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Čl.I. 
Název, forma a sídlo 

1. Spolek Tenisový klub Chomutov byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od 1. ledna 2014 je právnickou osobou - spolkem 
podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. 

2. Název spolku je Tenisový klub Chomutov, z. s.; spolek je oprávněn používat zkratku 
„ TK Chomutov, z. s.". 

3. Sídlo spolku se nachází na adrese, Bezručova 4880, 430 03 Chomutov. 

Čl.II. 

Charakter spolku 

1. Spolek je samosprávným, nezávislým, dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem 

členů, v němž se spolčili fyzické osoby za účelem, uspok'ojování jejich potřeby při 
sportovním vyžití, zejména v oblasti rekreačního a závodního tenisu. Spolek je 
dobrovolným členem Č~eského tenisového svazu s vlastní právní osobností. 

2. Vystoupení z Českého tenisového svazu schvaluje členská schůze 2/3 většinou hlasů 
všech oprávněných členů spolku. 

3. Spolek se může stát členem jiného spolku či jiné právnické osoby při zachování vlastní 
právní osobnosti, což schvaluje členská schůze 2/3 většinou hlasů všech oprávněných 
členů spolku. 

Čl. III. 

Účel spolku 

1. Účelem spolku je uspokojování potřeb jeho členů při sportovním vyžití, zejména v oblasti 

rekreačního a závodního tenisu. 

ČL IV. 

Cíle činnosti spolku 

1. Hlavní činností spolku je vyivářet podmínky pro uspokojování potřeb a ochranu zájmů 

jeho členú, zejména při rekreačním a závodním tenisu a v oblasti společenského života. 

2. Spolek zajišťuje pro své členy sportovní a společenské vyžití umožněním využívání 

zařízení spolku ve všech jeho prostorách. 

3. Spolek spolupracuje s jinými sportovními a tělovýchovnými organizacemi při zapojení 

svých členů do jimi organizovaných a řízených soutěží. 

4. Spolek chrání práva a oprávněné zájmy svých členů při činnosti jím provozované. 

5. Spolek poskytuje placené služby pro veřejnost, zejména pronajímáním tenisových kurtú, 

organizováním tenisových kursů a škol a jiných sportovních a společenských akci. V 
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rámci své činnosti spolek propaguje město Chomutov a na základě smluv podnikatele 

podporující činnost spolku. Za účelem zajištění a podpory své hlavní činnosti spolek 

provozuje na základě příslušných povolení od orgánů státní správy jako svou vedlejší 

hospodářskou činnost samostatnou podnikatelskou činnost na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost. Za tím účelem může zřizovat svá hospodářská a účelová zařízení. 

6. Řádně spravovat a rozvíjet majetek spolku. 

Čl. v. 
Orgány spolku a způsob jejich ustanovování 

Orgány spolku jsou: 

1. Členská schůze 

2. Pfodsednictvo spolku 

3. Revizor účtů spolku 

Čl. VI. 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze členů starších 18 let (v textu stanov 

označován jako „oprávněný člen"). 

2. Svolává ji statutární orgán či předseda spolku nejméně lx ročně písemnou pozvánkou 

doručovanou na adresu oprávněných členů spolku uvedenou v seznamu členů spolku 

(postačuje jedna pozvánka pro více členů spolku, v případě, že sdílejí společnou 

domácnost), případně písemnou pozvánkou zaslanou na e-mailovou adresu člena spolku, 

která je uvedena v seznamu členů spolku. Pozvánka na členskou schůzi však může být 

doručena také jejím vyvěšením na webových stránkách spolku. 

3. Pozvánka musí obsahovat především místo, čas a program zasedání členské schůze. 

4. Pozvánka musí být na adresu či e-mailovou adresu člena spolku doručena nejméně 2 

týdny před datem konání zasedání členské schůze. 

5. Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku a dále musí být svolána na základě 

písemné žádosti 113 oprávněných členů spolku, adresované statutárnímu orgánu spolku. 

Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení 

podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku 

sám. 

6. Č~lenská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna 1/4 všech oprávněných členů 

spolku, není--li ve stanovách uvedeno jinak. 

7. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo 

ten, kdo původní zasedání svolal po 15 minutách od vyhlášení začátku členské schůze 
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vyhlásit náhradní členskou schůzi z přítomných oprávněných členů spolku. Na náhradním 

zasedání múže členská schúze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 
předchozího zasedání. Na náhradním zasedání členské scbúze se nesmí projednávat 

a schvalovat změna stanov, rozhodovat o zániku, sloučení nebo splynutí spolku 

a rozhodovat o převodu či prodeji majetku spolku. K těmto vyjmenovaným úkonúm musí 

býi svolána nová členská schúze písemnou pozvánkou, odeslanou nejméně dva týdny 

před jejím konáním. 
8. Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasú oprávněných členú, 

přítomných v době usnášení. Hlasuje se veřejně. 

9. Každý oprávněný člen spolku má 1 hlas. 

1 O. Členská schúze - působnost: 
111 volí předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu spolku 

111 schvaluje stanovy spolku a jejich změny 

1111 schvaluje plán činnosti spolku na období jeden rok jeho rozpočet a investiční akce 

1111 projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období 

1111 schvaluje rozdělení hospodářského výsledku spolku, případně krytí ztrát 

1111 schvaluje výši registračního poplatku pro nové členy spolku 

1111 volí revizora účtú spolku 

1111 rozhoduje o nemovitém majetku spolku (převody, nabytí, dlouhodobé pronájmy 

delší než 1 rok) 
11 rozhoduje o zrušení a likvidaci spolku nebo o jiných formách jeho zániku 

bez likvidace. 

111 rozhoduje o vstupu a vystoupení spolku do jiných subjektú, 

• rozhoduje o odvolání předsedy, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy, revizora účtů 

spolku 

11. O změně stanov spolku, o zrušení spolku nebo o přeměně spolku rozhoduje členská 
schúze usnesením, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech oprávněných členů 
spolku. Členská schůze rovněž rozhoduje usnesením, pro které hlasují alespoň dvě třetiny 
všech oprávněných členů spolku o všech záležitostech týkajících se nabytí a převodu 
nemovitých věcí ve vlastnictví spolku a nabytí a převodu movitých věcí v hodnotě 
250.000,-Kč a vyšší. 

12. O odvolání proti usnesení o zániku členství člena spolku ve spolku rozhoduje členská 
schůze nadpoloYiční většinou přítomných oprávněných členů. 

13. Předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda je volen a odvoláván nadpoloviční 
většinou přítomných oprávněných členů spolku. Návrh na volbu nebo odvolání předsedy, 
1. místopředsedy a 2. místopředsedy může podat pouze oprávněný člen spolku, který se 

podává při zasedání členské schůze spolku. 
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Čl. VII. 

Statutární orgán a oprávnění jednat jménem spolku navenek 

1. Statutární orgán spolku tvoří Předsednictvo, skládající se z předsedy, 1. místopředsedy a 
2. místopředsedy. 

2. Statutární orgán spolku má tři členy. 

3. Předseda, 1. místopředseda a2. místopředseda jsou voleni členskou schůzí. 
4. Funkční období statutárního orgánu je 4 leté. 

5. Členem statutárního orgánu může být pouze člen spolku. 

6. Předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda jsou oprávněni samostatně jednat jménem 
spolku v jeho běžných záležitostech. Jednotlivé kompetence v rámci běžných záležitostí 
členů statutárního orgánu je statutární orgán oprávněn stanovit jednotlivým členům 
statutárního orgánu usnesením. 

Předseda. 1. místopředseda a 2. místopředseda spolku mohou zmocnit dalšího člena 

spolku k zastupování spolku v rozsahu svých pravomocí. 

