LTK Klatovy z.s.
( Lawn-Tenis Klub Klatovy )
stanovy
Čl. I.
Základní ustanovení
LTK Klatovy je dobrovolným
spolkem fyzických a právnických osob provozujících
tělovýchovu, sport a osvětovou činnost. LTK Klatovy navazuje na tradici Lawn-Tennis Klubu
Klatovy a stává se pokračovatelem myšlenek a výsledků svých předchůdců.
Čl. II.
Název a sídlo spolku
II.1. Název spolku:
II.2. Sídlo klubu:

LTK Klatovy z.s. (dále jen „klub“)
U Čedíku 610, 339 01 Klatovy 4

Čl. III.
Účel klubu
Účelem klubu je:






Zabezpečování potřeb svých členů v oblasti sportu
Budování, provozování a udržování tělovýchovných a jiných zařízení, která vlastní nebo
užívá
Organizování soutěží
Vedení a výchova mládeže ke sportu
Vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vedlejší hospodářskou
činností.

Čl. IV.
Vznik a zánik členství v klubu
IV.1. Vznik členství

IV.1.1. Členem klubu může být každá fyzická nebo právnická osoba, která o přijetí za člena
požádá výkonný výbor. K přihlášce fyzické osoby, která není plně svéprávná nebo jejíž
svéprávnost byla omezena, je zapotřebí připojit písemný souhlas jejího zákonného zástupce
nebo opatrovníka.
IV.1.2. Člen klubu vykonává svá práva a plní povinnosti vyplývající z těchto stanov osobně,
nestanoví-li stanovy jinak.
IV.1.3. Členství v klubu vzniká na základě usnesení výkonného výboru o přijetí za člena klubu,
a to ke dni uvedeném v usnesení.
IV.1.4. Člen klubu má zejména právo účastnit se valné hromady, volit a být za podmínek
stanovených stanovami volen do orgánů klubu a vykonávat další práva, které mu přiznávají
tyto stanovy.
IV.1.5. Člen klubu je zejména povinen zaplatit po vzniku členství v klubu vstupní příspěvek a
po celou dobu trvání členství platit členské příspěvky, obojí ve výši a lhůtě určené stanovami
nebo rozhodnutím valné hromady.
IV.1.6. Výkonný výbor může udělit čestné členství. Na čestného člena se nevztahují práva a
povinnosti řádného člena.

IV.2. Zánik členství
IV.2.1. Členství v klubu zaniká některým z těchto způsobů:






úmrtím člena – fyzické osoby
zánikem člena – právnické osoby, je-li členem právnická osoba
vyloučením
vystoupením
vyškrtnutím.

IV.2.2. O vyloučení člena z klubu rozhoduje výkonný výbor. Důvodem pro vyloučení je
skutečnost, že člen, který má být vyloučen, závažně porušil své povinnosti, které mu
vyplývají ze zákona, stanov, anebo rozhodnutí valné hromady a v přiměřené lhůtě nápravu
nezjednal ani po výzvě klubu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li klubu zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému
členu. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho
vyloučení přezkoumala revizní komise.
IV.2.3. Člen může z klubu kdykoliv vystoupit, musí však tento svůj úmysl oznámit písemně
výkonnému výboru. Členství v klubu pak zanikne ke dni, kdy písemné oznámení o vystoupení
z klubu převzal kterýkoliv člen výkonného výboru.
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IV.2.4. Výkonný výbor vyškrtne z klubu člena, který nezaplatil členský příspěvek ani v
dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dva měsíce, určené ve výzvě k
zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn.
IV.2.4. Zanikne-li členství v klubu, zaniká tím i členství v kterémkoliv orgánu klubu.
Čl. V.
Orgány klubu
Orgány klubu jsou:
1.
2.
3.
4.
5.

