby, dotace, subvence a
jiné prostředky, které sdružení obdrželo
majetek (hmotný, finanční, duševní) je vlastnictvím Komory jako takové
o způsobu hospodaření s majetkem rozhoduje představenstvo, které
každoročně předkládá zprávu o hospodaření valné hromadě a o svých
rozhodnutích v majetkové oblasti průběžně informuje dozorčí radu
představenstvo předkládá valné hromadě rozpočet na budoucí období, který je
po schválení platný. Členské příspěvky budou splatné do 28.2. běžného
kalendářního roku.
od zápisného, či členských příspěvků mohou být představenstvem
osvobozeny zainteresované instituce v oboru , fyzické či právnické osoby
které jsou členy Komory, ale v oborech nepodnikají .

- 6) Všeobecně
a) Podmínky, vznik a zánik členství:
Členem Komory SOTKVO se může stát každá fyzická či právnická osoba, která splňuje
následující podmínky k přijetí:

I.

Žadatel (fyzická či právnická osoba) vyplní přihlášku, v případě právnické osoby je
žadatel právnická osoba povinen ustanovit do přihlášky garanta za právnickou osobu,
který musí být po celou dobu trvání členství v Komoře statutárním orgánem takové
právnické osoby nebo v trvalém pracovním poměru vůči této právnické osobě.

a zároveň žadatel fyzická osoba či garant právnické osoby splní tyto podmínky:
II.
III.

prokáže kvalifikační požadavky dokladem o vzdělání
prokáže délku předepsané praxe:
fyzické osoby – živnostenským listem
právnické osoby - výpisem z obchodního rejstříku a potvrzením o délce zaměstnání
garanta či živnostenským listem garanta z dřívější doby
doložením referencí z lokality za období minimálně tři roky

IV.

splní prokázání odbornosti a profesních znalostí, znalosti technických norem a legislativy
vztahující se k profesním oborům formou auditu a pohovoru před výkonným výborem
Komory (minimálně tři přítomní členové výkonného výboru ) který je oprávněn prověřit
výše uvedené náležitosti a stanovit bližší podmínky přijetí.

V.

po schválení vstupu zastupitelstvem, podepíše člen Protokol o vstupu do Komory,
Profesní a Etický kodex, uhradí zápisné a členský příspěvek, který se nekrátí alikvotním
počtem měsíců, které případně zbývají do konce kalendářního roku, splněním těchto dvou
podmínek se stává členem Komory.

VI.

U institucí, právnických a fyzických osob, které vstupují jako členové do Komory a
v oboru nepodnikají, se má za to, že podmínky členství jsou splněny pouze vyplněním
přihlášky, Protokolu o vstupu do Komory a uhrazením členského poplatku . Výbor
může u nich stanovit vyjímku z hrazení zápisného a členských poplatků .
Kvalifikační požadavky a délka předepsaná praxe pro řádné členství (platí pro
fyzickou osobu či garanta právnické osoby) :
minimálně vyučen v technickém oboru nebo absolvent vyššího vzdělání + 1 rok obecné
praxe a následně s praxí v příslušné oblasti jako odborný technický kontrolor, výrobce,
pracovník montáží nebo opravář zařízení hřišť, zařízení dětských hřišť, tělocvičen,
sportovišť a posiloven v délce 5 let.
Kvalifikační požadavky a předepsaná délka praxe pro prozatímní členství:
minimálně vyučen v technickém oboru nebo absolvent vyššího vzdělání + 1 rok obecné
praxe a následně s praxí v příslušné oblasti jako odborný technický kontrolor, výrobce,
pracovník montáží nebo opravář zařízení hřišť, zařízení dětských hřišť, tělocvičen,
sportovišť a posiloven v délce minimálně 3 roky. Dovršení pětileté odborné praxe bude
členovi umožněno během členství v Komoře. Certifikace se připouští nejdříve po jednom
roce členství v Komoře a zároveň dovršení pětileté odborné praxe. Zastupitelstvo může
určit bližší podmínky či výjimku.
Po splnění všech výše uvedených podmínek se žadatel dle délky praxe stává řádným nebo
prozatímním členem Komory SOTKVO. Prozatímní člen má stejná práva jako řádný člen,
pouze certifikace v oboru člena se připouští až po dosažení praxe pěti let. Zastupitelstvo
může určit bližší podmínky či výjimku.
Při změně osoby garanta u právnické osoby musí nový garant splnit stejné podmínky
uvedené shora pro vznik členství ve lhůtě tří měsíců, jinak členství právnické osoby ve
sdružení zaniká.