Statutární orgán: 

111 je oprávněn volit členy pomocného výboru, jež čítá maximálně 2 členy, pro řešení 

běžných záležitostí spolku; 
111 zajišťuje vedení účetní evidence spolku a řídí daňové a správní záležitosti spolku; 

pokud není omezen stanovami nebo rozhodnutím členské schůze; 
111 má podpisové právo; 

• uzavírá pracovněprávní vztahy za spolek; 

• vydává operativní předpisy a nařízení pro chod spolku; 

• s novými členy uzavírá dohodu o složení registračního vkladu; 
111 navrhuje program členské schúze a svolává ji; 

• plní úkoly uložené členskou schůzí; 

• vydává předpisy operativního charakteru spolku: 

• přijímá nové členy spolku a vede jejich evidenci; 
111 rozhoduje o skutečnostech nutných pro získání živnostenských oprávnění pro 

vedlejší hospodářskou činnost spolku; 

• plní úkoly uložené členskou schůzí; 

• koordinuje činnost spolku; 
111 je oprávněn svolat členskou schůzi; 

• zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze; 
111 rozhoduje o zrušení členství ve spolku: 
111 má na starosti celkovou sportovní a technickou činnost spolku; 

• navrhuje výši sezónního příspěvku na kalendářní rok v návaznosti na zajištěný 

ročni rozpočet spolku, které schvaluje členská schúzc; 
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111 navrhuje výši hracích poplatků pro nečleny spolku a o dalších platbách za 

využívání areálu nečleny spolku a o výši sezónního poplatku pro nehrající členy 

spolku, které schvaluje členská schůze; 

7. Funkce předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy zaniká: 
111 vzdáním se členství ve spolku 
11 vzdáním se funkce 
11 zánikem členství ve spolku 
111 uplynutím volebního období. 

8. Do ~aoby zvolení nového předsedy a při dlouhodobé nepřítomnosti předsedy vykonává 

jeho pravomoci 1. místopředseda v případě nepřítomnosti 1. místopředsedy pak 2. 

místopředseda. 

9. Při uzavírání veškerých smluv, kdy hodnota předmětu smluv dosahuje částky 50.000,-Kč 

a více, musí být tyto podepsány dvěma ze tří členů statutárního,orgánu, přičemž uzavření 

předmětné smlouvy musí být předem projednáno a schváleno statutárním orgánem, o 

čemž musí být proveden zápis, jinak je smlouva neplatná, nestanoví-li tyto stanovy jinak. 

V případě, že v souladu s právním řádem České republiky není vyžadována písemná 

forma daného typu smlouvy, je i přes to jednající předseda, 1. místopředseda či 2. 

místopředseda povinen předem projednat se zbylými členy statutárního orgánu danou 

záležitost a řádně ji nechat statutárním orgánem schválit, o čemž musí být rovněž 

proveden písemný zápis, nestanoví-li tyto stanovy jinak. 

1 O. Při převodech nemovitého majetku spolku nebo jiném omezení vlastnických práv a při 

dlouhodobých pronájmech na dobu delší než jeden rok musí připojit svůj podpis 

předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda po předchozím schválení členskou schůzí. 

11. K vypsanému názvu spolku nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda, 1. 

místopředseda a 2. místopředseda. V běžných záležitostech, ve kterých jsou členové 

statutárního orgánu oprávněni jednat samostatně či po předchozím schválení jednání 

statutárním orgánem, k vypsanému názvu spolku nebo otisku razítka připojí svůj podpis 

jednající předseda či 1. místopředseda či 2. místopředseda. 

12. Statutární orgán je oprávněn zvolit si pomocný výbor spolku, který má maximálně 2 

členy a určovat jeho působnost. Výbor spolku je odpovědný statutárnímu orgánu. 

13. Statutární orgán zasedá nejméně lx měsíčně. 

14. Schúzi statutárního orgánu řídí jeho předseda nebo 1. místopředseda, v případě 

nepřítomnosti 1. místopředsedy pak 2. místopředseda. 

