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STANOVY 

TJ Pupásek, z.s.  
 

Článek I. 
 Základní ustanovení 

 
 

1. Spolek s názvem TJ Pupásek, z.s. (dále jen ,,Spolek“) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická 
a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je 
především provozovat a rozšiřovat tělovýchovnou činnost, a to mimo jiné na mateřských a 
základních školách, za účelem zvýšení fyzické zdatnosti, přispět ke vzdělání a výchově dětí a 
mládeže v České republice. 

2. Sídlem Spolku je Kostelec u Křížků 213, 251 68 Kamenice 
 
 

Článek II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku 

 
1. Základním účelem a hlavní činností Spolku je: 

a)  organizace, řízení a propagace tělovýchovné činnosti, a to zejména v součinnosti 
s   mateřskými a základními školami, jakož i s jinými subjekty či samostatně za účelem 
zvýšení tělesné zdatnosti svých členů, 

b) vytvářet široké možnosti zapojení do tělovýchovné činnosti pro zájemce z řad veřejnosti, 
se zaměřením na předškolní děti a školní mládež, 

c) vést své členy a ostatní zájemce o tělovýchovnou činnost k dodržování základních 
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, 

d) hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány státní 
správy a samosprávy a s ostatními organizacemi a jednotlivci, 

e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji tělovýchovy v místech své působnosti a 
rozvíjet svou činností veřejnou prospěšnost tělovýchově. 

2. Spolek může provozovat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti, a to výlučně jen k podpoře své hlavní činnosti.  
 

 
Článek III. 

Členství ve spolku 
 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem může být fyzická i právnická osoba s tím, že jedná-li se o 
osobu právnickou, jedná směrem ke spolu vždy v zastoupení fyzickou osobou, kterou označí, 
případně, která je statutárním orgánem člena. Za osobu nezletilou vždy v písemné podobě jedná 
její zákonný zástupce. 
 

2.  Členství ve Spolku je trojího druhu a rozlišuje se na řádné, čestné a přidružené. 
 

3.  Členství řádné či členství čestné vzniká, pokud o přijetí za člena rozhodne na základě písemné 
přihlášky podepsané členem Statutární orgán Spolku. Přihláška se považuje za písemnou také 
tehdy, pokud je zaslána elektronicky s podpisem zájemce o členství. Členství řádné či členství 
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čestné vzniká dnem, kdy Statutární orgán Spolku o přijetí za řádného či čestného člena Spolku 
rozhodl. V rozhodnutí je vždy uvedeno, zda je člen přijat jako člen řádný či jako člen čestný. 
Čestným členem se může stát osoba, která se svou činností dlouhodobě a významně podílela na 
činnosti Spolku. 

 
4.  Členství přidružené vzniká na základě písemné přihlášky, a to dnem následujícím po dni, kdy je 

přihláška doručena Spolku a je uhrazen prvý splatný členský příspěvek člena, pokud Statutární 
orgán Spolku nerozhodne, že člena nepřijímá. Rozhodnutí o nepřijetí musí být doručeno zájemci o 
členství. Přihláška se považuje za písemnou také tehdy, pokud je zaslána elektronicky s podpisem 
zájemce o členství. 
 

5.  Členství ve Spolku zaniká: 
a. vystoupením člena na základě doručení písemného oznámení o vystoupení ze Spolku, a to 
dnem následujícím po doručení oznámení o vystoupení člena ze Spolku;  
b. vyloučením člena ze Spolku;   
c. úmrtím člena či v případě právnické osoby jejím zánikem; 
d. zánikem Spolku. 

 
6.  Spolek vede databázi (seznam) členů. Seznamy členů nebudou zveřejněny. Předání seznamu členů 

orgánům státní správy se nepovažuje za zveřejnění.  
 

7.  Každý člen Spolku, a to i člen, jehož členství zaniklo, obdrží na svou žádost od Spolku potvrzení 
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje jeho osobě. Vydání výpisu může být úplatné, přičemž 
o výši úplaty rozhoduje statutární orgán Spolku. Výše úplaty nesmí být vyšší než 200,- Kč. 

 
Článek IV. 

