
STANOVY FOTBALOVÉHO KLUBU 

TJ Tatran Štítina 

 

I.   Základní ustanovení 

Fotbalový oddíl TJ  Tatran Štítina ( dále jen fotbalový klub) je dobrovolnou organizací 
bez právní subjektivity. Je nedílnou součástí Tělovýchovné jednoty Tatran Štítina. Sdružuje 
občany, kteří se chtějí podílet na společné činnosti klubu a přispívat k rozvoji sportu a 
tělovýchovy v rámci obce, ale i mimo ní.  

  

 II. Členství ve fotbalovém klubu 

Členem fotbalového klubu se může stát občan starší 5 let, který se ztotožňuje s činností a 
Stanovami fotbalového klubu. Podmínkou členství je zaplacení stanoveného členského 
příspěvku na příslušný kalendářní rok. V případě, že  příspěvek není v daném termínu 
zaplacen, přestává být občan členem fotbalového klubu. Jím se opět stává po zaplacení. 
Nezletilého člena fotbalového klubu na jednáních klubu zastupuje jeho zákonný zástupce 
včetně práva volit do orgánů klubu. Členství ve fotbalovém klubu není vázáno na registraci ve 
FAČR případně jiných fotbalových sdruženích.  

Základní práva členů : 

 podílet se na činnosti klubu 
 volit a být volen dle podmínek Stanov 
 požadovat zprávy a informace o činnosti fotbalového klubu 
 účastnit se sportovního a tělovýchovného života v rámci fotbalového klubu. Na 

základě povolení výkonným výborem využívat areál fotbalového hřiště včetně 
příslušenství 

 Základní povinnosti členů: 

 chránit jméno a čistotu klubu 
 na požádání být nápomocen při zabezpečování činnosti klubu (pořadatelská služba, 

organizace turnajů, atd.) 
 šetřit, chránit a zvelebovat majetek  fotbalového klubu včetně Sportovního areálu ve 

Štítině 
 platit řádně ve stanoveném termínu členské příspěvky.  
 zúčastnit se členské schůze fotbalového klubu 
 v případě delegování zúčastnit se valné hromady TJ Tatran  
 pomáhat při získávání finančních příspěvků 

  



III. Orgány fotbalového klubu 

Orgány fotbalového klubu jsou:  

 Členská schůze fotbalového klubu 
 Výkonný výbor fotbalového klubu 

  

IV. Členská schůze fotbalového klubu 

Členská schůze je nejvyšším orgánem fotbalového klubu. Schází se zpravidla 1x ročně. 
Svolává ji výkonný výbor minimálně 14 dnů před jejím konáním prostřednictvím webových 
stránek oddílu a oznámením o jejím konání ve vývěsní skříňce. Členská schůze může být 
svolána mimořádně, požádá-li o její svolání nejméně 20% členů fotbalového klubu,  případně 
odstoupí-li předseda nebo sekretář ze své funkce písemnou formou. V takových případech je 
nutno  svolat členskou schůzi nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení platné 
žádosti o svolání schůze nebo po odstoupení předsedy, případně sekretáře. 

Členská schůze: 

 volí členy výkonného výboru fotbalového klubu s přímou volbou předsedy a sekretáře 
klubu. Do výkonného výboru fotbalového klubu může být volen  člen fotbalového 
klubu starší 18-ti let. Každá členská schůze je schůzi volitelnou. Pokud nedojde na 
členské schůzi k volbě nového výkonného výboru, jeho činnost se automatický 
prodlužuje na další funkční období 

 schvaluje výší členských příspěvku členů fotbalového klubu pokud tyto mají být vyšší 
než členské příspěvky schválené Valnou hromadou Tělovýchovné jednoty  

 schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, směrech a hlavních úkolech v 
nastávajícím období 

 dává podněty a připomínky ke zlepšení činnosti 

Z jednání členské schůze se pořizuje dle potřeb (zejména při volbě VV) usnesení. Usnesení je 
závazné pro všechny členy fotbalového klubu souhlasí-li s jeho zněním většina přítomných 
členů na členské schůzi.   

. 

V. Výkonný výbor fotbalového klubu 

Výkonný výbor fotbalového klubu řídí činnost mezi dvěma členskými schůzemi. Je volen na 
členské schůzi v minimálním počtu třech osob, z toho předseda a sekretář přímou volbou. 
Schází se zpravidla 1 x za 14 dnů, v případě potřeby i častěji. Jeho svolávání je operativní a 
zabezpečuje ho předseda nebo sekretář. Plní zejména tyto úkoly: 

 vykonává práva a povinnosti zástupce fotbalového klubu  
 zabezpečuje plnění operativních i dlouhodobých úkolů  
 zajišťuje finanční krytí fotbalového klubu 
 uzavírá dle potřeby smlouvy s dalšími subjekty 



 rozhoduje o hostování a registraci jednotlivých hráčů včetně podmínek 
 rozhoduje o přihlášení mužstev do soutěže 
 jmenuje a odvolává realizační týmy jednotlivých sportovních mužstev ( trenéry, 

asistenty, vedoucí mužstev apod.) 
 dle potřeby ustavuje komise a další pomocné orgány 

Výkonný výbor řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti sekretář. O dělbě práce ve 
výkonném výboru, rozdělení jednotlivých úkolů včetně zodpovědnosti za jejich plnění, 
rozhoduje předseda. Ten má také právo veta v případě rovnosti hlasů při hlasování.  
Podpisové právo za výkonný výbor mají předseda VV a sekretář VV. Tyto osoby rovněž 
zastupuji fotbalový klub vně jeho činnosti. Z jednání výkonného výboru je pořizován zápis 
pouze v případně závažného jednání. 

 

VI. Závěrečné ustanovení 

Stanovy fotbalového klubu vycházejí ze Stanov Tělovýchovné jednoty Tatran Štítina., které 
nadále zůstavají v platnosti. Jsou v nich zakotvená specifika fotbalového klubu. Stanovy jsou 
závazné pro všechny členy fotbalového klubu. Jejich změny a doplnění může provádět pouze 
členská schůze formou doplňků a to písemnou formou. V případě přijetí nových  Stanov 
fotbalového klubu přestávají mít tyto Stanovy platnost. 

 

Projednáno a schváleno členskou schůzí fotbalového klubu TJ Tatran Štítina dne 16.7.2013. 


