
STANOVY SPOLKU 

TENISOVÝ KLUB ŠTERNBERK, z.s. 

Preambule 

 
Valná hromada TK Šternberk na své schůzi dne 27. března 2015 přijala tyto Stanovy 
spolku :    

 
Název spolku: Tenisový klub Šternberk, z. s. 
Sídlo spolku:  Tenisový areál u koupaliště ve Šternberku, Svatoplukova 15,  

Šternberk, 785 01 
 

IČ:             47657383 
______________________________________________________________ 

 

I. 
Účel a hlavní činnost spolku 
 
1. Hlavním   účelem   spolku  Tenisový  klub  Šternberk,  z. s.  (dále  jen  TK)   je  
             podporovat  v  obci  Šternberk   rozvoj   tělesné  výchovy, se  zaměřením  na  
             sportovní odvětví tenis, ve všech věkových kategoriích pro členy TK a ostatní 
             veřejnost. 
  
2. TK 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  TK  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 TK lze využít pouze pro spolkovou činnost včetně správy TK. 
 

 
 
 
 
 
 
 



III. 
Orgány spolku 

 
Orgány TK jsou: 
 

A. VALNÁ HROMADA 
B. VÝKONNÝ VÝBOR 
C. KONTROLNÍ KOMISE 
D. INVENTURNÍ KOMISE 

 

A. Valná hromada 
1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech 
členů TK. Členové TK mladší 18-ti let jsou zastoupeni svými zákonnými zástupci. VH se schází řádně 
minimálně jednou ročně. VH se může sejít i na návrh výkonného výboru TK nebo na návrh alespoň 
třetiny všech členů TK.  
 
2. Do působnosti VH patří: 

a. rozhodovat o názvu, sídle a symbolice TK 
b. schvalovat a měnit stanovy TK  
c. volit a odvolávat členy VV  
d. schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření TK, schvalovat rozpočet TK 
e. schvalovat hlavní směry činnosti TK 
f. schvalovat obecné podmínky členství 
g. rozhodovat o zániku TK a majetkovém vypořádání v případě zániku 
h. schvalovat a vydávat hrací řád a případně další interní předpisy, které upravují 

vnitřní vztahy TK 
i. volit volební komisi 
j. volit kontrolní komisi  
k. volit inventurní komisi 
l. rozhodovat o spolupráci s jinými subjekty 
m. rozhodovat o majetkové účasti TK v jiných subjektech 
n. rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí. 

 
3.  VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, osobně nebo 
prostřednictvím zplnomocněného zástupce nebo zákonného zástupce za nezletilého člena. K platnosti 
usnesení VH je potřeba souhlasu 2/3 přítomných členů. 
 
4. Není-li VH způsobilá se usnášet do 15-ti minut od zahájení zasedání, je výkonný výbor TK 
oprávněn svolat náhradní VH, a to tak, aby se mohla konat nejdříve do 30-ti minut 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 členů. 
 
5.         Náhradní VH není oprávněna rozhodovat o zániku TK. 
 
 
 
 

B. Výkonný výbor 
C.  

1. Výkonným orgánem TK je jeho výkonný výbor (dále jen VV). Je volen VH a řídí se stanovami, 
interními předpisy TK a obecně závaznými předpisy.VV je statutárním kolektivním orgánem TK 

 
2. VV zajišťuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými VH. Do jeho působnosti náleží 
rozhodování o všech záležitostech, které nespadají do výlučné či vyhrazené působnosti VH. 

 
3. VV má 7 členů. Ti ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. Předseda  zastupuje TK 
navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Předseda svolává VV dle potřeby, 
nejméně však jednou čtvrtletně nebo na výzvu nejméně 3 členů VV. Členství ve VV je dobrovolné. Do 
VV může být volen každý člen 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. sestavovat a schvalovat sazebník poplatků a příspěvků  
e. zajišťovat přípravu a zpracování podkladů k  projektům financovaným ze  
    státního rozpočtu, z  dotací, případně z  jiných zdrojů 
f.  dbát na hospodárné využívání a údržbu majetku TK 
g. spolupracovat se sportovními svazy při řešení problémů TK 
h. zajišťovat spolupráci s orgány obce, podniky, dalšími spolky, jinými   
    organizacemi a fyzickými osobami 
i.  rozhodovat o všech ostatních záležitostech, nejsou-li svěřeny do výlučné  
    působnosti VH nebo kontrolní komise. 