15. Členem statutárního orgánu a případně výboru může být pouze fyzická osoba, která je 

členem spolku a dosáhla 18 let. 

16. Členem statutárního orgánu ani jím jmenovaného výboru se nemůže stát ten, kdo v rámci 

svého podnikání provozuje totožnou či obdobnou činnost jako je předmět činnosti spolku, 

zejména na půdě spolku, čímž by vytvářel či zlepšoval na úkor spolku podmínky pro své 
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podnikání. Pokud by se stávající člen statutárního orgánu či výboru během výkonu své 

funkce dostal do střetu zájmů ve smyslu popsaném v předchozí větě, je povinen o tomto 

neprodleně informovat ostatní členy statutárního orgánu a automaticky pozbývá svého 

členství ve statutárním orgánu či výboru. 

17. Statutární orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů. 

18. Statutární orgán rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. 

19. Členství ve statutárním orgánu spolku zaniká: 

~- 11 uplynutím funkčního období; 
11 vzdáním se členství ve spolku; 
11 zánikem členství ve spolku; 
111 odvoláním z funkce; 
111 odstoupením z funkce, avšak jednotlivý členové statutárního orgánu jsou povinni. 

vykonávat své funkce až do nejbližší členské schůze a volby nových členů 

statutárního orgánu. 

Čl. IX. 

Revizor účtů 

1. Revizor účtů je volen členskou schůzí na funkční období 4 let. 

2. Revizor účtů dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost 

v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizor účtu nedostatky, upozorní na 

ně statutární orgán. Revizor účtů je oprávněn nahlížet do dokladů spolku a požadovat od 

členů dalších orgánů spolku nebo zaměstnanců spolku vysvětlení kjednotlivým 

záležitostem. 

3. Je povinen lx za rok předložit na členské schůzi revizní zprávu o chodu spolku. 

Čl. X. 

Členství a práva a povinnosti členů spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která 

má předpoklad podílet se na rozvoji činnosti spolku a souhlasí s těmito stanovami. 

2. Osoby mladší 15 let se mohou stát členy pouze v případě souhlasu jejich zákonného 

zástupce. 

3. Oprávněným členem spolku, požívajícím veškerých práv z členství vyplývající se rozumí 

člen spolku starší 18 let. 

4. Junioři od 8 do 18 let mohou získat juniorské členství. podrobnosti upraví statutární 

orgán svým rozhodnutím. 

7 



Děti do 8 let mohou získat dětské členství, podrobnosti upraví statutární orgán svým 
rozhodnutím. 

6. Členství vzniká na základě rozhodnutí statutárního orgánu. Junioři působící v rámci 

juniorského členství ve spolku delší dobu, tj. minimálně 5 let, se stávají členy 
automaticky při dovršení 18 let bez nutnosti zaplacení registračního poplatku. 

7. Práva člena spolku: 

111 
podílet se na činnosti spolku a využívat jeho zařízení; 

-~· 111 

prostřednictvím členské schůze rozhodovat o čim1osti spolku; 
111 

volit a být volen do orgánů spolku za podmínek stanovených těmi to stanovami. 

8. Povinnosti člena spolku: 

111 platit včas spolku stanovené příspěvky; 
111 

složit na účet spolku registrační poplatek; 
111 

dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí členské schůze, výboru a 
statutárního orgánu; 

111 svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku; 
111 aktivně se podílet na plnění účelu spolku; 
111 

zdržet se jakékoliv čill1osti, která by mohla zpomalit či znemožnit dosažení cílů 
spolku. 

9. Členství zaniká: 

111 vystoupením člena; 
111 vyloučením člena; 
111 úmrtím; 

111 zánikem spolku. 

l O. Člen může na základě svého rozhodnutí ze spolku vystoupit. Členství zaniká uplynutím 

posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo statutárnímu orgánu doručeno 
rozhodnutí člena o vystoupení. Člen, který ze spolku vystoupí nebo je vyloučen, nemá 
žádné majetkové nebo jiné nároky a práva vůči spolku. 