Práva a povinnosti členů Spolku 
 

1.  Práva a povinnosti členů Spolku určují tyto stanovy a dále v mezích těchto stanov rozhodnutí 
orgánů spolku. 
 

2.  Každý člen má právo zejména: 
a. podílet se na činnosti Spolku a účastnit se jednání členské schůze s hlasem poradním;  
b. účastnit se akcí pořádaných spolkem; 
c. obracet se na orgány spolku s podněty a nápady k další činnosti spolku; 

 
3.  Každý člen má povinnost zejména: 

a. sdělit informace o své osobě jakož i informace kontaktní a do 30 dnů ode dne změny 
těchto údajů sdělit, že ke změně došlo a sdělit tuto změnu; 

b. podílet se na plnění cílů spolku, jednat v souladu s jeho účelem a dodržovat tyto stanovy; 
c. svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech spolku, bude-li jejich členem; 
d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;  
e. platit členské příspěvky Spolku v rozsahu stanoveném statutárním orgánem Spolku či 

představenstvem Spolku; 
f. pečovat řádně o majetek Spolku, který mu je svěřen či poskytnut k užití. 

 
4.  Práva řádných členů nad rámec práv dle odst. 2: 

a. účastnit se jednání členské schůze Spolku, na ní hlasovat a navrhovat kandidáty na zvolení do 
volitelných orgánů spolku,   



3 
 

b. být volen do volitelných orgánů Spolku, pokud je osobou fyzickou, nemá omezenu 
svéprávnost či způsobilost jednat a je-li starší 18ti let, 

c. vyžadovat na orgánech spolku informace o činnosti a hospodaření. 
 
5. Práva čestných členů nad rámec práv dle odst. 2: 

a. účastnit se jednání členské schůze Spolku a navrhovat kandidáty na zvolení do volitelných 
orgánů spolku,   

b. právo na osvobození od platby členských příspěvků. 
 

Článek V. 
Orgány Spolku 

 
1. Orgány Spolku jsou: 

a. Členská schůze 
b. Představenstvo 
c. Předseda 

 
2. Představenstvo a Předseda jsou volenými orgány Spolku. 

 
Článek VI. 

Členská schůze 
 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze.  
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku. Hlasovat jsou na členské schůzi oprávněni jen 

členové řádní. Člen čestný či člen přidružený má právo se účastnit bez práva hlasovat. 
3. Jednání členské schůze svolává Předseda a není-li Předseda či pokud Předseda řádně jednání 

nesvolá, tak kterýkoli člen Představenstva tak, aby se její jednání konalo nejméně jednou za 
deset let. Jednání členské schůze se svolává minimálně 30 dní před jeho konáním vyvěšením 
pozvánky, ze které bude patrno místo, čas a pořad (program) v sídle Spolku a zasláním 
pozvánky všem řádným členům na elektronické (emailové) či řádné adresy. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni řádní členové disponující nejméně ½ 
všech hlasů. Každý řádný člen Spolku má na jednání členské schůze 1 hlas. 

5. Členská schůze zejména volí a odvolává členy Představenstva. 
 

Článek VII. 
Představenstvo 

 
1. Představenstvo řídí činnost Spolku po celou dobu existence a rozhoduje ve všech případech 

týkajících se činnosti Spolku.  
2. Členem Představenstva může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, jejíž způsobilost právně 

jednat není omezena, je plně svéprávná a je řádným členem spolku ve smyslu těchto stanov. 
Členství v Představenstvu je slučitelné s jakoukoli další funkcí či působením v rámci Spolku. 
Na členství v Představenstvu není právní nárok. 

3. Představenstvo je tříčlenné. V čele Představenstva stojí jeho Předseda, který je statutárním 
orgánem Spolku. Předseda je volen z členů Představenstva jeho členy. Opětovná volba je 
možná.  

4. Funkční období Představenstva i jeho Předsedy je desetileté. 
5. Předseda je povinen svolat řádné zasedání Představenstva nejméně jedenkrát ročně. 

Předseda je rovněž povinen svolat Představenstvo na žádost 2/3 jeho členů. V tomto případě 
je Předseda povinen svolat Představenstvo nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. 
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Nesvolá-li v tomto případě Předseda Představenstvo do 30 dnů od doručení žádosti, jsou ti, 
kdo žádost podali, oprávněni svolat zasedání sami. 