 
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, zejména: 
     a. stanovit datum voleb 
                 b.navrhnout kandidáty, toto s nimi předem projednat a kandidátku zveřejnit 
                 c. umožnit kandidovat ve volbách i jiným kandidátům 
                 d. 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, místopředsedu a rozdělí další nezbytné funkce ve VV. 
 
8. VV je oprávněn kooptovat nové členy VV v případě nutnosti a v souladu se stanovami. 
Kooptaci musí nechat schválit na nejbližší VH. 
 
9.        Funkce člena VV zaniká: 
       a. písemnou rezignací   
                  b. úmrtím 

     c. odvoláním VH 
     d. uplynutím funkčního období. 

 

D. Kontrolní komise 
 

1. Kontrolní komise (dále jen KK) má 3 členy. Členy volí a odvolává VH. 
 

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.  dohlížet na řádný výkon vedlejší činnosti TK 
d.  v rozsahu své působnosti nahlížet do dokladů TK a požadovat od členů jiných orgánů 

TK vysvětlení k jednotlivým záležitostem.  
 

3. Délka funkčního období KK je shodná s délkou funkčního období VV. 
 

4. Funkce v KK není slučitelná s funkcí předsedy VV a likvidátora.  
 

5. Funkce člena KK zaniká: 
        a. písemnou rezignací  
        b. úmrtím 
        c. odvoláním VH 

         d. uplynutím funkčního období. 

 



E. Inventurní komise 
 

1.  Inventurní komise(dále jen IK) má 3 členy. Členy volí a odvolává VH. 

 
2.  Do působnosti IK patří: 

a.   provádět pravidelnou roční inventarizací majetku T 
b.   inventarizaci majetku TK ukončit protokolem o provedené roční  

        inventarizaci v souladu se stanovami a právními předpisy                  
 

3. Délka funkčního období IK je shodná s délkou funkčního období  VV. 
 

 4.  Funkce v IK není slučitelná s funkcí předsedy VV a likvidátora.  
 

 5.  Funkce člena IK zaniká: 
a. písemnou rezignací 
b. úmrtím 
c. odvoláním VH 
d. uplynutím funkčního období. 

 

IV. 
 Členství 

 
1. 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. Členem TK se může stát kterákoli fyzická osoba také na základě tzv. čestného členství. 
 
3. O členství rozhoduje VV podle obecných podmínek členství schválených VH. 
 
4. Čestné členství nabývá fyzická osoba na návrh VV výboru nebo člena spolku staršího 18-ti let 

schválením VH. 
 

5. 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. 

 
6. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TK, pro který představují 

nedílnou součást jeho finančních příjmů. Výši členských příspěvků stanoví VV. 
 

7. Členství v TK zaniká: 
a. písemným vystoupením člena z TK adresovaným VV 
b. úmrtím 
c. vyloučením. 

 
6. Při hlasování o vyloučení člena TK musí být přítomny alespoň 2/3 všech členů VV a pro 
vyloučení člena musí hlasovat alespoň 2/3 přítomných členů. Před rozhodnutím o vyloučení člena 
musí být ve VV za stejných podmínek hlasováno o pozastavení členství příslušného člena. 
 
7. Důvody pro vyloučení / pozastavení členství jsou: 

a. člen nedodržuje stanovy TK a související předpisy 
b. člen neplní své povinnosti vůči TK, zejména povinnost hradit členské příspěvky 
c. člen porušuje obecné zásady nevhodným chováním vůči ostatním členům TK a 

narušuje dobré vztahy v TK. 
 
 
 
 
 
 
 



V. 
Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen TK je oprávněn: 

a. volit orgány TK, přičemž za člena mladšího 18-ti let tak může činit jeho zákonný 
zástupce za podmínky, že zastoupený je členem TK déle jak 3 roky  

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 
f. přivést si do areálu TK hosty, za jejichž chování však plně odpovídá 

 

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 (výjimkou jsou pouze čestní členové, kteří 
tuto povinnost nemají) 

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. 
4. Zdrojem majetku TK jsou zejména: 

a. příspěvky členů 
b. příjmy z vlastní hospodářské činnosti 
c. příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti 
d. státní příspěvky 
e. jiné příspěvky a dotace od sportovních svazů 
f. majetek převedený do vlastnictví TK 
g. sponzorské dary a věcná plnění členů, nečlenů, firem apod. 

 
 

VII.  
Závěrečná ustanovení 

 

1. Toto  znění stanov spolku nahrazuje dosavadní stanovy Tenisového klubu Šternberk dříve 
registrované  MV pod čj. VSC/1-6669/91-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. 
 

Ve Šternberku dne 27. března 2015 


