ČESKOMORAVSKÝ KLUB VETERÁNŮ
VE STOLNÍM TENISU

STANOVY

PLATNOST STANOV ČMKV JE OD 16. 11. 2018

STANOVY Českomoravského klubu veteránů ve stolním tenisu, z. s.
čl. 1) NÁZEV
Název právnické osoby je Českomoravský klub veteránů ve stolním tenisu, zapsaný
spolek (dále jen „spolek“). Spolek byl založen 22. 4. 1982 pod původním názvem GP
veteránů ve stolním tenise, název ČMKV se používal od 30. 6. 1990. Spolek je samostatným
právním subjektem, je nezávislou nepolitickou organizací a svou činnost vyvíjí v rámci
platných zákonů ČR. Spolek je členem České asociace stolního tenisu (dále ČAST) jako
národního svazu se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi.
čl. 2) SÍDLO SPOLKU
Sídlo spolku je na adrese - dle zvoleného předsedy.
Spolek je bez ztráty své právnické osobnosti právnickou osobou zapsanou ve spolkovém
rejstříku vedeném - dle zvoleného předsedy.

čl. 3) ÚČEL SPOLKU
a) Spolek je založen za účelem společné účasti jeho členů na turnajích ve stolním
tenisu konaných pravidelně v průběhu celého roku v České republice, případně i v jiných
státech, podporování aktivního sportovního využití volného času, rozšiřování a šíření dobrých
přátelských vztahů, vzájemné komunikace a propagace stolního tenisu mezi širokou
veřejností. Organizuje a řídí turnaje spolku, podílí se na získávání finančních a materiálních
prostředků k zajištění své činnosti, vydává řády a jiné interní předpisy pro svoji činnost.
b) Spolek může vedle hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost,
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti a
to zejména pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své hlavní činnosti.
c)

Působnost spolku je po celém území České republiky.

čl. 4) ORGÁNY SPOLKU
4.1. Orgány spolku jsou: a) valná hromada spolku jako orgán nejvyšší,
b) předseda spolku jako orgán statutární,
c) výkonný výbor jako orgán výkonný,
d) revizní komise jako orgán kontrolní.
4.2. Valná hromada
a) Valná hromada spolku (dále VHS) je nejvyšším orgánem, která je složena ze
všech aktivních členů spolku. Do její působnosti náleží zejména rozhodnutí o změně stanov a
o změně sídla spolku. Dále do její kompetence patří volba a odvolání předsedy a 3 členů
revizní komise. Schvaluje rozpočet na další období, schvaluje výsledek hospodaření za
uplynulé období, včetně zprávy o činnosti, určuje výši a splatnost členských příspěvků,
schvaluje čestné členství ve spolku.

b) VHS svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát za rok a to pozvánkou (v tištěné
podobě nebo elektronickou formou) nejméně 30 dnů před dnem konání, na které bude uveden
den, místo konání a program VHS. Na základě rozhodnutí výkonného výboru spolku,
případně na základě žádosti revizní komise může být svolána mimořádná VHS.
c)

VHS řídí předseda, případně pověřený člen výkonného výboru.

d) Všichni výše uvedení funkcionáři jsou VHS voleni na 3 roky, pokud VHS
nerozhodne jinak. Každá následující VHS má právo je dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných odvolat a zvolit funkcionáře nové.
e) Průběh voleb se řídí volebním řádem, schváleným po zahájení VHS.
Členství ve VV je neslučitelné s členstvím v RK.
f) Na VHS musí být výkonným výborem pozván každý člen spolku. Výkonný výbor
spolku je také oprávněn pozvat na VHS jako hosty i další osoby včetně čestných členů, kteří
mají hlas poradní. Hlasují však pouze přítomní členové spolku. VHS je usnášeníschopná za
předpokladu, že se dostaví nejméně 50% členů. Po řádném termínu, kdy není VHS
usnášeníschopná, se koná po 20 minutách náhradní VHS při jakémkoliv počtu členů spolku.
K platnosti usnesení VHS je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
g)

