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Stanovy Tělovýchovné jednoty Stoln \~. - .
I. Základnl ustanoveni .s.•- 10-.,
1. Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha (dále jen TJ) je občanské sdružení s právní subjekt' itlu. ~
Sdružuje především zájemce o rekreační stolní tenis, kteřl pfijali společný název, symboliku a d hodli CD
na společném uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.
2. TJ působí na území Prahy.
3. Sídlem TJ je Viktorinova 1210/8, 14000 Praha 4, kde působí na adrese, která je pravidelným ~m;;:; I
pro pfijímání všeobecné korespondence a plsemností. ~

II. Posláni a úkoly
1. TJ provozuje hernu stolního tenisu pro veřejnost Centrum zábavy s doplňkovými aktivitami.
2. Ve smyslu těchto stanov plní předevšlrn tyto úkoly:
a) provozování herny stolního tenisu pro členy i veřejnost
b) rozvíjí doplňkovou společenskou a kulturní činnost,
c) provozuje a rozšiřuie svá i společná sportovní zai'fzení včetně jejich doplňkových služeb,
d) provádí odpovídající hospodáfskou činnost k zejištěnl prosperity vlastní činnosti.
3. TJ spolupracuje s ostatními podobně zaměfenými organizacemi na území ČR případně i v zahraničí.
4. TJ vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány státní správy, různými podniky a jednotlivci.
5. V rámci TJ nepůsobí žádné politické strany či hnutí.

III. Členstvl, práva a povinnosti členů
1. Členem TJ Praha se může stát každá osoba starší 15 let, která projeví aktivní zájem o činnost a
podánřrn pfihlá~ky vysloví souhlas s posláním a úkoly TJ a zaváže se dodržovat stanovy. Členství vyniká
schválením přihlášky předsedníctvem TJ.
2. Základní práva členů jsou:
a) podílet se na činnosti TJ dle svého zájmu a možnosti,
b) dávat návrhy a uplatňovat své názory k činnosti TJ, být informován o činnosti a hospodaření TJ,
c} volit a od 18 let být volen do orgánů TJ,
d) být přítomen na jednáni o své osobě,
4. Povinnosti člena TJ:
a) podílet se na činnosti TJ dle svých možnosti,
b} i'fdit se stanovami TJ,
c} chránit a zvelebovat majetek TJ,
d} řádně a včas platit členské příspěvky,
5. Členstv! zaniká:
a} vystoupením ze strany člena,
b) vyškrtnutím (pro neplnění povinnosti),
c} vyloučen lm pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím,
d} úmrtím člena.

IV. Členské pflspěvky
1. Vý~i členských příspěvků stanovuje valná hromada TJ nejpozději do 30. 11. na následující kalendářní
rok. Nestanoví-Ii valná hromada novou vý~i členských příspěvků do tohoto termínu, platl výše příspěvků,
která byly v předchozím roce.

