STANOVY SPOLKU
TJ Horal Stříbrná, z. s.

Čl. I
Název a sídlo spolku:
1. Název spolku zní:
2. Sídlo spolku je:
3. Původní formy:

TJ Horal Stříbrná, z. s. (dále i "spolek" nebo „TJ Horal“)
Stříbrná 670, 35801 Stříbrná
sportovní organizace TJ Horal Stříbrná z r. 1983
občanské sdružení TJ Horal Stříbrná z r. 1990

Čl. II
Zápis spolku:
1. TJ Horal Stříbrná, z. s. je zapsán do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni dne
1. 1. 2014, oddíl L, vložka 129.
2. Identifikační číslo spolku je:
005 18 824
Čl. III
Účel a činnost spolku:
1. TJ Horal je založen za účelem provozování vlastního tělovýchovného a sportovního procesu
zaměřeného zejména na všechny druhy lyžařského sportu včetně výuky.
2. TJ Horal svými zájmy usiluje o zpřístupnění různých forem tělesné kultury především mládeži
a dalším zájemcům z řad veřejnosti.
3. TJ Horal dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
4. TJ Horal hájí zájmy svých členů, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy,
s ostatními spolky a organizacemi i jednotlivci,
5. TJ Horal sdružuje členy lyžařského oddílu, což jsou zejména registrovaní závodníci, trenéři
a rozhodčí.
Čl. IV
Realizace účelu spolku:
Účel spolku se realizuje zejména prostřednictvím úkolů:
1. TJ Horal pro svou činnost získává svoje členy a jiné osoby, zejména jednotlivce.
2. TJ Horal dbá na dodržování zásad fair play ve všech formách tělesné kultury.
3. TJ Horal pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých
členů a vytváří pro ně vhodné podmínky.
4. TJ Horal zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich
hospodárné využívání.
Čl. V
Sloučení spolku nebo změna právní formy spolku
O sloučení spolku s jiným spolkem nebo organizací či o změně právní formy spolku může při splnění
zákonných podmínek rozhodnout pouze členská schůze spolku.
Čl. VI
Majetek spolku a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku, náklady spolku
1. Majetek TJ Horal je ve vlastnictví spolku jako celku.
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2. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání
a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor.
3. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská
schůze.
4. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky a poplatky,
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s činností spolku, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a
osvětové činnosti,
c) výnosy ze sportovních, společenských či kulturních akcí pořádaných nebo spolupořádaných
spolkem,
d) příspěvky sponzorů a dárců (dary: finanční, věcné; majetek: hmotný i nehmotný, movitý
i nemovitý),
e) dary,
f) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
g) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
5. Spolek používá svůj majetek v souladu s účelem uvedeným v těchto stanovách k zajištění vlastní
činnosti, k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na vlastní správu, a to tak, že výbor
rozhoduje o nákladech se zřetelem k výnosu a předpokládanému zisku s tím, že se bude snažit
rozvrhnout riziko tak, aby spolek dosáhl takového poměru mezi příjmem a výnosy, který rozumně
odpovídá hospodářským podmínkám.
6. Spolek vede účetnictví podle příslušných předpisů.
7. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně
prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem obdobným
účelu TJ Horal. Jestliže TJ Horal obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného
rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle
rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
Čl. VII
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, přičemž členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky výborem, který o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
2. Členové spolku ve věku do 18 let, tedy děti a mládež, může získat členství za stejných podmínek
jako v Čl. VII odst. 1. těchto stanov, avšak s písemným souhlasem zákonného zástupce.
3. Cizí státní příslušník se může stát členem spolku jen výjimečně, nemá právo být volen do orgánů
spolku, vztahují se však na něj ostatní práva a povinnosti spolku vyplývající z těchto stanov. Tento
člen může být zařazen na soutěžní soupisku jen za podmínek vydaných příslušným orgánem
dotčené pořádající organizace.
4. Člen spolku má právo:
a) účastnit se zasedání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) od svých 18 let volit výbor, předsedu a revizora spolku,
c) být volen do všech orgánů spolku od svých 18 let
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) podílet se na praktické činnosti spolku,
f) účastnit se podle svých zájmů a schopností a možností sportovní, tělovýchovné, kulturní
a společenské činnosti spolku, sportovních soutěží za podmínek jejich organizátorů,
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g) účastnit se všech akcí, školení, seminářů apod., které podle povahy svého zaměření umožní
odborný a výkonnostní rozvoj,
h) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
i) být přítomen projednání jeho provinění dle Čl. X těchto stanov.
5. Člen spolku má tyto základní povinnosti:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání členské schůze spolku, popř. jiných orgánů spolku,
