Stanovy spolku D&M TENNIS ACADEMY, z.s.
Čl. I. Úvodní ustanovení
Název spolku: D&M TENNIS ACADEMY, z.s. /dále jen „spolek“/
Sídlo: Dobrovského 1872/88, Brno, Královo Pole, PSČ: 612 00

Čl. II. Charakter spolku
Spolek je dobrovolná, nevládní, samosprávná organizace, která se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, a jako taková je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Čl. III. Účel a činnost spolku
1.

Základním účelem a hlavní činností spolku je:
a)
b)

zabezpečování rozvoje sportovní činnosti, zejména v tenisové oblasti
organizace turnajů a soutěží ve spolupráci s ČTS, ČSTV i ostatními sportovními organizacemi a
jednotlivci.

Za tímto účelem bude spolek usilovat o hájení zájmu svých členů ve prospěch tenisu a vytváření
podmínek pro širokou veřejnost.
2.

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, přičemž zisk z hlavní činnosti spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. IV. Členství
1.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být osoby starší 15 let, které byly obeznámeny a
souhlasí se stanovami a účelem spolku.

2.

Členství ve spolku je dvojího druhu, když prvním typem členství je členství zakládajících členů a druhým
typem členství je členství dočasných členů, tj. členství časově omezené, přičemž s každým druhem
členství jsou spojena některá odlišná práva a povinnosti.

Čl. V. Zakládající členové
1.

Zakládajícími členy spolku jsou:
I.
II.

Dagmar Pojerová, nar. 27. listopadu 1974, bytem Dobrovského 1872/88, Královo Pole, 612 00
Brno, a
Martina Kozumplíková, nar. 5. prosince 1976, bytem č.p. 207, 664 67 Sobotovice.
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2.

Členství zakládajícího člena ve spolku zaniká:
I.
písemným oznámením člena o jeho vystoupení
II.
úmrtím člena bez právního nástupce
III.
zánikem spolku
IV.
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

3.

Členství zakládajícího člena ve spolku nezaniká úmrtím člena, ale přechází na jeho právního nástupce.
Členství zakládajícího člena je současně převoditelné, avšak pouze se souhlasem valné hromady spolku.

4.

Zakládající člen disponuje 1.000, slovy jedním tisícem, hlasů, na valné hromadě a 1, slovy jedním, hlasem
na členské schůzi spolku.

5.

Právem zakládajícího člena spolku je:
I.
II.
III.
IV.

6.

účastnit se činnosti spolku
volit orgány spolku
podávat připomínky a návrhy k práci rady i činnosti spolku, vznášet dotazy k orgánům spolku
být volen do orgánů spolku

Povinností člena spolku je:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

dodržovat stanovy spolku
aktivně se podílet na plnění cílů spolku
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
chránit a zachovávat dobré jméno spolku, propagace spolku
získávat další členy
hradit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou

Čl. VI. Dočasní členové
1.

O přijetí za dočasného člena spolku rozhoduje na základě podání přihlášky rada spolku.

2.

Dočasné členství ve spolku vzniká žadateli o dočasné členství dnem, kdy rada spolku rozhodne o jeho
přijetí za dočasného člena, a to na dobu zpravidla šesti měsíců.

3.

Dočasné členství ve spolku zaniká:
I.
II.
III.
IV.
V.

4.

písemným oznámením člena o jeho vystoupení
úmrtím člena
zánikem spolku
uplynutím doby, na kterou bylo dočasné členství dočasnému členu uděleno
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

Dočasné členství ve spolku nepřechází na právního nástupce. Dočasné členství je současně
nepřevoditelné na jinou osobu.
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5.

Dočasný člen disponuje 1, slovy jedním, hlasem, a to na členské schůzi spolku. V případě, že je dočasný
člen taktéž členem valné hromady, tj. nejvyššího orgánu spolku, disponuje na jednání valné hromady
taktéž 1, slovy jedním, hlasem.

6.

Dočasný člen je oprávněn účastnit se členské schůze spolku a na této taktéž hlasovat, přičemž je
současně oprávněn účastnit se jednání valné hromady s tím, že není oprávněn na valné hromadě
hlasovat, vyjma případů, kdy je současně členskou schůzí zvolen za člena valné hromady.

7.

Právem dočasného člena spolku je:
I.
II.
III.
IV.

8.

účastnit se činnosti spolku;
volit členy valné hromady spolku, a to vyjma zakládajících členů, kteří jsou členy valné hromady
vždy;
podávat připomínky a návrhy k práci rady, i činnosti spolku, vznášet dotazy k orgánům spolku;
být volen do orgánů spolku.

