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Stanovy Tenisového klubu Praga – Vysočany, z. s., 
z 30. července 2008, ve znění změn z 9. března 2014 a z 12. července 2018  

 
Článek 1 

Název spolku je Tenisový klub Praga – Vysočany, z. s. (dále jen „klub“). 

 

Článek 2 

(1) Sídlo klubu je Praha 9, Lihovarská 1270/11. 

(2) Adresa tenisového areálu je Praha 9, Sokolovská 96 N. 

 

Článek 3 

Cílem činnosti klubu je provozování a správa tenisového areálu a zabezpečování sportovní činnosti pro členy klubu 

a členy-hráče a podle možností i další zájemce o tenisovou hru. 

 

Článek 4 

(1) Členskou základnu tvoří členové klubu a členové-hráči.  

(2) Členy klubu jsou zakladatelé a dále osoby, které s jejich souhlasem přijme za členy klubu výbor. 

(3) Členem-hráčem se stane každý, kdo projeví souhlas se svým členstvím a uhradí roční členský příspěvek, nebyl-li 

v posledních třech letech výborem klubu vyloučen.  

(4) Člen klubu i člen-hráč se může vzdát členství písemným prohlášením, doručeným předsedovi klubu. 

(5) Výbor může zbavit členství člena klubu, který se déle než dva roky neúčastní činnosti klubu nebo který 

závažným způsobem porušuje povinnosti člena klubu. Vyloučený člen klubu se může do jednoho měsíce odvolat 

k valné hromadě; odvolání má odkladný účinek. Valná hromada rozhodnutí výboru zruší, nebo člena vyloučí 

s konečnou platností. 

(6) Členství člena-hráče zaniká za obdobných podmínek a dále nezaplacením ročního členského příspěvku ani do 

konce května příslušného roku.   

 

Článek 5 

(1) Členové klubu mají právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na něm, 

b) volit a být voleni do orgánů klubu, 

c) předkládat návrhy a podněty orgánům klubu, 

d) být informováni o činnosti a hospodaření klubu, 

e) nahlížet do zápisů a dalších písemností klubu, 

f) účastnit se sportovních a společenských aktivit klubu, 

g) využívat sportoviště, klubovnu a šatny klubu, 

h) požívat veškerých výhod členství, které vyplývají z vnitřních předpisů klubu. 

(2) Členové-hráči mají právo: 

a) účastnit se sportovních a společenských aktivit klubu, 

b) využívat sportoviště, klubovnu a šatny klubu, 

c) předkládat návrhy a podněty orgánům klubu, 

d) požívat veškerých výhod členství, které vyplývají z vnitřních předpisů klubu. 

(3) Členové klubu i členové-hráči jsou povinni: 

a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy klubu, rozhodnutí valné hromady a pokyny výboru a jeho členů, 

b) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na věcech v majetku či správě klubu, 

c) řádně a včas platit členské příspěvky. 

(4) Členové klubu jsou dále povinni podle svých možností se podílet na činnosti klubu a přispívat tak k naplnění cílů 

klubu. 

 

Článek 6 

Orgány klubu jsou valná hromada a výbor. 

 

Článek 7 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Koná se nejméně jednou za rok. Svolává ji předseda klubu z vlastní 

vůle nebo na návrh dvou členů výboru či třetiny členů klubu nejméně týden před konáním valné hromady; nesvolá-li 
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ji do dvou týdnů od podání návrhu, může ji svolat jiný člen výboru. Informace o svolání a navrženém programu 

valné hromady se doručí všem členům klubu osobně, elektronickou poštou nebo poštou. 

(2) Valná hromada: 

a) volí na dobu neurčitou a odvolává členy výboru a stanovuje jejich počet, 

b) může měnit a doplňovat stanovy klubu, 

c) vydává, mění a ruší vnitřní předpisy klubu, 

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena klubu a člena-hráče, 

e) rozhoduje o nabývání, pozbývání a jakémkoli zatížení nemovitého majetku klubu,  

f) může dát závazný pokyn výboru a jeho členům, 

g) schvaluje zásady hospodaření, 

h) vykonává veškeré další pravomoci, které jí vyplývají ze stanov a vnitřních předpisů klubu,  

i) může si vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží jiným orgánům klubu, a 

j) rozhoduje o rozpuštění klubu nebo o jeho sloučení s jiným spolkem. 

(3) Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň třetina členů klubu. Jednání valné hromady řídí člen 

výboru, který ji svolal, nebo jím pověřený člen výboru. K přijetí usnesení valné hromady je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li stanoveno jinak. K přijetí usnesení podle odst. 2 písm. b), e), a j) je 

třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů klubu a dvoutřetinové většiny přítomných členů klubu. Z jednání 

valné hromady pověřený člen výboru pořizuje zápis, který podepíší nejméně dva členové výboru; kopii nebo 

elektronickou verzi zápisu obdrží každý člen výboru. 

 

Článek 8  

(1) Výbor je statutárním orgánem klubu; je vázán těmito stanovami, vnitřními předpisy klubu a usneseními valné 

hromady klubu. Výbor se skládá z předsedy, hospodáře a jednatelů. Předsedu a hospodáře klubu volí ze svého středu 

výbor a může je kdykoli odvolat. Člen výboru se může vzdát své funkce dopisem předsedovi nebo alespoň dvěma 

členům výboru; členství ve výboru zaniká třicátý den po doručení, nestanoví-li výbor lhůtu kratší. Odstoupí-li dva 

členové výboru, svolá předseda klubu nebo jiný člen výboru valnou hromadu. 