a přispívat ke zlepšení její práce,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky související s členstvím ve spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi nebo na adresu sídla spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že se člen opakovaně i přes písemné
napomenutí ze strany výboru porušuje tyto stanovy,
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
Čl. VIII
Členské příspěvky
1. Členské příspěvky jsou základním projevem členské příslušnosti člena ke spolku jako celku a
představují pro spolek nedílnou součást finančních příjmů.
2. Členské příspěvky stanoví výbor a jsou závazné pro všechny členy. Výši členských příspěvků určí
výbor s tím, že mohou být určeny odlišně pro žáky, studenty, důchodce apod.
3. Každý člen je povinen zaplatit členský příspěvek poprvé neprodleně po schválení jeho členské
přihlášky a poté každoročně dle pokynů stanovených výborem pro daný rok.
Čl. IX
Poplatky
1. Výbor je oprávněn určit pro členy spolku poplatky spojené s užíváním výstroje, výzbroje a dalších
věcí z majetku spolku, s případným nezbytným organizačním a technickým zajištěním činnosti
spolku. Poplatky představují pro spolek součást finančních příjmů.
2. Pro poplatek výbor určí jeho druh, výši, termín pro zaplacení a způsob jeho využití.
3. Nezaplacení poplatku v určené výši a určeném termínu zbavuje člena spolku výhod a oprávnění,
které jsou s placením poplatku spojeny.
Čl. X
Disciplinární opatření
1. Za porušení těchto stanov, dalších vnitřních směrnic, usnesení, stanovení či určení orgánů spolku,
soutěžních řádů, za neplnění povinností nebo za hrubou nekázeň mohou být členům spolku
ukládána tato opatření:
a) důtka,
b) peněžitá pokuta,
c) zastavení závodní činnosti,
d) zákaz výkonu funkce,
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e) odvolání ze soutěže,
f) vyloučení ze spolku.
2. Každý člen má právo být přítomen jednání orgánu, který projednává jeho provinění dle odst. 1
tohoto článku.
3. Provinění člena spolku dle odst. 1 tohoto článku projednává a rozhoduje o něm v I. stupni
výbor, v případě námitek proti rozhodnutí výboru ho projedná členská schůze, jejíž rozhodnutí
je konečné.
Čl. XI
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze jako nejvyšší orgán,
b) výbor jako statutární a výkonný orgán,
c) předseda jako statutární orgán,
d) revizor jako kontrolní orgán.
Čl. XII
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje
o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) rozhoduje o změně názvu a o symbolice spolku
b) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
c) volí výbor a předsedu a odvolává je, a to tak, že členská schůze musí být usnášeníschopná
dle bodu 6 tohoto Čl.
d) přijímá informace o činnosti spolku za předcházející rok
e) schvaluje plán činnosti spolku,
f) stanovuje hlavní směry a koncepce činnosti spolku,
g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, o sloučení spolku s jiným spolkem, o změně
právní formy spolku,
h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
i) ve II. stupni rozhoduje o disciplinárních opatřeních dle Čl. X těchto stanov,
j) rozhoduje o veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem
spolku,
k) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Členskou schůzi řídí předseda spolku.
4. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá
e-mailem alespoň jedna třetina členů spolku starších 18 let. Informaci o konání zasedání členské
schůze zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen
uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu,
a to nejpozději čtrnáct dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání
a případné návrhy materiálů, které je nutné předložit ke schválení.
5. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy nebo
výboru.
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6. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina všech členů
spolku starších 18 let. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku
starších 18 let. Každý hlasující člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů
spolku.
8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem potvrdí předseda spolku.
Čl. XIII
Výbor
1. Výkonným orgánem spolku je výbor, který:
a) schvaluje přihlášky nových členů,
b) rozhoduje o vyloučení členů,
c) volí revizora a odvolává ho,
d) zasílá e-mailem napomenutí členovi, který porušuje povinnosti plynoucí z těchto stanov,
e) v I. stupni rozhoduje o disciplinárních opatřeních dle Čl. X těchto stanov,
f) rozhoduje o veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s movitým majetkem spolku,
g) koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi členskými schůzemi,
h) rozhoduje o nákladech spolku,
i) činí příslušná ekonomická rozhodnutí v mezích schváleného plánu činnosti a v souladu
s hospodařením spolku dle Čl. XII odst. 1 písm. f) těchto stanov,
j) připravuje pro členskou schůzi plány činnosti,
k) stanovuje členské poplatky dle Čl.VIII těchto stanov,
l) určuje poplatky dle Č. IX těchto stanov,
m) schvaluje podmínky akcí, které spolek pořádá nebo se jich účastní,