b) práva a povinnosti členů Komory SOTKVO
-

-

-

-

-

člen má právo hlasovat na valné hromadě. Každý člen má jeden hlas. V případě rovného
výsledku hlasování má hlas předsedy Komory váhu počtu dvou hlasů.
člen má právo účastnit se činností pořádaných Komorou za podmínek, které mu budou
předem oznámeny.
dále má právo předkládat své návrhy představenstvu, dozorčí radě, nebo valné hromadě
má právo být volen do představenstva a dozorčí rady
člen je povinen dodržovat Stanovy Komory, Etický kodex schválený valnou hromadou
a vnitřní předpisy Komory a chovat se tak, aby svou činností přispíval ke zkvalitnění
služeb, které v souladu s charakteristikami certifikovaných oborů a platné legislativy
poskytuje provozovatelům hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, posiloven a sportovišť.
každý člen Komory je povinen chránit dobré jméno Komory SOTKVO a nepoškozovat
svým jednáním pověst Komory
každý člen Komory podnikající v oboru kontroly, který je členem komory musí mít po
celou dobu trvání členství sjednané pojištění pro případ škody způsobené prováděním
odborných technických kontrol tělocvičných zařízení a dětských hřišť v rámci
podnikatelské činností na minimální pojistnou částku 2.000.000,- Kč.
každý člen Komory, který provádí inspekční (kontrolní) činnost i audity dětských hřišť,
tělocvičen, posiloven a sportovišť je povinen postupovat podle „ jednotných metodik
kontrolní činnosti „ profesní Komory SOTKVO
každý člen fyzická osoba či garant právnické osoby je povinen na výzvu představenstva
podrobit se ve lhůtě tří měsíců od doručení výzvy k přezkoušení a přezkoumání
odborných a kvalifikačních znalostí nutných pro vznik členství, jak uvedeno v čl. 6 písm.
a) těchto stanov a to před Zkušební komisí stanovenou výkonným výborem Komory
členství zaniká písemným rozhodnutím člena, nezaplacením příspěvku členem do lhůty
platby nejpozději do 28.2. běžného roku, rozhodnutím Komise, rozhodnutím Dozorčí
rady. O zániku členství je veden písemný záznam. Kopie je zaslána na adresu bývalého
člena sdružení.

c) podmínky k vyloučení člena z komory SOTKVO
O vyloučení z členství rozhoduje Dozorčí rada na základě zprávy Komise určená ad hoc k řešení
hrubých porušení v profesní činnosti nebo na základě zprávy Zkušební komise o výsledku
zkoušky z odborných, kvalifikačních a praktických znalostí nutných pro vznik členství,
provedené v souladu s čl. 6 písm. a) těchto stanov nebo na základě neexistence osoby garanta u
právnické osoby po dobu delší než tři měsíce nebo na základě návrhu představenstva z důvodu
porušování Profesního a etického kodexu člena Komory nebo interních směrnic Komory
SOTKVO.

I.
I.

Komise ad hoc k řešení hrubých porušení v profesní činnosti

Z členství v Komoře SOTKVO může být člen vyloučen za předpokladu, že bude u
člena během jednoho kalendářního roku zjištěno hrubé porušení v profesní činnosti na
základě tří nezávislých stížností. Zjištění hrubého porušení v profesní činnosti musí
být podloženo třemi písemnými nezávislými stížnostmi od odběratele služeb na člena

Komory, které se musí týkat konkrétního vážného pochybení v profesní činnosti ve
vztahu k provedené konkrétní práci. Pochybení musí být fyzicky prokazatelné (nesmí
se týkat odběratelských vztahů, způsobu jednání, vystupování a pod.) Stížnosti musí
být doručeny představenstvu Komory SOTKVO během jednoho kalendářního roku.

II.

