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Stanovy 
TSK Dynamik, z.s.   

 
 

dále jen („Spolek“) 
 
 
I. Název Spolku 
 
Název Spolku je TSK Dynamik, z.s., 
 
IČ: 07511906 
 
II.Právní forma Spolku 
 
Právní forma spolku je zapsaný spolek, TSK Dynamik, z.s. 
 
III.Sídlo Spolku 
 
Sídlo spolku je Sídliště 1441, Lysá nad Labem, PSČ 289 22 
 
IV.Cíle činnosti Spolku 
 
a) Cílem  Spolku je provozování, propagace a rozvoj sportu a společenského tance v Lysé nad 
    Labem a to především se zaměřením na děti a mládež z Lysé nad Labem a okolí. 
b) Hlavní cíle: 

1. získávat příznivce sportu a tance všech věkových kategorií, a to od nejmenších dětí až 
po dospělé 

2. dbát na rozvoj společenského chování 
3. účastnit se aktivně i pasivně sportovních, tanečních i dalších kulturních akcí 
4. pořádat taneční večery, odpoledne  a další kulturní a sportovní akce 
5. dbát o dobré jméno Spolku a jeho členů 
6. propagovat město Lysá nad Labem 
7. vést děti a mládež ke sportu a tanci jako prevence vůči konzumaci alkoholu, drog      a 

jiným závadným aktivitám 
 
 
V. Orgány a organizační struktura Spolku 
 
Orgány Spolku jsou členská schůze, výbor Spolku a kontrolní komise 
 
a) Členská schůze 
Členskou schůzi tvoří všichni dospělí členové Spolku. Každý dospělý člen disponuje jedním 
volebním hlasem, řádní členové mladší 18-ti let nemají právo hlasovat na jednáních členské schůze. 
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Koná se zpravidla 1x ročně, v případě nutnosti svolá 
výbor Spolku nebo kontrolní komise mimořádnou členskou schůzi. Členská schůze volí nové členy 
výboru, schvaluje účetní a pokladní zprávu, usnesení, změny ve složení výboru, návrhy  výboru       a 
dalších členů a změnu stanov. 
Ke schválení jednotlivých návrhů, zpráv a usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných 
členů, kromě návrhů výslovně uvedených v bodech IX. a X.  stanov. 
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b) Výbor Spolku 
Výbor Spolku je minimálně tříčlenný orgán volený z dospělých členů na dobu 5 let. Výbor řídí provoz 
Spolku, schvaluje přijetí nových členů, vyloučení členů a výši členských příspěvků. Výbor svolává 
členskou schůzi. Rozhoduje prostou většinou o návrzích a usneseních. Výbor se schází dle potřeby, 
nejméně však jednou za čtvrtletí. V čele výboru stojí předseda Spolku, který je statutárním orgánem 
Spolku, zabývající se administrativou, členskou evidencí a spravující majetek Spolku. Dalšími rolemi 
ve výboru jsou jednatel, zabývající se administrativou včetně seznamu členů, ekonom, který zajišťuje 
účetnictví, pokladník, který disponuje finanční hotovostí, hlavni trenér  a zapisovatel. Všichni členové 
výboru mají oprávnění jednat za Spolek ve svých oblastech odpovědnosti samostatně. 
 
c) Kontrolní komise 
Kontrolní komise je volena členskou schůzí na 5 let a tvoří ji minimálně 3 členové Spolku.              Je 
oprávněna svolat mimořádnou členskou schůzi. 
 
d) Oddíly a sekce 
Činnost Spolku může být z organizačních důvodů rozdělena do jednotlivých oddílů a sekcí             na 
základě své činnosti. O vytvoření oddílu či sekce rozhoduje výbor Spolku. 
 
e) Shromáždění Spolku 
Shromáždění Spolku se koná nejméně 1x ročně. Svolává jej pověřený člen výboru minimálně 14 dní 
před konáním. Účelem shromáždění je seznámení zákonných zástupců nedospělých členů formou 
zpráv, které předkládá výbor. 
 
 
 
VI. Zásady hospodaření 
 
Finanční prostředky Spolku získané z příspěvků členů, dotací, darů a dalších aktivit budou používány 
k zajištění provozu Spolku. 
Spolek je oprávněn nabývat a pozbývat majetek, o  majetku, darech, aktivitách a hospodaření Spolku 
rozhoduje  výbor Spolku. 
Spolek je povinen vést daňovou evidenci, popř. účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy 
České republiky. 
Za hospodaření Spolku odpovídají předseda a ekonom-pokladník Spolku. Účetní a pokladní zpráva 
bude předkládána na výroční schůzi. 
 