Jednání VHS se řídí jednacím řádem, který je schválen po zahájení VHS.

h) Jménem spolku je oprávněn jednat samostatně předseda VV, na základě jeho
písemného pověření další členové VV, podle vymezených pravomocí. Právní jednání, která
jsou činěna písemnou formou, činí předseda s jedním dalším členem VV.
i) Z každého zasedání VHS je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo
zasedání svolal, kdo ho zahájil a předsedal mu, kdy se konalo, jaké další orgány VHS byly
zvoleny, jaká byla přijata další usnesení. Do tohoto zápisu má právo nahlížet každý člen
klubu.
4.3. Výkonný výbor
a)

V čele výkonného výboru je předseda jako statutární orgán spolku.

b) Výkonný výbor (dále jen „VV“) je kolektivním výkonným orgánem spolku a je
jmenován předsedou bezprostředně po jeho jmenování, v případě potřeby může předseda
spolku jmenovat další členy VV, o této skutečnosti informuje nejbližší zasedání VHS.
Složení VV je spolku sděleno na webových stránkách spolku a následně ve Zpravodaji.
c) VV má společně s předsedou 5 – 11 členů, závisí zpravidla na počtu členů
členské základny. Funkční období je 3leté. Každý člen VV je pověřen řízením odborného
úseku činnosti spolku. V případě dlouhodobého neplnění povinností člena VV, může VV na
základě návrhu předsedy spolku tohoto člena z VV odvolat. O této skutečnosti informuje
nejbližší jednání VHS.
d) VV organizuje a řídí činnost spolku, vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
zajišťuje spolupráci s ČAST a dalšími subjekty, hospodaří dle schváleného rozpočtu. Případné
odchylky rozpočtu předloží včetně zdůvodnění na nejbližší VHS. Výkonný výbor je
výkonným orgánem spolku s kompetencemi pro řízení činnosti spolku v plném rozsahu a
v souladu se Stanovami spolku.

e) V průběhu 3letého období má VV právo ustavit z členů spolku různé komise,
v případě snížení počtu členů VV kooptovat členy výboru (maximálně 3) s tím, že tato
kooptace bude dána na vědomí na nejbližším jednání VHS. VV má právo přijímat další členy
spolku a rovněž vylučovat členy spolku.
f) VV má právo rozhodovat o finančních odměnách pro členy spolku, včetně členů
VV, členové VV mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů
souvisejících s výkonem jejich funkce.
g) Výkonný výbor se za svoji činnost plně zodpovídá VHS, které předkládá ke
schválení celoroční Zprávu o činnosti spolku, dále zprávu o finančním hospodaření spolku i s
vyjádřením Revizní komise (RK). Pokud by během funkčního období odstoupilo více než
50% členů výboru nebo odstoupil předseda, musí být do 30 dnů svolána mimořádná VHS. Do
doby zvolení nového předsedy řídí činnost dosavadní předseda spolku ve spolupráci s VV.
h) Na schůzi VV svolává členy VV vždy předseda spolku. Schůze VV se koná
obvykle den před každým turnajem, účast všech členů VV je na každé schůzi povinná.
V případě neúčasti člena VV na schůzi ze závažných důvodů, je vždy nutné, aby o této situaci
byl vždy předem informován předseda spolku.
i) VV je schopen rozhodovat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
K platnosti usnesení VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy klubu.
j) V případě nutnosti okamžitého rozhodnutí mezi schůzemi výkonného výboru,
může být použita forma hlasování per rollam a to písemným, faxovým nebo elektronickým
dotazem u všech členů výkonného výboru. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční
většinou všech členů výkonného výboru. Další podmínky a obsah hlasování per rollam
stanovuje předseda. Výsledek hlasování se archivuje u předsedy.
4.4. Revizní komise
a) Revizní komise (dále jen „RK“) je stálým orgánem provádějícím mezi VHS
dozor nad majetkovým a finančním hospodařením spolku. Dohlíží na dodržování Stanov
spolku, zda jsou správně dodržovány všechny náležitosti a jsou-li řádně vedeny v souladu
s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy spolku.
b) RK má tři členy, které volí VHS. Členové RK si zvolí ze svého středu předsedu a
místopředsedu. RK může vykonávat svoji funkci, pokud počet jejich členů neklesne pod 2
členy. V tomto případě RK kooptuje dalšího člena RK, které schválí nejbližší jednání VHS.
c)