n) schvaluje a vydává vnitřní směrnice či jiné předpisy zajišťující činnost spolku,
o) schvaluje trenérské obsazení u lyžařského oddílu a případných družstev,
p) schvaluje účast členů na soutěžích, školeních, seminářích a podobných akcích,
q) zajišťuje operativní plnění plánu činnosti spolku,
r) zabezpečuje řádné vedení účetnictví, archivaci, administrativní a technickou činnost spolku.
2. Výbor má 5 členů.
3. Členství ve výboru je čestné a za jeho výkon nenáleží členům odměna.
4. Funkční období členů výboru je pětileté. Opakovaný výkon funkce je možný.
5. Členy výboru volí členská schůze. Volba nového člena výboru musí být provedena nejpozději
poslední den před uplynutím funkčního období nebo v případě zániku členství ve výboru
automaticky nebo odvoláním, odstoupením nebo úmrtím do 90 dnů po zániku členství.
6. Funkce člena výboru je neslučitelná s funkcí revizora.
7. Členem výboru nemůže být fyzická osoba, která není právně způsobilá k právním úkonům.
8. Členství ve výboru automaticky zaniká dnem, kdy člen výboru přestane splňovat podmínky pro
členství.
9. Členská schůze člena výboru odvolá, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo
tyto stanovy spolku.
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10. Předseda spolku svolává a řídí jednání výboru nejméně jedenkrát v každém pololetí roku.
Předseda je povinen svolat výbor vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů výboru nebo
revizor.
11. Jednání výboru je svoláváno obvykle prostřednictvím elektronické pošty. Na jednání výboru
musí být vytvořen časový prostor pro seznámení se s projednávanými materiály.
12. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jeho členů.
13. K rozhodnutí výboru je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlasovací právo
všech členů výboru je rovné.
14. Jednání výboru jsou neveřejná.
15. Z jednání výboru je pořizován zápis podepsaný předsedou.
Čl. XIV
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat navenek ve všech
věcech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.
2. Funkční období předsedy je pětileté. Opakovaný výkon funkce je možný.
3. Funkce předsedy je čestná a za její výkon nenáleží revizorovi odměna.
4. Předsedu jmenuje členská schůze. Jmenování musí být provedeno nejpozději poslední den před
uplynutím funkčního období nebo v případě zániku funkce jeho odvoláním správní radou,
odstoupením nebo úmrtím do 90 dnů po zániku členství.
5. Předseda je povinen:
a) svolávat a řídit zasedání členské schůze v souladu s Čl. XII odst. 4 těchto stanov,
b) svolávat a řídit zasedání výboru v souladu s Čl. XIII odst. 10 a 11 těchto stanov,
c) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, popř. tímto pověřit jiného člena
výboru,
d) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, popř. tímto pověřit jiného člena
výboru.
Čl. XV
Jednání jménem spolku:
Jménem spolku jedná jeho předseda. Podepisování za spolek se děje tak, že předseda připojí
k nadepsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu spolku svůj podpis.
Čl. XVI
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku.
2. Funkční období revizora je pětileté. Opakovaný výkon funkce je možný.
3. Funkce revizora je čestná a za její výkon nenáleží revizorovi odměna.
4. Revizora volí výbor. Jmenování musí být provedeno nejpozději poslední den před uplynutím
funkčního období nebo v případě zániku funkce jeho odvoláním správní radou, odstoupením
nebo úmrtím do 90 dnů po zániku členství.
5. Revizor:
a) kontroluje všechny ekonomické a právní operace uskutečněné v rámci spolku,
b) zajišťuje inventarizaci majetku spolku,
c) dohlíží na to, zda činnost spolku probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami spolku
a vnitřními předpisy spolku,
d) upozorňuje výbor a členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
odstranění,
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e)
f)
g)
h)
i)

může nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se spolku,
může svolat mimořádné jednání výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
má právo účastnit se jednání výboru spolku,
vyjadřuje se ke změnám stanov spolku a k záležitostem, o které jej požádá výbor,
s výsledky své činnosti seznamuje především výbor, přičemž nejméně jedenkrát ročně
podává členské schůzi souhrnnou zprávu o výsledcích své činnosti dle tohoto článku.

Čl. XVII
Zrušení a zánik spolku:
Při zrušení či zániku spolku bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními platného
občanského zákoníku a Čl. VI odst. 5 těchto stanov.
Čl. XVIII
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených tímto statutem se právní poměry spolku řídí příslušnými právními
předpisy, zejména platným občanským zákoníkem.
2. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude založen do sbírky listin
rejstříkového soudu a jeden bude založen v dokumentaci spolku.
3. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí spolku dne 16. 12. 2015.

Ve Stříbrné dne 16. 12. 2015

--------------------------------------Jiří Jakeš
předseda spolku TJ Horal Stříbrná, z. s.
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