VII. Členství ve Spolku 
 
a) Členství ve Spolku může být řádné nebo čestné. Členství Spolku vzniká na základě písemné 
přihlášky schválené výborem Spolku. U osob mladších 18 let přihlášku potvrzují zákonní zástupci. 
Je-li člen zařazen do závodního týmu, je povinen dodržovat zásady uvedené v „Přihlášce člena 
/Závodníka“ sportovního klubu TSK Dynamik,z.s., Lysá nad Labem. Znění této přihlášky stanovuje 
výbor Spolku. 
 
b) Za čestného člena Spolku může být přijata fyzická osoba, která se významně zasloužila        o 
činnost, rozvoj či věhlas Spolku, a to na základě schválení výborem Spolku. 
 
 
 
c) Členské příspěvky, pokud jsou stanoveny, se platí 1x ročně, nejpozději do 31. října příslušného 
roku, za který jsou placeny. V roce založení maximálně do 2 měsíců ode dne registrace Spolku. Výše 
členských příspěvků je schvalována výborem Spolku . Čestní členové Spolku členské příspěvky 
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neplatí. 
 
e) Neplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu a neuhrazením ani po písemné 
výzvě Spolku adresované členovi, který je v prodlení s úhradou zaplacení svého členského příspěvku, 
členství automaticky zaniká. 
Dále členství ve Spolku zaniká úmrtím člena, vystoupením na základě písemné odhlášky nebo 
vyloučením. O vyloučení rozhoduje výbor Spolku, pokud člen nedodržuje stanovy Spolku, poškozuje 
Spolek jeho pověst nebo  člena Spolku. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen písemně odvolat 
do 14 dnů. 
 
VIII. Práva a povinnosti člena Spolku 
 
a) Členové mají právo: 
1. Účastnit se všech aktivit pořádaných Spolkem 
2. Podávat podněty a návrhy k činnosti Spolku. 
3. Podávat podněty a návrhy výboru a členské schůzi. 
4. Ukončit své členství ve Spolku. 
5. Volit a být volen do orgánů Spolku. 
6. Využívat členských výhod a slev zajišťovaných nebo zprostředkovaných Spolkem. 
 
b) Členové mají za povinnost: 
 
1. Dodržovat stanovy Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku. 
2. Platit včas členské příspěvky. 
3. Osobní účast pomáhat plnit cíle Spolku. 
4. Dbát na dobré jméno a pověst Spolku (Případné poškozování jména nebo jeho člena Spolku 
    může být posouzeno jako ke zrušení členství). 
5. Trenéři (vedoucí sekcí) budou provádět svojí činnost na podkladě řádně uzavřené smlouvy. 
6. Podklady o členech, jejich počtu budou shromážděny u předsedy Spolku 
 
Nedodržení povinností člena může vést k jeho vyloučení.  Méně závažné přestupky lze řešit se 
souhlasem člena pokutou. 
 
 
IX. Zvláštní ustanovení 
 
Za soukromý majetek členů a soukromé aktivity členů Spolek neodpovídá. 
Členská schůze i mimořádná členská schůze Spolku jsou svolány, písemně mailem nebo SMS 
zprávou, minimálně 14 dnů předem. 
Návrh na změnu stanov mohou podávat pouze dospělí členové Spolku. Tyto návrhy musí být  přijaty 
2/3 většinou všech dospělých členů Spolku. 
 
 
 
 
X. Zánik Spolku 
 
Zánik Spolku musí odsouhlasit ¾ většina členů přítomných na členské schůzi. Jmění Spolku poslouží 
především k jeho likvidaci, a úhradě jeho závazků. Likvidační zůstatek může být rozdělen rovným 
dílem mezi členy Spolku nebo předán jinému spolku s podobným zaměřením.                     O 
likvidačním zůstatku rozhoduje ¾ většina členů přítomných na členské schůzi. 
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XI. 
Tyto stanovy byly schváleny dne   27.08.2018 
 
Členové výboru: 
 
Ing.Luboš Kloud -  předseda    
  
Mgr.Lucie Koštířová – hlavní trenér  
 
Jana Turková – člen výboru 
 
 
 


