STANOVY SPOLKU TENIS KLUB KRNOV, z. s.
Preambule
Valná hromada Tenis klub Krnov na své schůzi dne 3. 11. 2016, přijala tyto
Stanovy spolku:
Název spolku: Tenis klub Krnov z. s.
Sídlo spolku: Smetanův okruh 13a, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov
IČ: 47656298
I.
Účel a hlavní činnost spolku
1. Hlavním účelem spolku Tenis klub Krnov, z. s. (dále jen TK) je podporovat v obci Krnov a
mikroregionu Krnovsko rozvoj tělesné výchovy, se zaměřením na sportovní odvětví tenis,
ve všech věkových kategoriích pro členy TK i ostatní veřejnost.
2. Tenisový klub bude zejména vyvíjet tuto hlavní činnost:
a) provozovat a organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a
tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
b) vytvářet široké možnosti užívání areálu TK pro zájemce z řad veřejnosti
c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou
informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec
e) hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány obce,
s ostatními organizacemi i jednotlivci.
II.
Vedlejší činnost spolku
1. Vedle hlavní činnosti může Tenisový klub vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku.
2. Zisk z činnosti Tenisového klubu lze využít pouze pro spolkovou činnost včetně správy
klubu
III.
Orgány spolku
Orgány Tenisového klubu jsou:
A. VALNÁ HROMADA
B. VÝKONNÝ VÝBOR
C. PREZIDENT KLUBU
C. KONTROLNÍ KOMISE
A. Valná hromada
1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním
všech řádných členů TK starších 18-ti let. VH se schází řádně minimálně jednou ročně
zpravidla nejpozději do konce března běžného kalendářního roku. VH se může sejít
mimořádně i na návrh výkonného výboru TK nebo na návrh alespoň třetiny všech členů TK
starších 18-ti let. V takovém případě je výkonný výbor povinen svolat VH nejpozději
do 30-ti dnů od doručení návrhu prezidentu nebo jednateli klubu a vlastnoručně
podepsaného více než 1/3 členů starších 18-ti let. V případě, že výkonný výbor v určené
lhůtě VH nesvolá, je oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoliv člen kontrolní komise.

2. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům klubu, a to buď na adresu bydliště
nebo na elektronickou adresu, kterou člen poskytne výkonnému výboru jako adresu
k doručení. Pozvánka musí být současně zveřejněna na oficiálních internetových stránkách
TK. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání
valné hromady.
3. Do působnosti VH patří:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či
rozdělení, včetně následného majetkového vypořádání
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TK,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru,
d) volba a odvolání členů kontrolní komise,
e) schválení zprávy o činnosti, výsledku hospodaření TK a rozpočtu TK na další roční
období
f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TK, jehož obecná hodnota přesahuje
částku 40.000,-- Kč,
g) určení hlavních směrů činnosti TK
h) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních
předpisů dle těchto stanov,
i) schvalování obecných podmínek členství, výše a splatnosti členských příspěvků,
vstupních poplatků za přijetí nových členů, poplatků za nevykonanou brigádnickou
činnost a stanovení rozsahu brigádnické činnosti člena TK
j) schvalování přijetí nového člena TK a rozhodnutí o přezkoumání vyloučení člena TK
výkonným výborem na základě žádosti vyloučeného člena TK o přezkoumání
k) rozhodovat o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí ke svému rozhodování
4. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna čtvrtina řádných členů klubu starších 18-ti let.
K platnosti usnesení VH je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných
členů.
K platnosti usnesení VH dle čl. III/3/a) těchto stanov je potřeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech řádných členů evidovaných v klubu k datu hlasování VH. O záležitosti, která
nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní
v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných.
5. Není-li VH způsobilá se usnášet do 30-ti minut od zahájení zasedání, je výkonný výbor TK
oprávněn svolat náhradní VH, a to tak, aby se mohla konat nejdříve po 7 dnech poté, co se
měla konat původně svolaná VH. Náhradní VH musí mít nezměněný pořad jednání a je
způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných řádných členů. Náhradní VH není
oprávněna rozhodovat o usneseních dle čl. III/3/ a), b), f), i) těchto stanov.
6. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident TK
nebo pověřený člen výkonného výboru. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze
kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal
mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen
spolku je oprávněn nahlížet do zápisu zveřejněného na oficiálních internetových stránkách
klubu.

B. Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem TK je výkonný výbor (dále jen VV). Je volen VH a řídí se
stanovami, interními předpisy TK a obecně závaznými předpisy.
2. VV zajišťuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými VH. Do jeho působnosti
náleží zejména rozhodování o všech záležitostech, které nespadají do výlučné či vyhrazené
působnosti VH.
3. VV má 5 členů. Ti ze svých řad volí a odvolávají prezidenta, jednatele a hospodáře klubu.
Prezident klubu svolává VV dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně nebo na výzvu nejméně
2 členů VV. Členství ve VV je dobrovolné. Do VV může být volen každý člen TK starší
18 ti let, a to i opakovaně.
4. Do působnosti VV patří:
a) zabezpečovat plnění usnesení VH
b) organizovat a řídit veškerou činnost TK mezi jednotlivými VH
c) sestavovat a navrhovat rozpočet TK a předkládat ho ke schválení VH
d) dbát na hospodárné využívání a údržbu majetku TK
e) spolupracovat se sportovními svazy při řešení problémů TK, zajišťovat spolupráci
s orgány obce, podniky, dalšími spolky, jinými organizacemi a fyzickými osobami
f) volí a odvolává prezidenta, jednatele a hospodáře TK
g) rozhodovat o vyškrtnutí a navrhovat vyloučení člena TK v souladu s těmito stanovami
h schvalování a vydávání hracího a provozního řádu, případně dalších interních předpisů
upravujících vnitřní vztahy TK
i) rozhodovat o všech ostatních záležitostech, nejsou-li svěřeny do výlučné působnosti VH
nebo kontrolní komise.
j) navrhovat výši členských příspěvků
5. VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
6. Volební období VV je tříleté. Nejpozději 1 měsíc před ukončením volebního období je
stávající VV povinen vyhlásit a uspořádat volby do nového VV, které se konají zpravidla
na řádné valné hromadě TK, zejména pak stanovit datum voleb, navrhnout kandidáty, toto
s nimi předem projednat a kandidátku zveřejnit, umožnit kandidovat ve volbách i jiným
kandidátům, předat veškerou agendu nově zvolenému VV tak, aby byla zajištěna
kontinuita TK.
7. Volby do VV jsou přímé a tajné. Volební komise po ukončení voleb ihned zveřejní
výsledky. Nově zvolený VV se neprodleně ujme funkce a na prvním zasedání zvolí
ze svých řad tajným hlasováním předsedu, jednatele a hospodáře klubu.
8. VV je oprávněn v období mezi řádnými valnými hromadami kooptovat nové členy VV
v případě zániku funkce některého z členů dosavadního VV a v souladu se stanovami.
Kooptaci musí schválit svým usnesením nejbližší VH. Výkonný výbor je oprávněn
do nejbližšího zasedání VH kooptovat maximálně dva členy VV. V případě, že počet členů
VV klesne pod počet 3 řádně zvolených členů nebo valnou hromadou řádně schválených
kooptovaných členů VV, je výkonný výbor povinen vyhlásit nové volby do výkonného
výboru, a to nejpozději do 30 ti dnů.
9. Funkce člena VV zaniká:
a) písemnou rezignací doručenou prezidentu klubu nebo jednateli klubu

b) úmrtím
c) odvoláním VH
d) uplynutím funkčního období.
C. Prezident klubu
1. Prezident je statutárním orgánem TK. Prezident jedná jménem TK, a to v souladu
s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že prezident jedná jménem
TK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TK škodu, kterou tímto jednáním
způsobí.
2. Prezident podepisuje jménem TK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu klubu
připojí svůj podpis.
3. Funkční období prezidenta je stejně jako u ostatních členů výkonného výboru tříleté.
4. Krom zániku funkce jako člena výkonného výboru může být prezident odvolán samotným
výkonným výborem. Výkon funkce prezidenta však nezanikne dříve, než bude zvolen nový
prezident
.
D. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise (dále jen KK) má 3 členy. Členy volí a odvolává VH. Kontrolní komise
volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TK a členům
TK
.
2. Do působnosti KK patří:
a) provádět revizi hospodaření s majetkem TK
b) dohlížet, jsou-li záležitosti TK řádně vedeny a vykonává-li TK činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy
c) v rozsahu své působnosti nahlížet do dokladů TK a požadovat od členů jiných orgánů
TK vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
d) provádět pravidelnou roční inventarizací majetku TK protokolem o provedené roční
inventarizaci v souladu se stanovami a právními předpisy
e) zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný
výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
3. Délka funkčního období KK je shodná s délkou funkčního období VV.
4. Funkce v KK není slučitelná s funkcí člena VV a likvidátora TK.
5. Funkce člena KK zaniká:
a) písemnou rezignací
b) úmrtím
c) odvoláním VH
d) uplynutím funkčního období.
IV.
Členství
1. Řádným členem TK se může stát na základě své svobodné vůle kterákoli fyzická osoba,
která souhlasí s posláním TK a která přistoupí ke stanovám TK.
2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné
přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob
jejího podání. Přijetí za řádného člena musí být schváleno valnou hromadou TK
na jejím nejbližším zasedání.