Povinností člena spolku je:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

dodržovat stanovy spolku;
aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
chránit a zachovávat dobré jméno spolku, propagace spolku;
získávat další členy;
hradit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

Čl. VII. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
I.
II.
III.

valná hromada;
rada;
členská schůze.

Čl. VIII. Valná hromada
1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji vždy všichni zakládající členové spolku. Členem
valné hromady může být dále taktéž dočasný člen spolku, a to za předpokladu, že je do funkce člena
valné hromady zvolen členskou schůzí.

2.

Valná hromada má nejméně dva členy a nejvíce 5 členů. V případě že je členem valné hromady taktéž
dočasný člen, je jeho funkční období 5 let. Dočasní členové jsou do funkce člena valné hromady voleni
členskou schůzí.

3.

Valnou hromadu svolává rada podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Pozvánka na valnou hromadu
bude členům valné hromady oznámena způsobem obvyklým stanoveným radou, a to nejméně 30 dní před
jejím konáním. Dočasným členům spolku bude konání valné hromady oznámeno stejným způsobem.
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4.

Valná hromada zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

rozhoduje o změnách stanov spolku
schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku
hospodaření spolku
schvaluje rozpočet spolku na příští období
volí členy rady
rozhoduje o počtu členů rady
rozhoduje o zrušení členství
rozhoduje o zrušení spolku
rozhoduje o výši členského příspěvku
rozhoduje o činnosti a celkové koncepci spolku na příští období
přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku

5.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů valné hromady.
Zakládající členové mají každý 1.000, slovy tisíc, hlasů a dočasní členové mají každý 1, slovy jeden, hlas.

6.

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Usnesení valné hromady je přijato prostou většinou hlasů
přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň
dvě třetiny všech členů valné hromady.

7.

Není-li na řádně svolané valné hromadě přítomen stanovený počet členů valné hromady (nadpoloviční
většina členů valné hromady), je možné po oznámení této skutečnosti svolat neodkladně „Náhradní
valnou hromadu“, a to se stejným programem. Přijatá rozhodnutí Náhradní valné hromady jsou pak platná
a účinná, jakož i závazná pro všechny členy spolku, a to za předpokladu, jsou-li přijata většinou
přítomných členů valné hromady.

Čl. IX. Rada
1. Rada je statutárním orgánem spolku.
2. Rada je kolektivním orgánem tvořeným dvěma členy, a to předsedou a místopředsedou. Členství v radě
vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada řídí činnost spolku mezi zasedáními valné hromady.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně jedenkrát ročně.
5. Navenek za Spolek jednají předseda a místopředseda společně. Podepisování za spolek se děje tak, že
k názvu spolku připojí předseda a místopředseda svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech
může být zmocněna další osoba.
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6. Rada zejména:
a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku, pokud valná hromada nerozhodne jinak
(např. aklamací v rámci jednání valné hromady).
b. koordinuje činnost spolku
c. svolává valnou hromadu
d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e. rozhoduje o přijetí za člena spolku
f. rozhoduje o všech dalších záležitostech, pokud nejsou svěřeny do působnosti valné hromady
g. odpovídá za vedení účetnictví a plynulý chod spolku
h. přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr
8. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.
9. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců, nesejde usnášeníschopná valná
hromada, přebírá její pravomoci a působnost rada.
10. Funkční období rady je pětileté.

Čl. X. Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku, a to jak zakládajícími členy, tak členy dočasnými.
2. Členská schůze je kolektivní orgán, který rozhoduje hlasováním všech členů, a to prostou většinou
všech hlasů.
3. Zakládající členové mají při hlasování na členské schůzi každý 1, slovy jeden, hlas a dočasní členové
mají při hlasování na členské schůzi taktéž každý 1, slovy jeden, hlas.
4. Členskou schůzi svolává rada spolku, a to nejméně jedenkrát ročně.
5. Do působnosti členské schůze patří:
a. volba dočasných členů valné hromady
b. rozhodování o připomínkách a návrzích k práci rady a činnosti spolku
c. rozhodování o budoucím rozvoji spolku

Čl. XI. Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Členové spolku pečují o majetek spolku, vedou evidenci a provádí inventuru majetku, vyřazují majetek
opotřebovaný a zastaralý.
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3. Zdroje majetku spolku tvoří:
I.
II.
III.
IV.

sponzorské dary a příspěvky
granty
členské příspěvky (pokud jsou vybírány)
výnosy majetku

4. Finanční prostředky spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to
v plné míře i pro členy spolku.
5. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně účetní závěrky.
6. Účetnictví je vedeno v souladu s platnými zákony a uskutečňuje se podle ročního rozpočtu schváleného
valnou hromadou.

Čl. XII. Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady
b. z jiného důvodu stanoveného zákonem
2. Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu majetkového
vypořádání.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení
1. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy
budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
2. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
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