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STANOVY SPOLKU 

 

Tenisový klub Pačejov z.s. 

 

 

Čl. I. 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku zní Tenisový klub Pačejov z.s. (dále jen „spolek“). 
2. Sídlo spolku se nachází na adrese: Pačejov – nádraží 199, 341 01. 
3. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů zajímajících se o sportovní vyžití, vedení 

mládeže ke sportu a pořádání kulturních a jiných společenských aktivit a jako takový je 
právnickou osobou. Svou činnost vyvíjí v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými 
právními předpisy. 

4. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných 
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s orgány samosprávy a státní správy, jinými 
společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného 
respektování. 

 

 

Čl. II. 

Účel a činnosti spolku 

1. Účelem a hlavní činností spolku je podpora rozvoje sportovní činnosti, zejména v tenisové 
oblasti a vytváření podmínek sdruženým členům pro jejich sportovní činnost. 

2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v 
hospodárném využití spolkového majetku. 

 
 
 

Čl. III. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba. Členem spolku mohou být i 

cizí státní příslušníci nebo cizí právnické osoby. 

2. Členem spolku se stává osoba schválením písemné přihlášky výkonným výborem spolku. 
Výkonný výbor rozhoduje o přijetí na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

3. Spolek vede seznam členů, za jehož vedení odpovídá výkonný výbor. Další podmínky 
vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou v seznamu uvedeny, stanoví výkonný 
výbor. 

4. Člen spolku je oprávněn zejména: 

a) účastnit se činnosti spolku, 

b) být informován o činnosti spolku, 

c) ukončit kdykoli své členství, 

d) volit a být volen do orgánů spolku, 

e) účastnit se shromáždění členů a hlasovat na něm, 

f) k přístupu ke všem písemnostem, které se týkají spolku, 

g) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 
5. Člen je povinen zejména: 

a) dodržovat tyto stanovy, vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, 

c) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti 

spolku, 
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d) bez zbytečného odkladu sdělit výkonnému výboru změny údajů uvedených v přihlášce, 

e) řádně a včas platit členské příspěvky, pokud byly stanoveny. 

 

6. Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výkonnému výboru, 

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, pokud nebude uhrazen 

ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto 

skutečnost musí být člen ve výzvě upozorněn, 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušení stanov, jiných vnitřních 

předpisů spolku, usnesení nebo rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských 

povinností, zejména koná-li člen proti cílům spolku nebo používá-li prostředky neslučitelné 

s těmito stanovami nebo s rozhodnutími shromáždění členů nebo výkonného výboru. 

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 

e) zánikem spolku bez právního nástupce, 

f) z jiných důvodů stanovených právními předpisy. 

7. O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor, nevyhradí-li si tuto pravomoc v jednotlivém 
případě shromáždění členů. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá 
vyloučenému členovi na jeho emailovou adresu, není-li tato výkonnému výboru známa, pak 
se mu předá vyloučenému členu osobně nebo se zašle na jeho adresu pro doručování. 

8. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby 
toto rozhodnutí přezkoumalo shromáždění členů. Návrh na přezkoumání rozhodnutí 
předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru. Shromáždění členů 
rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší 
v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

 
 
 

 
Čl. IV. 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a) shromáždění členů, 

b) výkonný výbor, 

c) předseda spolku, 

d) místopředseda spolku 

 

 

Čl. V. 

Shromáždění členů 

1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů (dále jen „shromáždění“), složené ze všech 

členů spolku, kdy hlasovací právo na shromáždění náleží pouze členům starších 15 let a 

členům z řad právnických osob. 

2. Shromáždění je usnášeníschopné v počtu přítomných členů, nejméně však za účasti 10ti 

členů spolku. 

3. Shromáždění se schází minimálně jednou ročně.  

4. Shromáždění svolává předseda spolku. Shromáždění se svolává pozvánkou zveřejněnou na 

webových stránkách spolku nebo zaslanou členům na jejich emailovou adresu, a to nejméně 

10 dní před konáním shromáždění. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad jednání 

shromáždění. Členům spolku jsou k nahlédnutí veškeré podklady k programu jednání 

shromáždění u výkonného výboru.  
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5. Předseda je povinen shromáždění svolat, pokud o to písemně požádá minimálně třetina členů 

spolku. 

