
Stanovy zapsaného spolku

Čl. 1

Název a sídlo

Název: 1.Východočeská Tenisová 
(dále jen spolek)

Sídlo:
Brožíkova 550; 530 09 Pardubice

Čl. 2

Statut spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je sportovní činnost. Za tímto účelem bude spolek usilovat o rozvoj 
sportovní činnosti, především pak v mládežnických kategoriích.

Čl. 4

Členství

1.Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se    
          stanovami a cíli spolku

2.Podmínky pro přijetí :
•uhrazení členského příspěvku, jejich výši určuje výkonný výbor 
          (dále VV)spolku
•podepsání přihlášky předložené Výkonným výborem spolku
•členství není nárokovatelné



1.Členství vzniká dnem přijetí za člena VV

2.Členství zaniká:
•vystoupením člena písemným oznámením VV
•úmrtím člena
•u právnické osoby jejím zrušením
•zrušením členství na základě rozhodnutí VV spolku, především na základě 
          hrubého porušení Čl. 5 Práva a povinnosti členů
•zánikem spolku

1.VV  může udělit status tzv. čestného členství na základě zvláštního přínosu pro  
          spolek, takový člen má nárok na snížení členského příspěvku na základě   
          rozhodnutí VV spolku

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1.Práva členů:
•účastnit se jednání členské schůze
•volit orgány spolku, v případě, že člen dovršil 18 let
•být volen do orgánů spolku, v případě, že člen dovršil 18 let
•obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2.       Povinnosti členů:
•dodržovat stanovy spolku
•aktivně se podílet na plnění cílů spolku
•svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
•platit členské příspěvky ve výši stanovené VV spolku a to řádně a včas
•dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
•každý člen je zodpovědný za funkce přijaté v rámci spolku nebo jiné
          organizace, jež je v poli působnosti spolku a nese zodpovědnost za škody jím
          vzniklé
•se zánikem členství nezanikají finanční závazky

Čl. 6



Orgány spolku

1.Valná hromada
2.Výkonný výbor
3.Prezident
4.Dozorčí Rada

Čl.7

Volba orgánů

 Při volbě se postupuje takto:
•V případě nižšího počtu kandidátů, než je počet obsazených míst, jsou tito kandidáti 
zvoleni, získají-li nadpoloviční většinu hlasů. Jejich povinností je následovně do 
jednoho měsíce kooptovat příslušný počet členů do plného stavu VV, nepodaří-li se 
do jednoho měsíce kooptovat potřebný počet členů, bude VV fungovat ve zvoleném 
složení do příští valné hromady, která se automaticky stává volební.
•V případě rovnosti počtu kandidátů s obsazovanými místy jsou tito kandidáti 
zvoleni, získají-li nadpoloviční většinu hlasů věch přítomných, kterým dle stanov 
náleží volební právo
•Pokud je větší počet kandidátů, než je počet obsazovaných míst, může každý z členů 
hlasovat až pro tolik kandidátů, kolik je volených obsazovaných míst. Zvoleni jsou ti 
kandidáti, pro které hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, kterým dle 
stanov náleží volební právo
•Pokud hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů získá více kandidátů, než je 
počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.
•Pokus hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů nezíská dostatečný počet 
kandidátů a počet obsazovaných míst tak není naplněn, koná se na obsazená místa 
druhé kolo volby.
•Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvního kola, kteří získali alespoň 
jeden hlas, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených 
míst, seřazených dle počtu získaných hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů 
postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
•V druhém kole jsou zvolení kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.
•Nastane-li při hlasování rovnost hlasů pro kandidáty a je-li to pro volbu nutné a 
není-li stanoveno jinak, opakuje se volba pouze mezi těmito kandidáty. Není-li 
rozhodnuto ani tak, rozhoduje los.

Čl. 8



Valná hromada

1.Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2.Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, kterým je 18 a více let.
3.Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, minimálně jednou za 5.let. VV 
          svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně dvě třetiny členů 
spolku.
4.Valná hromada zejména:
•rozhoduje o změně stanov spolku
•volí členy VV spolku
•rozhoduje o počtu členů VV spolku
•rozhoduje o zrušení členství
•volí členy dozorčí rady spolku
1.Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
          členů
2.Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže 
          pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a
          o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň dvě třetiny všech
          přítomných členů.
3.Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

Čl. 9

Výkonný výbor spolku

1.VV spolku je výkonnným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá
          valné hromadě. VV  řídí činnost spolku v stanovami určeném období.

2.Členství v VV vzniká volbou na valné hromadě, případně kooptací

3.VV má minimálně 3 členy.

4.VV svolává prezident podle potřeby, nejméně 2x ročně.

5.VV zejména:
•volí ze svých členů prezidenta 
•koordinuje činnost spolku
•svolává valnou hromadu
•zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
•rozhoduje o přijetí za člena spolku
•schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a
          roční závěrku hospodaření

1.Prezident zastupuje spolek navenek a jedná samostatně jeho jménem, může   



          pověřit i předsedu DR.(dozorčí rady)

2.K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.

3.VV je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň 2 členové .

4.VV rozhoduje nadpoloviční většinou. Při shodě má rozhodující hlas prezident
          spolku.

5.Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí, svolání v průběhu 5.let nesejde
          usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci VV až do uskutečnění
          VV.

6.Volební období je pětileté. Pro odvolání VV je potřeba dvou třetin hlasů
          přítomných členů na valné hromadě.

7.Pokud odstoupí někdo ze členů, smí ho VV nahradit kooptací. Kooptující člen
         funguje do konce volebního období.

8.Nedaří-li se zvolit prezidenta pro rovnost hlasů, má rozhodující hlas prezident z
          minulého období, není-li obsazen v nově vzniklém VV, rozhodne hlasování
          nejbližší valná hromada.

Čl. 10

Prezident

1.Prezident naplňuje rozhodnutí VV a zastupuje spolek navenek, jedná jeho
          jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o
          běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí prezidenta stanoví VV.
2.Prezidenta volí VV spolku.
3.Prezident je odpovědný za plnění rozhodnutí VV, vedení účetní evidence a
          plynulý chod spolku.
4.Prezident  připravuje podklady pro jednání VV.
5.V jeho nepřítomnosti přechází jeho pravomoc na předsedu DR.
6.Prezident je statutárním orgánem spolku

                                                                Čl.11
                                                         Dozorčí Rada(DR)
1.Je volena valnou hromadou spolku.Je nejméně 3.členná
2..dozorčí rada kontroluje činnost VV a schvaluje výsledkovku a rozpočet mezi
   valnými hromadami.

Čl. 12



Zásady hospodaření

1.Sdružení hospodaření s movitým i nemovitým majetkem.
2.Zdroji majetku jsou zejména:
•dary a příspěvky právnických a fyzických osob
•výnosy majetku
•členské příspěvky
•dotace a granty
1.Za hospodaření spolku odpovídá VV spolku, která každoročně předkládá DR
          spolku.
2.Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného DR  a
          předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření. 

Čl. 12

Zánik spolku

Spolek zaniká:
1.Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
          rozhodnutí valné hromady.
2.Rozhodnutím Ministerstva vnitra.
3.Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne VV spolku o způsobu
          majetkového vypořádání.