RK je samostatným orgánem, nepodléhá VV spolku, ale pouze VHS.

d) Do působnosti RK dále náleží zejména kontrola hospodaření spolku, kontrola a
dohled na dotace a využívání finančních příspěvků z různých zdrojů.
e) Pokud RK zjistí jakékoliv nedostatky, ihned o nich upozorní VV na nejbližším
zasedání a vše bude dále řešeno na nejbližší VHS jako součást zprávy RK. V případě zjištění
závažných nedostatků, má právo požádat VV o svolání mimořádné VHS, této žádosti musí
VV vyhovět a svolat mimořádnou VHS do 90 dnů od podání žádosti.
f) O své činnosti podá RK písemnou zprávu na VHS. Kterýkoliv člen RK se může
zúčastnit jednání VV s hlasem poradním. RK řeší případné spory uvnitř spolku a navrhuje VV
jejich řešení.

čl. 5) TURNAJOVÁ ČINNOST
a) Spolek pořádá na různých místech České republiky 6-11 turnajů ročně. Turnaje jsou
jedno až dvoudenní, podle kapacity herny a předpokládaného počtu účastníků. Hráči jsou
rozděleni do jednotlivých kategorií podle svého věku a pohlaví. Rozdělení kategorií může být
měněno a o změnách rozhodne vždy VHS. Výsledky na jednotlivých turnajích jsou bodově
ohodnoceny a body se sčítají nejen během kalendářního roku, ale i v dalších letech. Na konci
roku se koná vždy závěrečný turnaj (Turnaj mistrů) za účasti až 32 nejlepších hráčů každé
kategorie.
b) Nedílnou součástí zahájení turnajů je hymna veteránů autora Milana Nevoleho, která
se poprvé hrála 23. 11. 1996 v Chotěboři.

čl. 6) USNESENÍ O ČLENSTVÍ, PRÁVECH, POVINNOSTECH A ZÁNIKU ČLENSTVÍ
a) Spolek je ustaven v zájmu organizování sportovní i společenské činnosti hráčů a
hráček stolního tenisu. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba bez ohledu na
členství v politické straně či jiných organizacích, náboženství nebo státní příslušnosti.
b) Vznik členství je podmíněn dosažením nejméně 40roků v příslušném roce vstupu
do spolku a zaplacením ročního členského příspěvku, nejpozději do konce příslušného
kalendářního roku. Pro řádné dlouhodobé členy spolku platí povinnost zaplatit roční členský
příspěvek do 30. 6. běžného kalendářního roku. Výše členského ročního příspěvku je
pohyblivá a bude vždy stanovena VHS.
c) Spolek může organizovat i mezinárodní utkání veteránů nebo se zúčastňovat
podobných akcí v zahraničí. Bude usilovat o účast na vrcholných setkáních veteránů, jako
jsou Mistrovství světa (MS), Mistrovství Evropy (ME) a Světových her (SHV). Povinností
členů je mimo placení pravidelných ročních členských příspěvků i korektní chování na všech
akcích spolku.
d) Dle finančních možností spolku a daných pravidel, budou účastníci uvedených
akcí finančně podporováni.
e) Právem všech členů je účast na VHS, jednotlivých turnajích i na závěrečném
Turnaji mistrů. Také se může vždy přihlásit na společně organizované zájezdy do zahraničí.
Členství ve spolku zanikne nezaplacením ročního členského příspěvku do 31. 3. následujícího
kalendářního roku, nebo písemným vystoupením ze spolku, ale bez nároku na vrácení již
zaplacených příspěvků.
f) Každý člen je zavázán dodržovat Stanovy spolku a další interní předpisy spolku,
při hrubém přestupku, při snaze o rozbití spolku nebo šířením pomlouvačných
protispolkových zpráv, může být ze spolku vyloučen. Návrh na vyloučení ze spolku, který
může dát každý člen, musí být projednán v RK a ve VV a pokud se VV po svém hlasování
rozhodne pro vyloučení, předloží tento návrh VHS, která rozhodne s konečnou platností.
g) Seznam všech členů Spolku vede VV v elektronické podobě, který v něm provádí
zápisy a výmazy dle aktuálního stavu.