(2) Jménem klubu jedná předseda klubu, případně jím nebo výborem pověřený člen výboru. V záležitostech 

finančních může jednat jménem klubu též hospodář klubu. Písemný právní úkon učiněný jménem klubu musí být 

podepsán nejméně dvěma členy výboru. Členové výboru činí právní úkony jménem klubu po dohodě s ostatními 

členy výboru tak, že s úkonem musí vyslovit souhlas alespoň polovina členů výboru. Výbor může písemně pověřit 

obstaráváním některých věcí kteréhokoli člena klubu. Výbor může písemně s platností nejvýše jeden rok určit, u 

kterých běžných písemných úkonů stačí, aby byl podepsán jediným členem výboru. 

(3) Zasedání výboru svolává předseda klubu z vlastní vůle nebo na návrh dvou členů výboru; nesvolá-li zasedání 

předseda do týdne od podání návrhu, může tak učinit kterýkoli člen výboru. O svolání výboru musí být informováni 

všichni členové výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Ze zasedání výboru pověřený 

člen výboru pořizuje zápis, který podepíší nejméně dva členové výboru; kopii nebo elektronickou verzi zápisu 

obdrží každý člen výboru. 

(4) Výbor může jednat a rozhodovat i mimo zasedání; o hlasování mimo zasedání musí být vyhotoven zápis 

podepsaný alespoň polovinou členů výboru a shodná vůle nadpoloviční většiny všech členů výboru musí být zjištěna 

nade vši pochybnost. Všichni členové výboru jsou o jednání a rozhodování výboru mimo zasedání bezodkladně 

informováni. 

(5) Výbor: 

a) organizuje a řídí činnost klubu, 

b) odpovídá za řádné hospodaření a vedení účetnictví klubu a plnění dalších zákonných povinností, 

c) informuje o hospodaření valnou hromadu, 

d) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků a dalších plateb, 

e) rozhoduje o vyloučení člena klubu a člena-hráče za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 5 a 6, 

f) vede seznam členů, uchovává stanovy, zápisy z valných hromad a zasedání výboru a další písemnosti klubu, 

g) připravuje a organizačně zajišťuje konání valné hromady a pořizuje z jejího jednání zápis, 

h) jmenuje a odvolává správce tenisového areálu a stanovuje jeho odměnu, 

i) uvádí v život tyto stanovy, vnitřní předpisy klubu a usnesení valné hromady a 

j) vykonává veškeré pravomoci, jež nejsou vyhrazeny valné hromadě. 

(6) Pověřený člen výboru vede neveřejný seznam členů, v němž je zapsán každý člen klubu a člen-hráč s uvedením 

jména a příjmení, roku narození a adresy nebo elektronické adresy, a to do dvou týdnů od vzniku členství. Údaje o 

osobě, jejíž členství zaniklo, pověřený člen výboru do dvou týdnů ze seznamu odstraní.   

 

Článek 9 

(1) Klub jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 
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(2) Majetek klubu spravuje výbor a hospodaří s ním podle obecně platných právních předpisů, zásad hospodaření 

stanovených valnou hromadou a podle vnitřních předpisů klubu. O dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje 

výlučně valná hromada. 

(3) Příjmy klubu jsou zejména 

a) členské příspěvky, 

b) převody a přechody majetku do vlastnictví klubu, 

c) dotace a příspěvky od státu, města, sportovního svazu a dalších organizací, 

d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti, 

e) dary fyzických a právnických osob. 

(4) Výdaje klubu jsou vynakládány na zajištění činnosti klubu nebo za účelem naplňování cílů klubu, zejména na 

provoz a údržbu tenisového areálu a na podporu sportovní činnosti.  Za účelné a hospodárné vynakládání prostředků 

klubu odpovídá výbor. 

 

Článek 10 

(1) Finančními prostředky klubu disponují předseda klubu a hospodář, případně jimi písemně pověření členové 

výboru; o právních úkonech jménem klubu platí ustanovení čl. 8 odst. 2 stanov. 

(2) Výbor může zmocnit předsedu a hospodáře klubu, případně též správce tenisového areálu, k využívání 

finančních prostředků klubu na běžné výdaje související s provozováním tenisového areálu a zajišťováním činnosti 

klubu. Toto zmocnění může být dáno maximálně na dobu jednoho roku a musí obsahovat a) maximální výši výdajů, 

která nesmí být překročena, b) omezení účelů, na něž smí být finanční prostředky klubu vynakládány, a c) omezení 

přípustné výše výdajů na jednotlivé účely. Výbor může toto zmocnění kdykoli pozměnit nebo odvolat. Výdaje 

překračující tyto limity vyžadují souhlas výboru. Předseda a hospodář jsou povinni předložit výboru vyúčtování 

tohoto využívání finančních prostředků klubu. 

 

Článek 11 

(1) Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou klubu dne 30. července 2008 a tímto dnem nabývají účinnosti. 

(2) Tyto stanovy zrušují a nahrazují stanovy klubu ze dne 13. února 1998, evidované Ministerstvem vnitra pod č. 

II/S-OVS/1-35349/98. 