Valná hromada
Výkonný výbor
Revizní komise
Prezident klubu
Viceprezident klubu

V.1. Valná hromada
V.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu.
V.1.2. Valná hromada se koná podle potřeby členů klubu, nejméně však jednou ročně.
Valnou hromadu svolává výkonný výbor. Požádá-li o svolání valné hromady nejméně jedna
třetina všech členů klubu nebo revizní komise, je výkonný výbor povinen svolat ji nejpozději
do 30 dnů ode dne doručení této žádosti. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání valné hromady
do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady
na náklady klubu sám.
V.1.3. Valné hromady má právo zúčastnit se každý člen klubu. Při hlasování má každý člen
jeden hlas. Nemůže-li se člen jednání valné hromady zúčastnit, může písemně pověřit jinou
osobu, aby jej při jednání zastoupila. Pověřenou osobou může být kterákoliv fyzická osoba
starší 18ti let, která je plně svéprávná a která nemusí být členem klubu, s výjimkou člena
klubu, který je zároveň členem výkonného výboru nebo revizní komise.
V.1.4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
členů klubu. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
s výjimkou případů uvedených v čl. V.1.5. písm. f) stanov, kdy je zapotřebí dvoutřetinové
většiny hlasů všech členů klubu. V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, je
výkonný výbor oprávněn rozhodnout hned na místě o konání náhradní valné hromady, která
se v takovém případě bude konat ihned po přijetí takového rozhodnutí. Náhradní valná
hromada může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad valné hromady a je
usnášeníschopná v počtu přítomných členů klubu. Ustanovení § 257 občanského zákoníku se
v daném případě nepoužije (§ 247 odst. 3 občanského zákoníku). Nerozhodne-li výkonný
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výbor o konání zasedání náhradní valné hromady do 30 minut od zahájení zasedání valné
hromady, nelze konat zasedání náhradní valné hromady.

V.1.5. Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Schvaluje rozpočet a účetní závěrku
Schvaluje změnu a doplnění stanov
Volí a odvolává členy výkonného výboru
Volí a odvolává členy revizní komise
Jmenuje a odvolává likvidátora klubu
Rozhoduje o zrušení klubu
Rozhoduje o vzniku a zániku povinnosti zaplatit vstupní příspěvek a určuje výši členských
příspěvků a lhůtu jejich splatnosti.

V.1.6. Zasedání valné hromady řídí prezident klubu nebo jím pověřený člen výkonného
výboru.

V.2. Výkonný výbor
V.2.1. Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem klubu.
V.2.2. Výkonný výbor řídí činnost klubu, plní úkoly, které mu byly uloženy valnou hromadou
a stanovami a rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud nejsou stanovami svěřeny
jinému orgánu klubu.
V.2.3. Výkonný výbor se schází podle potřeby. Zasedání výkonného výboru svolává prezident
klubu a prezident klubu zároveň řídí zasedání výkonného výboru. Jednání výkonného výboru
jsou neveřejná. Člen výkonného výboru se nemůže při jednání dát zastoupit jinou osobou.
V.2.4. Výkonný výbor má celkem devět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou
hromadou. Výkonný výbor si ze svého středu zvolí dva členy, kteří budou vykonávat funkce
prezidenta klubu a viceprezidenta klubu.
V.2.5. Výkonný výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jeho členů.
Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, přičemž při
hlasování má každý člen jeden hlas.

V.3. Revizní komise
V.3.1. Revizní komise je kontrolním orgánem klubu, který provádí zejména kontrolu
hospodaření klubu.

4

V.3.2. Revizní komise se schází podle potřeby. Její zasedání svolává a řídí předseda revizní
komise. Člen revizní komise se nemůže dát při jednání zastoupit jinou osobou. Jednání
revizní komise jsou neveřejná.
V.3.3. Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Revizní
komise si ze svého středu volí předsedu revizní komise.
V.3.4. Revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové. Pro přijetí
rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, přičemž každý člen
revizní komise má jeden hlas.
V.3.5. Členové revizní komise mají právo zúčastnit se zasedání výkonného výboru.
V.3.6. Revizní komise projednává návrh člena na přezkoumání rozhodnutí výkonného výboru
o jeho vyloučení z klubu. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena z klubu,
odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Kromě toho může revizní komise zrušit
rozhodnutí i v jiných odůvodněných případech.

V.4. Prezident klubu
V.4.1. Prezident klubu stojí v čele klubu.
V.4.2. Prezident klubu:





Řídí jednání valné hromady a výkonného výboru
Svolává jednání výkonného výboru
Za podmínek stanovených těmito stanovami jedná za výkonný výbor navenek jménem
klubu
Plní další úkoly

V.4.3. Prezident klubu je volen a odvoláván výkonným výborem. Je-li prezident klubu
odvolán výkonným výborem před uplynutím svého funkčního období, zůstává nadále členem
výkonného výboru.