čl. 7) TERMÍNOVÁ LISTINA
Výkonný výbor spolku sestaví vždy do 15. října běžného roku termínovou listinu na
následující rok. Do listiny bude vždy zařazeno MS, ME případně SHV či další důležité akce.
Termíny našich turnajů v říjnu a v listopadu budou oznámeny až po oznámení termínové
listiny ČAST.

čl. 8) INFORMACE O ČINNOSTI KLUBU
a) Pro větší informovanost členů a příznivců spolku, byly na adrese www.cmkv.cz
založeny webové stránky, na kterých je možné najít spolkové novinky, výsledky z turnajů,
propozice na další turnaje i klubový časopis Zpravodaj. O případných změnách sdělování
informací o činnosti spolku rozhodne VV a této skutečnosti budou členové spolku
informováni.
b) Před zahájením každého turnaje budou členové spolku informováni o důležitých
událostech ve spolku.
c) Vydávání našeho Zpravodaje bylo povoleno Ministerstvem kultury 14. 1. 2008.

čl. 9) FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
a) Člen výkonného výboru pověřený vedením hospodaření Spolku (dále hospodář)
plně zodpovídá za finanční hospodaření spolku. Veškeré finanční transakce budou vedeny
v podvojném účetnictví, případně hotovostní toky financí i v pokladní knize. VV může
zabezpečit vedení podvojného účetnictví prostřednictvím účetní firmy. Každý doklad musí
být podepsán předsedou spolku. Finanční doklady jsou zakládány v číselné nepřerušované
řadě.
b) Finanční prostředky jsou uloženy na běžném účtu v bance, mohou být v české,
případně i v cizí měně. Členské příspěvky jsou vybírány hospodářem spolku, nebo dalšími
písemně pověřenými členy spolku. VV může provádět vnitřní rozpočtové změny v rozsahu
schváleného rozpočtu, které neovlivní celkové příjmy a výdaje, dále rozpočtové změny
týkající se účelových dotací ze státního rozpočtu. O těchto změnách průběžně informuje RK a
souhrnně VHS.
c)

Zdrojem příjmů spolku jsou:
-

Příjmy ze získaných dotací (ČAST, jiné organizace, územně samosprávné
celky)
Příjmy z hospodářských aktivit
Příjmy z členských příspěvků
Příjmy z reklamních a sponzorských smluv
Dary, případně úvěry, úroky z vkladů
Jiné příjmy

d) Kompletní kontrolu finančního hospodaření spolku provádí v průběhu roku RK,
výsledky kontrol jsou součástí její závěrečné zprávy na VHS.

čl. 10) ZMĚNY STANOV
Změny ve Stanovách mohou být provedeny pouze hlasováním na VHS. Pro
navrhovanou změnu ve Stanovách musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů
spolku. Změny v ostatních interních předpisech provádí VV, tyto musí nechat schválit na
nejbližším jednání VHS.

čl. 11) ZÁNIK SPOLKU
O zániku spolku může rozhodnout pouze VHS. Spolek také zanikne v případě, že ve
dvou následujících letech klesne členská základna pod 35 osob. Likvidaci spolku provede
určený likvidátor a zbývající majetek (případně i závazky) spolku bude potom rozdělen
stejným dílem mezi zbývající členy klubu.

čl. 12) PLATNOST STANOV SPOLKU
Tyto Stanovy nabývají platnosti schválením VHS dne 16. listopadu 2018.

Předseda Spolku ………………………………………..