3. Řádné členství se rozlišuje na členství jednotlivců nad 18 let věku a na členství jednotlivců
do 18-ti let věku, u kterých je podmínkou přijetí souhlas jejich zákonného zástupce. TK
vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také
odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů
může být veden elektronickou formou. Údaje o členech TK mohou být zpřístupněny v
nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TK členem, a to v rámci plnění
jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní
správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či
jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TK
podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly
tímto způsobem zpřístupněny.
4. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TK, pro který představují
nedílnou součást jeho finančních příjmů. Výši členských příspěvků schvaluje VH na
základě návrhu VV.
5. Členství v TK zaniká:
a) písemným vystoupením člena z TK doručeným VV
b) úmrtím
c) vyškrtnutím z důvodu prodlení se zaplacením stanoveného členského příspěvku nebo
jiné finanční povinnosti trvajícím více než jeden rok, a to pokud finanční povinnost
nebude uhrazena ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho
zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
d) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů TK, usnesení a rozhodnutí orgánů TK nebo jiných členských povinností.
O vyloučení člena rozhoduje na své nejbližší schůzi VH na základě návrhu VV.
6. Na základě písemné žádosti řádného člena a z důvodu mimořádných, zejména zdravotních
může výkonný výbor na dobu určitou, nejdéle na pět po sobě následujících let přerušit
řádné členství v TK. Během této doby platí člen udržovací poplatek, jehož výši schvaluje
VH. Po dobu přerušení pozbývá práv řádného člena, vyjma práva hlasovacího.

V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý řádný člen TK je oprávněn:
a) volit orgány TK, pokud dovrší v den hlasování 18-ti let věku
b) být volen do orgánů TK, pokud dovrší 18-ti let věku
c) diskutovat na VH a činit návrhy
d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které TK svým členům poskytuje
e) být informován o činnosti TK a výsledcích jeho hospodaření
2. Každý člen TK je povinen:
a) bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a

pokyny orgánů TK a vždy hájit zájmy TK a zájmy jeho členů
b) řádně a včas platit členské příspěvky a plnit další povinnosti stanovené rozhodnutím VH
c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti TK, řádně, zodpovědně a
plně v souladu se stanovami a platným právním řádem
d) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.
VI.
Majetek a hospodaření spolku
1. Hospodaření TK se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření a nakládání s majetkem
musí být vždy realizováno plně v souladu se stanovami TK a platným právním řádem.
2. TK má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.
3. TK vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Za tuto činnost odpovídá
hospodář klubu.
4. Zdrojem majetku TK jsou zejména:
a) příspěvky členů
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
c) státní příspěvky a jiné příspěvky a dotace od sportovních svazů
d) majetek převedený do vlastnictví TK
f) sponzorské dary a věcná plnění členů, nečlenů, firem, příjmy z reklam apod.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Toto znění stanov spolku nahrazuje dosavadní stanovy Tenis klubu Krnov dříve
registrované MV pod čj. VSC/1-17397/93-R, ve znění všech změn a doplňků.
2. Stanovy jsou vyhotoveny v 2 stejnopisech, když každý jeden stejnopis má povahu
originálu. Jeden stejnopis je určen k založení do spisů TK a jeden bude přiložen k návrhu
na zápis změn do spolkového rejstříku.
V Krnově dne 3. 11. 2016
Jiří Fajkus, v. r.
prezident klubu

Milan Přecechtěl, v. r.
jednatel klubu