11. Členem spolku se může stát cizí státní příslušník za podmínek stanovených statutárním 
orgánem. 

12. V případě, že člen uzavře se spolkem smlouvu o poskytnutí finančního daru pro danou 

sezónu nebo poskytne obdobný příspěvek, múže být po rozhodnutí statutárního orgánu 
zproštěn povinnosti platit členský příspěvek. 

13. Statutární orgán rozhodne o úlevách na osobních poplatcích pro členy, kteří zajistí pro 
spolek sponzorský dar. 
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Registrační poplatek člena musí být zaplacen do třiceti dnů od schválení členství 

rozhodnutím statutárního orgánu. 

15. Sezónní hrací poplatky musí být zaplaceny v tenninu stanoveném statutárním orgánem 

spolku, jinak člen není oprávněn až do jejich zaplacení užívat žádné prostory spolku. 

16. V mimořádných případech rozhodne statutární orgán o výši sezónních hracích poplatků. 

17. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, 

může statutární orgán rozhodnout o jeho vyloučení. Člen má právo odvolání k členské 

sc~zL která toto rozhodnutí může zrušit. Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnuti o vyloučení. 

18. U člena spolku, který nezaplatí sezóm1í příspěvky do konce běžného roku, může 

statutární orgán pozastavit členství, čímž člen ztrácí práva člena spolku včetně 

hlasovacího práva na členské schůzi. Pokud ani následující rok člen nezaplatí sezóooí 
' 

příspěvky do 31.12., může člena statutární orgán vyloučit. Při úhradě sezónních 

příspěvků až v roce následujícím, je člen spolku povinen uhradit veškeré své dluhy 

vzniklé nezaplacením předchozích sezónních příspěvků. 

19. Spolek vede seznam svých členů, do něhož zápisy a výmazy provádí statutární orgán. 

Seznam bude členovi spolku zpřístupněn na jeho žádost. 

Čl. XI. 

Zásady hospodaření a hospodářská činnost 

1. Majetek spolku tvoří finanční prostředky, movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná 

práva, vlastní kapitál spolku pak tvoří majetek spolku po odpočtu všech závazků. 

2. Zdroje příjmu jsou zejména: 

11 příspěvky členů 

11 registrační poplatek členů 
11 dobrovolné příspěvky, dotace a dary 
11 příjmy z vlastní tělovýchovné. sportovní, společenské a podnikatelské čiooosti. 

3. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem přijatým výborem a platnými právními předpisy 

České republiky. 

4. S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje statutární orgán a 

případně další písemně pověření členové výboru a zaměstnanci spolku. 

5. Vedlejší hospodářská činnost spolku bude zajišťována mimo jiné podnikatelskou činností 

v rámci získaných živnostenských oprávnění v předmětu podnikání Výroba, obchod 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o rozšíření okruhu předmětů podnikání podle 

potřeb spolku. 

7. Účetním obdobím je jeden kalendářní rok. 

či. xn. 
Zrušení a zánik spolku 

1. O z~~šení spolku rozhoduje zejména: 

a) členská schůze na svém zasedání, 
b) soud na základě návrhu osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v 

případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn: 

111 vyvíjí zakázanou činnost ve smyslu ust. § 145 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"); 

111 vyvíjí činnost v rozporu s ust. § 217 NOZ, 

111 nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho 

podpoře,nebo 

11 brání členům ze spolku vystoupit. 

2. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

Čl.XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. V případě změn v technickém či všeobecném ustanovení stanov musí být zpracován 

dodatek statutárním orgánem spolku. 
2. Pokud není uvedeno jinak, platí pro spolek platné právní předpisy České republiky. 

3. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 15. 10. 2015. 
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MUDr. Ivo Šlosar,
1

předseda spolku 
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