V. Orgány TJ
1. TJ si vytvárí tyto orgány:
a} valná hromada TJ,
b) předsednictvo TJ,
c) revizor TJ.
2. Nejvy~~ím orgánem je valná hromada TJ, která se schází zpravidla jednou ročně na zlomu roku.
Mimořádná valná hromada se koná, požádají-Ii o to alespoň 3/5 členů starších 15ti let a to do 30ti dnů od
podání takového podnětu. Mimorádnou valnou hromadu může dále svolat předsednictvo TJ. SezvánI
valné hromady se provádí obvyklým dohodnutým způsobem.
3. Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:
a) rozhodnuti o změně názvu a symboliky TJ,
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I,lb) stanoveni hlavnlch směrů dalšlho vývoje,
c) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy,
d) volit pfedstavenstvo TJ a revizora TJ,
e) projednávat a schvalovat výročnl zprávu, stav rozpočtu, hospodafenl s majetkem, uzavření
hospodafenl a reviznl zprávu,
f) rozhodovat o odvoláni člena proti vyloučeni z TJ,
g) rozhodovat o zrušeni - zániku TJ, včetně stanoveni zásad a způsobu vypofádánl majetku.
4. Valná hromada je usnášentscnopná pokud byly prokazatelně předány pozvánky nejméně 3 týdny před
konán lm a pokud jsou pfítomni nejméně 3 členové. Všechna usneseni jsou pfijlmána nadpolovičnl
většinou pfitomných oprávněných členů s výjimkou zániku TJ.
5. Delegát je prokazatelně plsemně pozván:
byla-Ii mu předána pozvánka osobně nebo zaslána emailem,
byla-Ii zpráva o valná hromada vyvěšena na viditelném mlstě alespoň 14 dni před konánim,
byla-Ii zpráva o valné hromady zvefejněna na Internetu na stránkách TJ ..
6. Pfedsednictvo TJ koordinuje činnost mezi zasedánim valných hromad a pfi své práci se řldl stanovami
a dalšlmi směrnicemi, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu. Včele
pfedsednictva TJ stoji předseda TJ, který odpovidá za organizaci práce pfedsednictva TJ.
7. Pfedsednictvo TJ plnl zejména tyto úkoly:
a) příprava jednáni valné hromady,
b) fldl činnost TJ,
c) dbá o hospodámost činnosti, zajišťuje operativně ekonomická rozhodnuti (např, schváleni rozpočtů a
vyúčtováni atd.),
zajišťuje členskou evidenci,
d) řldl činnost vlastnich hospodářských zařízení,
e) zajišťuje plněni všech zákonných povinnosti,
f) uzavirá smlouvy,
g) jmenuje své výkonné pracovniky, jako je tajemnlk, pokladnik a dalš! a určuje jejich pravomoci a
povinnosti,
h) rozhoduje o pfijetl nových členů a o jejich vyloučeni či vyškrtnuti,
i) může delegovat své pravomoci určeným osobám či orgánům.
8. Revizor je voleným funkcionáfem TJ pro prováděni kontroly a přezkušování všech ekonomických a
právnlch operaci uskutečňovaných v rámci TJ.
9. Ze zasedánl všech orgánů je povinen pfedsedajlcl zajistit pořízení zápisu resp. záznamu z jednáni a
usneseni pfltomných osob, programu jednáni a jeho závěrů:
10. Volebni obdobl pfedsednictva TJ je na dobu 5 let, revizora na 3 roky. Orgán může provést kooptaci
nových členů nejvýše do 1/3 původnlho počtu.
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VII. Právnl postaveni a majetek TJ
1. TJ je samostatnou a nezávislou spolkovou organizaci s právnl subjektivitou - právnická osoba TJ může
svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou zodpovědnost. Pro svou činnost
může použivat i jiného majetku a to na základě smlouvy.
2. Za TJ jejlm jménem jedná pfedsednictvo TJ, a to zpravidla prostrednictvim pfedsedy TJ, mistopfedsedy
TJ a dalších členů pfedsednictva. Každý člen pfedsednictva jedná samostatně.
3. Je-Ii pro právni úkon českým právnlm řádem pfedepsána pisemná forma, pak k jeho platnosti se
vyžaduje podpisu pfedsedy TJ nebo mistopfedsedy TJ či jiného pověfeného člena pfedsednictva TJ a
razitko.
4. Majetek TJ tvoří:
a) pflspěvky a poplatky od členů,
b) pfljmy z tělovýchovných, sportovnlch, turistických a kulturně společenských činnosti,
c) pfijmy z vedlejší hospodáfské činnosti (např. prodej občerstveni, prodej potřeb na stolni tenis, pronájem
stolů nečlenům)
d) pfispěvky, podpory jiných organizaci a jednotlivců,
e) dary,
f) pfijmy z reklamy,
g) jiné pfijmy.



VIII: Závěrečná ustanoveni
1. TJ vznikla jako právnická osoba na základě schváleni těchto stanov valnou hromadou dne 10.5.2010 a
dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona Č. 83/1990 Sb. o sdružováni občanů.
2. TJ zanikne, jestliže se na tom dohodnou nejméně 2/3 členů TJ starších 15ti let. Vyjádfenl všech členů
musl být plsemné. -

e,tstvo.~'I.. v....."' ....••..

i~f§i~fí''; \(~~wl ,
\<,,-1- -l ~ J

'~~


