STANOVY
spolku Tenisový klub Bzenec z.s.
Čl. 1
Název a sídlo
Název spolku : Tenisový klub Bzenec z.s. (dále jen spolek)
Sídlo spolku : Sportovní 1585, Bzenec, PSČ 696 81
IČ : 26633825
Čl. 2
Postavení spolku
1. Spolek je samosprávný svazek členů založený v roce 2003 na principu dobrovolnosti a
demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
2. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně. Spolek je samostatným nepolitickým subjektem, který sdružuje své
členy z řad občanů bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení na
základě společného zájmu.
Čl. 3
Účel spolku
1. Účelem spolku (hlavní činnost) je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak
tenisu, jeho výuka, organizování mistrovských soutěží a účast na nich.
2. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo
jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku.
3. K provádění hlavní činnosti si spolek stanoví tyto cíle a úkoly :
a) Podílet se na závodní činnosti pořádané Českým tenisovým svazem.
b) Vytvářet tréninkové a materiální předpoklady pro hráče mistrovských
soutěží.
c) Vytvářet široké možnosti k užívání sportoviště pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména mládeže.
d) Vytvářet ekonomické předpoklady pro naplnění svých cílů.
e) Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní
nebo užívá.
f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a
zdraví v obci.
Čl. 4
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí člena.
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4. Členská schůze může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o
rozvoj spolku. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů spolku s hlasem
poradním.
5. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výbor
spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální
znění seznamu členů spolku. Seznam je přístupný všem členům spolku. Výbor spolku
musí žadateli zpřístupnit seznam členů spolku na jeho žádost do 5 kalendářních dnů
od podání žádosti: jiným způsobem seznam členů zpřístupnit nelze.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo :
a) Podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku.
b) Volit a být volen do orgánů spolku.
c) Hlasovat na členské schůzi spolku.
d) Navrhovat své zástupce do orgánů spolku.
e) Podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
f) Účastnit se soutěží pořádaných spolkem.
g) Využívat všech služeb poskytovaných spolkem.
Práva uvedená v tomto odstavci pod písm. b), c) a d) nepřísluší členům spolku, jejichž
členství trvá méně než dva roky a členům spolku mladším 18 let, a to ani
prostřednictvím jejich zákonných zástupců.
2. Člen spolku má povinnost :
a) Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku.
b) Řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými
spolkem.
c) Řádně hradit stanovené příspěvky a rovněž další finanční povinnosti vyplývající
z rozhodnutí a usnesení orgánů spolku a z vnitřních předpisů spolku.
d) Oznámit registraci / hostování ČTS u jiného tenisového klubu.
e) Pečovat o majetek spolku a dbát o jeho hospodárné využití.
f) Podílet se brigádnickou činností na přípravách tenisových kurtů a opravách
svěřeného majetku spolku.
Čl. 6
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká :
a) Vyloučením z následujících důvodů :
aa) porušení některé z povinností stanovených v čl. 5 odst. 2 těchto stanov,
ab) v případě oddílu „baby tenis“ a „mini tenis“ reprezentace jiného tenisového
klubu bez souhlasu výboru spolku, přičemž členství ve všech případech pod písm.a)
zaniká rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena.
b) Doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku výboru spolku.
c) Úmrtím člena spolku.
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d) Nesplní-li člen spolku stanovené podmínky členství nejpozději do konce
příslušného kalendářního roku, zaniká jeho členství vyškrtnutím.
Čl. 7
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou :
a) členská schůze (nejvyšší orgán),
b) výbor (statutární orgán).
2. Spolek nezřizuje rozhodčí komisi ani kontrolní komisi.
Čl. 8
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Právo hlasovat na členské schůzi
nemají členové spolku, jejichž členství trvá méně než 2 roky a členové spolku
mladší 18 let, a to ani prostřednictvím svých zákonných zástupců.
3. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Výbor svolává členskou schůzi vždy nejpozději do dvou měsíců, když o to
požádá alespoň třetina členů spolku, kteří mají právo hlasovat na členské
schůzi.
4. Den, místo, čas a program zasedání oznámí výbor písemně nejméně jeden
měsíc před termínem zasedání členské schůze. Pozvánka na zasedání musí
obsahovat místo, čas a program zasedání členské schůze.
5. Zasedání členské schůze řídí předseda výboru, případně jiný člen výboru
pověřený předsedou.
6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
spolku. Přitom se nepřihlíží k členům, kteří nemají právo hlasovat na členské
schůzi. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů, svolá výbor nejpozději do
jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných členů.
7. Každý člen oprávněný hlasovat má jeden hlas. Hlasy všech členů oprávněných
hlasovat jsou rovné.
8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže
pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně
stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny
přítomných členů spolku.
9. Ze zasedání členské schůze pořizuje pověřený člen výboru zápis, který
obsahuje alespoň:
a) místo a dobu konání členské schůze,
b) jméno a příjmení předsedajícího,
c) popis projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze,
d) rozhodnutí členské schůze.
10. Výbor spolku zabezpečuje vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30
dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda spolku.
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Čl. 9
Působnost členské schůze
1. Členská schůze zejména:
a) Projednává zprávu výboru o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období.
b) Schvaluje stanovy spolku, vnitřní předpisy a řády spolku, veškeré jejich změny.
c) Schvaluje změnu účelu spolku včetně zaměření hlavní činnosti.
d) Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období.
e) Volí na pětileté období předsedu spolku, místopředsedu spolku a členy výboru
navržené jednotlivými členy spolku.
f) Schvaluje záměr udělení čestného členství spolku.
g) Projednává a schvaluje změnu názvu spolku.
h) Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení spolku.
i) Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.
Čl. 10
Výbor spolku, předseda spolku
1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze a vykonává
pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi.
2. Členy výboru volí a odvolává členská schůze na svém zasedání na základě návrhu
některého ze členů.
3. Výbor spolku je volen na období 5 let a má 5 členů – předsedu spolku, místopředsedu
spolku a 3 členy. Opětovná volba je možná.
4. Členové výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu spolku a
s ohledem na jeho zájmy.
5. Členové výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti
výboru. Členové výboru mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při
plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
6. V případě skončení činnosti některého z členů výboru, navrhne kooptaci nového člena
předseda spolku, a to z členů spolku.
7. Výbor spolku svolává předseda, nejméně jednou za 3 měsíce. Výbor musí být svolán,
požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
8. Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí
usnesení výboru je nutná nadpoloviční většina přítomných členů výboru. V případě
rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy spolku.
9. Výbor může podle potřeby přizvat na své zasedání jiné členy spolku, kteří na tomto
zasedání mají poradní hlas.
10. Za spolek jedná navenek předseda spolku, v jeho nepřítomnosti nebo v případě
nečinnosti místopředseda spolku.