6. Zasedání Představenstva se svolává pozvánkou zaslanou jeho členům prostřednictvím e-
mailu. 

7. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání a program zasedání 
Představenstva. Pozvánka musí být zaslána 14 kalendářních dnů před datem konání zasedání 
Představenstva.  

8. Zasedání Představenstva může být odvoláno či odloženo stejným způsobem, jakým bylo 
svoláno.  

9. Do působnosti Představenstva náleží zejména: 
a) rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení, 
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku; rozhodnutí o 

změně sídla však náleží do působnosti Předsedy Představenstva, 
c) rozhodnutí o všech ekonomických otázkách týkajících se činnosti Spolku a o výši a 

způsobu placení Spolkových příspěvků, 
d) rozhodnutí o nakládání s hmotným i nehmotným majetkem Spolku,  
e) rozhodnutí o přijetí za řádného člena Spolku), či o přijetí za čestného člena Spolku nebo 

rozhodnutí o změně druhu členství člena, 
f) rozhodnutí o vyloučení člena, 
g) volba a odvolání Předsedy z členů Představenstva,  
h) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného Spolku, 
i) schválení výsledku hospodaření Spolku, 
j) určení hlavních směrů činnosti Spolku, 
k) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,  
l) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení 
m) rozhodnutí ve všech dalších oblastech činnosti Spolku, které si vynahradí do své výlučné 

působnosti. 
10. Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. 
11. K platnosti usnesení Představenstva je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných. 
12. K platnosti usnesení o zrušení Spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je 

potřeba alespoň 2/3 většina přítomných. 
13. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako podprogramu, lze jednat a rozhodnout o 

ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. 
14. Zasedání Představenstva řídí Předseda. Za zasedání Představenstva je pořízen zápis, ze 

kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo a jaká byla přijata usnesení. 
Přílohou zápisu je prezenční listina. 

15. Člen Představenstva může odstoupit ze své funkce, nebo se vzdát členství ve Spolku. V obou 
případech je povinen tuto skutečnost Představenstvu oznámit. Předseda je povinen svolat 
pro tento případ zasedání Představenstva nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy oznámení přijal. 
Výkon funkce člena či členství ve Spolku končí dnem, kdy tuto skutečnost Představenstvo 
projednalo, nejpozději však třicátým dnem ode dne, kdy oznámení přijalo. 

16. Členství v Představenstvu zaniká: 
a) odstoupením z funkce, 
b) zánikem členství ve Spolku, 
c) úmrtím člena. 
d) zánikem Spolku. 

17. Jestliže zanikne funkce členu Představenstva, je Představenstvo oprávněno kooptovat 
náhradního člena Představenstva, přičemž funkční období kooptovaného člena není delší, 
než funkční období ostatních členů.  
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Článek VIII. 

Statutární orgán Spolku 
 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku a zastupuje Spolek ve všech věcech navenek. 
Předseda zabezpečuje a řídí záležitosti Spolku v období mezi zasedáními Představenstva. 

2. Předseda jedná jménem Spolku, a to v souladu s rozhodnutím Představenstva. 
3. Předseda se podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku 

připojí svůj podpis. 
 
 

Článek IX. 
Majetek a hospodaření 

 
1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména: 

a.  členské příspěvky, 
b.  příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 
c. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti 

s provozováním volnočasových aktivit na mateřských a základních školách a organizování 
sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti, 

d. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 
e. dary 

2. O výši členských příspěvků rozhoduje Představenstvo nebo Předseda. Výše členských 
příspěvků nemusí být pro každého člena shodná a může záviset na rozsahu, v jakém člen 
využívá činností spolku vyžadující vynaložení nákladů ze strany Spolku. 

3. Zaplacené členské příspěvky se nevrací, a to ani pro případ zániku členství člena ve Spolku. 
4. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích 
s ním, rozhoduje Představenstvo. 

5. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis 
může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti. 

6. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Představenstvo. Likvidační zůstatek po provedení 
likvidace bude rozdělen mezi řádné členy Spolku v poměru určeném Představenstvem. 

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

Tyto stanovy ve znění shora uvedeném byly schváleny Představenstvem Spolku na schůzi konané dne 
14.8.2020 
 