Prokázání a kontrola hrubého nedostatku v profesní činnosti
Komise na místě šetření posoudí konkrétní stížnost na hrubé nedostatky v provedené
práci člena. O kontrole musí být proveden písemný zápis. Provedená fotodokumentace
a písemná výpověď stěžovatele a případně i člena (pokud se bude chtít zúčastnit
místního šetření) bude rovněž součástí zápisu. Z výpovědi stěžovatele musí být
zřejmé, že byla stížnost znovu uplatňována i za přítomnosti nezávislé komise na místě
šetření. (doložení prvotní stížnosti k protokolu není dostatečné). Rozhodnutí o hrubém
porušení profesní činnosti ve vztahu ke konkrétní práci bude provedeno formou
hlasování všech členů komise. Členovi, na kterého byla podána stížnost, musí být
dána možnost účastnit se při místním šetření. A to oznámením o řízení formou
doporučeného dopisu do vlastních rukou s doručenkou.

III.

Složení Komise
2 členové představenstva a 2 členové Komory. Složení bude stanoveno formou
losování, které provedou dva členové představenstva losovat se budou dva členové
představenstva a dva členové Komory SOTKVO.

IV.

Prokázání hrubého nedostatku v profesní činnosti
K prokázání hrubého porušení v profesní činnosti je zapotřebí dvoutřetinová většina
hlasů Dozorčí rady. V případě nedodržení výše uvedených podmínek se má za to, že
bylo prokázáno hrubé porušení v profesní činnosti.
II.

zkušební komise - zkouška z odborných a kvalifikačních znalostí

I.

Každý člen fyzická osoba či garant právnické osoby je povinen na výzvu představenstva,
podrobit se ve lhůtě do tří měsíců od doručení výzvy k přezkoušení a přezkoumání
odborných a kvalifikačních znalostí nutných pro vznik členství, jak je vedeno v čl. 6
písm. a) těchto stanov a to před tříčlennou komisí výkonného výboru.

II.

Zkušební komise je složena ze členů představenstva a je tříčlenná.

III.

Zkušební komise je povinna zaslat členovi písemně okruh ČSN EN , legislativy a
odborných požadavků spolu s místem a časem konání zkoušky a způsobem hodnocení.
Takováto zkouška se koná nejpozději ve lhůtě dvou měsíců od odeslání okruhů otázek.

IV.

Neúspěšně absolvovanou zkoušku nelze opakovat.

V.

Při odůvodněné neúčasti na zkoušce, která bude hodnověrně prokázaná (např. nemoc) je
zkušební komise povinna určit další vhodný termín . Respektuje se pouze jeden
náhradní termín.

VI.

V případě neúspěšného absolvování zkoušky či neodůvodněné neúčasti u zkoušky podá o
tomto zkušební komise zprávu dozorčí radě.

7) Řešení sporů:
Mezi členy nebo představenstvem a členy, řeší spor dozorčí rada. V případě nesouhlasu
jedné ze stran s řešením, řeší spor valná hromada hlasováním.
8) Přechodná a závěrečná ustanovení:
Tyto stanovy byly schváleny dne 24.07.2003 na I. ustanovující členské schůzi, registrace
sdružení byla provedena dne 30.04.2003.
Revize číslo 1. stanov byla schválena usnesením valné hromady konané dne 15.06.2009 a
platnosti nabývá dnem její registrace.
Revize číslo 2. stanov byla schválena usnesením valné hromady konané dne 21.6.2010a
platnosti nabývá dnem její registrace.
Revize číslo 3. Stanov, včetně změny názvu sdružení byly schváleny usnesením
mimořádné valné hromady konané dne 12.8.2010 a platnosti nabývá dnem její registrace.
Všichni dosavadní členové – právnické osoby jsou povinni do tří měsíců ode dne
registrace revize č. 1 stanov, určit odborného garanta dle čl. VI, písm. a) stanov. Určením takové
osoby garanta se považují povinnosti člena – právnické osoby pro existenci členství ve sdružení
za splněné, pokud nebude prokázán zkouškou opak.
Komora zaniká usnesením valné hromady. Pokud není zároveň řešeno i majetkové
vypořádání, rozhodne o něm představenstvo, v souladu s platnou legislativou.