Čl. 11

4

Působnost výboru spolku a předsedy spolku

1. Výbor zejména :
a) Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, přičemž toto rozhodnutí výboru
může revidovat členská schůze a rozhodnutí zrušit, pokud k tomu shledá důvody.
b) Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období.
c) Vypracovává zprávu o činnosti a hospodaření spolku.
d) Organizuje nábory mládeže.
e) Sjednává a rozvazuje smlouvy s trenéry.
2. Předseda spolku samostatně :
a) Svolává členskou schůzi.
b) Oznamuje členům spolku den, místo konání a program zasedání členské schůze.
c) Vyhotovuje zápis ze zasedání členské schůze
d) Svolává mimořádnou členskou schůzi.
e) Podepisuje smlouvy, které spolek uzavírá, jakož i jiné právní úkony spolku, vnitřní
předpisy a řády. Ze závažného důvodu je oprávněn příslušný dokument podepsat i
místopředseda spolku (např. v době delší nepřítomnosti předsedy, pokud předseda
odmítne podepsat dokument, případně pokud není schopen se podepsat apod.).
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí na jejím zasedání dne …………… a
tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti.
2. Jakékoliv změny či doplňky těchto stanov je oprávněna provádět pouze členská schůze
formou očíslovaných písemných dodatků. Stanovy včetně jejich dodatků podepisuje
předseda spolku.
3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným nebo
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení stanov.
4. Nabytím účinnosti těchto stanov se ruší dosavadní stanovy ze dne …………………..
Ve Bzenci dne: …………………………

…………………………………………………….
Martin Marhefka
předseda spolku
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