V.5. Viceprezident klubu
V.5.1. Viceprezident klubu zastupuje prezidenta klubu v době jeho nepřítomnosti.
V.5.2. Viceprezident klubu řídí jednání valné hromady a výkonného výboru v době
nepřítomnosti prezidenta klubu.
V.5.3. Viceprezident klubu je volen a odvoláván výkonným výborem. Je-li viceprezident klubu
odvolán výkonným výborem před uplynutím svého funkčního období, zůstává nadále členem
výkonného výboru.
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V.6. Obecná ustanovení o členství v orgánech klubu
V.6.1. Funkční období jednotlivých členů výkonného výboru (včetně prezidenta a
viceprezidenta klubu) a revizní komise je dvouleté. Funkční období prezidenta a
viceprezidenta klubu však skončí nejpozději uplynutím jeho funkčního období jako člena
výkonného výboru.
V.6.2. Členem výkonného výboru (prezidentem, viceprezidentem klubu) a revizní komise
může být pouze člen klubu – fyzická osoba, která je plně svéprávná.
V.6.3. Funkce v orgánech klubu uvedených v bodech V.2., V.3., V.4. a V.5. stanov vzniká
zvolením příslušným orgánem.
V.6.4. Funkce v orgánech klubu uvedených v bodě V.6.3. zaniká odvoláním příslušným
orgánem klubu, uplynutím funkčního období, anebo odstoupením. Odvoláním končí funkce
dnem, kdy o tom příslušný orgán rozhodl. Odstoupením končí funkce člena orgánu klubu
dnem, kdy oznámení o odstoupení bylo doručeno výkonnému výboru a jde-li o odstoupení
z funkce člena výkonného výboru, kdy bylo doručeno revizní komisi. Za doručení výkonnému
výboru nebo revizní komisi se považuje doručení kterémukoliv členovi tohoto orgánu. Do
třiceti dnů ode dne zániku funkce je příslušný orgán klubu povinen uskutečnit doplňující
volbu. V tomto případě svolává zasedání orgánu příslušného k provedení doplňující volby ten
orgán, jemuž bylo oznámení o odstoupení z funkce doručeno.
V.6.5. Člen klubu může být do kteréhokoliv orgánu klubu zvolen opakovaně.
V.6.6. Funkce člena výkonného výboru je neslučitelná s funkcí člena revizní komise ani s
funkcí likvidátora.

Čl.VI.
Jednání za klub
Klub zastupuje výkonný výbor. Za výkonný výbor jedná navenek samostatně prezident nebo
viceprezident klubu, anebo kterýkoliv jiný pověřený člen výkonného výboru.

Čl.VII.
Zásady hospodaření
VII.1. Majetek klubu je tvořen zejména:
a)
b)
c)
d)

Příspěvky a vstupními příspěvky členů
Dotacemi a sponzorskými dary
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti uvedené v článku III. stanov
Majetkem převedeným do vlastnictví klubu.
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VII.2. Majetek nabytý klubem za dobu jeho trvání je ve výlučném vlastnictví klubu.
VII.3. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho
nabývání, pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O
převodech vlastnického práva k nemovitému majetku, rozhoduje valná hromada.
VII.4. Klub vede účetnictví. Návrh na schválení účetní závěrky a návrh rozpočtu na další rok
předkládá valné hromadě ke schválení výkonný výbor.

Čl. VIII.
Zrušení a zánik klubu
VIII.1. Klub se zrušuje na základě rozhodnutí valné hromady ke dni určeném v tomto
rozhodnutí, jinak ke dni, kdy bylo toto rozhodnutí přijato. V rozhodnutí musí být zároveň
stanoveno, zdali se jedná se o zrušení, při němž přechází veškerý majetek na právního
nástupce (fúze nebo rozdělení klubu) včetně označení tohoto právního nástupce anebo zdali
se jedná se o zánik bez právního nástupce (zrušení s likvidací); v tomto případě musí být
jmenován likvidátor, který provede likvidaci majetku klubu.
VIII.2. Likvidátor je při provádění likvidace povinen postupovat přiměřeně podle zásad pro
likvidaci obchodních korporací uvedených v zákoně. Zbytek výtěžku ze zpeněžení majetku
klubu po uspokojení všech známých věřitelů klubu a zaplacení odměny likvidátora se rozdělí
mezi členy klubu rovným dílem.
VIII.3. Klub může být rovněž zrušen na základě rozhodnutí soudu z důvodů uvedených v
zákoně. V tomto případě se klub zrušuje ke dni právní moci tohoto rozhodnutí s tím, že
likvidátora jmenuje soud.
VIII.4. Klub zaniká dnem výmazu z veřejného (spolkového) rejstříku.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
IX.1. Klub se zakládá na dobu neurčitou.
IX.2. Stanovy lze měnit nebo doplňovat pouze způsobem uvedeným v bodě V.1.5. písm. b).
V Klatovech dne 9.4.2015
Ing. Jiří Stuna
president LTK Klatovy z.s.

jiří Tománek
vicepresident LTK Klatovy z.s.
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