6. Ze svých schůzí pořizuje shromáždění zápis, který ověřují dva členové spolku svými podpisy a 

jeho přílohou je prezenční listina s podpisy přítomných členů.  

7. Shromáždění rozhoduje o: 

a) schválení písemné přihlášky fyzických a právnických osob, pokud tak neučinil výkonný 

výbor, 

b) vyloučení člena ze spolku, pokud tak neučinil výkonný výbor 

c) schválení a změně stanov, 

d) zrušení a přeměně spolku, 

e) volbě a odvolání výkonného výboru a o tom, kolik bude mít výkonný výbor členů, 

f) výši a splatnosti členských příspěvků, 

g) jakékoliv další otázce, které nespadají do jeho působnosti, pokud si to vyhradí. 
8. Shromáždění rozhoduje, není-li stanoveno jinak, dvoutřetinovou většinou všech přítomných 

členů. O záležitosti, která nebyla zařazena na program jednání v pozvánce, může 
shromáždění členů rozhodnout jen se souhlasem 3/5 většiny přítomných členů 

9. Shromáždění přijímá rozhodnutí aklamací, nerozhodne-li o jiném způsobu rozhodování 
 
 
 
 

 
Čl. VI. 

Výkonný výbor a předseda spolku 

1. Výkonný výbor je volen a odvoláván shromážděním členů. Výkonný výbor zabezpečuje plnění 
úkolů spolku v období mezi jednotlivými shromážděními členů. 

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na 
shromáždění členů. Výkonný výbor je minimálně tříčlenný. 

3. Funkční období členů výkonného výboru je 5 let. 
4. Výkonný výbor se schází dle potřeby. Pozvánku na schůzi výkonného výboru zasílá všem jeho 

členům předseda spolku. Ze svých schůzí pořizuje výkonný výbor zápis. 
5. Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. 
6. O usnesení výkonného výboru rozhoduje výkonný výbor veřejným hlasováním, usnesení je 

přijato v případě, pokud pro návrh usnesení hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů 
výkonného výboru. 

7. Výkonný výbor: 

a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku a odvolává je,  

b) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, pokud tak neučiní shromáždění, 

c) kontroluje hospodaření spolku, 

d) stanovuje výši odměn členům spolku za práci a účelně vynaložené náklady při činnostech 

pro spolek, 
e) rozhoduje o činnosti spolku a financování výdajů spolku, 
f) rozhoduje o ustanovení jednotlivých funkcí členům výkonného výboru, 

8. Individuálním statutárním orgánem spolku je předseda spolku (dále jen „předseda“). 
9. Předseda je zároveň předsedou výkonného výboru a jeho funkční období je shodné, jako jeho 

funkční období člena výkonného výboru. 
10. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech samostatně. 
11. Není-li předseda zvolen, přechází práva a povinnosti předsedy na výkonný výbor.  
12. K zastupování spolku může předseda písemně zmocnit jiného člena spolku.  
13. Předseda rozhoduje o všech věcech, které nejsou právními předpisy, těmito stanovami nebo 

rozhodnutím shromáždění vyhrazeny shromáždění členů nebo výkonnému výboru.  
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VII.  

Hospodaření spolku 
1. Příjmy spolku tvoří dary, účelově zaměřené granty, dotace, příjmy z neziskové činnosti v 

souladu s cíli spolku a příjmy z podnikání nebo jiných výdělečných činnosti specifikovaných 
v článku II. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených a v souladu 
s formami činnosti uvedenými v článku II. těchto stanov.  

2. Za hospodaření spolku odpovídá předseda a místopředseda 
 
 
 

 
 

VIII.  
Zánik spolku 

1. O zrušení spolku rozhoduje shromáždění členů absolutní většinou hlasů všech jeho členů. 
V tomto jmenuje shromáždění minimálně tříčlennou likvidační komisi, která rozhodne také o 
použití majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán jiné 
právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností. 

 
 


