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, , Stan,ovy TTC Praha - klubu stolního tenisu t -lV~ I, C)l

I. Základní ustanoveni t;;;: \ I~'lft; ~ I

1. TTC Praha - klub stolního tenisu (dále jen rrc Praha) je občanské sdružení\si>rá~~~~\ !lI
subjektivitou. Sdružuje především zájemce o rekreační stolní tenis, kteří přijali s'fťolečn .~ tj-·l) T;!
symboliku a dohodli se na společném uspořádání svých záležitostí a společném B.rosaz vái::i~f//'
s~~~mů. ". ,~
2. nc Praha působí na území Prahy. ..0

3. Sídlem TTC Praha je Viktorinova 1210/8, 14000 Praha 4, kde působí na adrese, která je
pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.

II. Poslání a úkoly
_ 1. TTC Praha organizuje především činnost pro své členy a usiluje o její rozšíření i mezi ostatní

veřejnost.
2. Ve smyslu těchto stanov plní především tyto hlavní úkoly:
a) pořádá dlouhodobý turnaj - ligu a dále krátkodobé turnaje - poháry a kontrolní turnaje pro
vlastní členy,
b) pořádá turnaje ve stolním tenisu pro veřejnost,
c) získává pro rekreační stolní tenis své členy, ale i další zájemce,
d) dbá o růst odbornosti a odpovídající výkonnosti svých členů při zachování zdravotních
principů,
e) rozvíjí doplňkovou společenskou a kulturní činnost,
f) provádí odpovídající hospodářskou činnost k zajištění prosperity vlastní činnosti.
3. TTC Praha spolupracuje s ostatními podobně zaměřenými organizacemi na území ČR
případně i v zahraničí.
4. TTC Praha vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány státní správy, různými
podniky a jednotlivci.
5. V rámci TTC Praha nepůscbí žádné politické strany či hnutí.

\II. Členství, práva a povinnosti členů
1. Čienem TTC Praha se může stát každá osoba starší 15 let, která projeví aktivní zájem o
činnost a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly TTC Praha a zaváže se
dodržovat stanovy. Členství vyniká schválením přihlášky prezídiem TTC Praha, které zajistí
vystavení členského průkazu.
2. Mládež do věku 15ti let může získat žákovské členství Z;3 stejných podmínek jako v
předchozím článku s tím, že na přihlášce bude ještě písemný souhlas zákonného zástupce.
3. Základní práva členů jsou:
a) podílet se na činnosti TTC Praha dle svého zájmu a možností,
b) podílet se na všech výhodách poskytovaných členům TTC Praha,
c) dávat návrhy a uplatňovat své názory k činnosti TTC Praha, být informován o činnosti a
hospodaření nc Praha,
d) volit a od 18 let být volen do orgánů TTC Praha,
fe být přítomen na jednání o své osobě,
f) být delegován jako rozhodčí dle kvalifikace. r .
4. Povinnosti člena TTC Praha: ~~:;mustanov vzata na Věn1 ~ o' -

a) podílet se na činnosti TTC Praha dle svých možností" ,-1'1' C.6. ZOo/) .
b) řídit se stanovami TTC Praha, ; I, e ..........................•.. ~S-:-: .
c) chránit a zvelebovat majetek TTC Praha, I .. ,. VJC j1- A Au l~1 :
d) řádně a včas platit členské příspěvky, t I)OG C.J :I.~'.J. .) / ~l.-KI
e) rozšiřovat svoji odbornou kvalifikaci,. . :

~~~:n~~~%~~~ítat zapasyve funkcirozhodčího. ~ČO §~2..3..?§.1..~ 1
a) vystoupením ze strany člena,
b) vyškrtnutím (pro neplnění povinností),
c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím,
d) úmrtím člena.
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6.Čestné členství je výrazem ocenění zásluh o rozvoj nc Praha a z hlediska těc~tcfŠta~~~~~
nenahrazuje členství. \\ \{J:~ ,.

'\ .
IV. Členské příspěvky a poplatky '-.., \\V'
1. Výši členských příspěvků stanovuje prezídium TTC Praha nejpozději do 30. 11. na násleauyícf
kalendářní rok. Nestanoví-Ii prezídium novou výši členských příspěvků do tohoto termínu, platí
výše příspěvků, která byly v předchozím roce.
2. Členské příspěvky se skládají z členského příspěvku a oddílového příspěvku.
3. V případě potřeby je prezídium TTC Praha oprávněno vyhlásit mimořádné členské příspěvky.
Výše těchto mimořádných členských příspěvků může dosáhnout maximálně 50% základního
ročního členského příspěvku. Povinnost zaplatit tento mimořádný členský příspěvek je nejpozději
do 30 dnů po vyhlášení. Prezídium TTC může tyto mimořádné členské příspěvky vyhlásit pouze
jednou ročně.
4. Konference nc Praha může v případě potřeby vyhlásit mimořádné členské příspěvky v
libovolné výši. Povinnost zaplatit tento mimořádný členský příspěvek je nejpozději do 30 dnů po
vyhlášení.
5. V rámci nc Praha působí několik oddílů (družstev), které mají samostatný program. Tyto
oddíly nemají vlastní právní subjekltivutu, ale své vnitřní záležitosti si spravují samy. Má-Ii oddíl
aspoň tři členy starší 18 let, je jeho nejvyšším orgánem Výroční členská schůze oddílu, která volí
delegáty na Konferenci TTC Praha. Jde-Ii o oddíl žáků, zastupuje jej jeho vedoucí, který je též
delegátem na Konferenci TTC Praha. Každý oddíl hospodaří prostřednictvím TTC samostaně,
jeho příjmy musí odpovídat výdajům.

V. Disciplinární opatření
1. Za porušení stanov, vnitřních směrnic a řádu, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné
nedostatky ve výkonu práva povinností nebo výkonu funkce, za provinění související s akcemi
vlastními či jiných organizací, kterých se TTC Praha účastní, mohou být uloženy jako výchovné
prostředky tyto disciplinární tresty:
a) napomenutí,
b) důtka,
c) pokuta,
d) zákaz výkonu funkce,
e) vyloučení.
2. Každý člen má právo se zúčastnit jednání, kde je projednáváno jeho disciplinární provinění a
musí o tom být prokazatelně a včas informován.
3. Disciplinárním orgánem je prezídium TTC Praha, které je povinno objektivně a spravedlivě
rozhodnout. Odvolacím orgánem v disciplinárním řízení je Konference. Prezídium TTC Praha
může pro účely disciplinárního řízení jmenovat disciplinární komisi.

VI. Orgány TTC Praha
1. TTC Praha si vytváří tyto orgány:
a) konference nc,
b) Prezídium nc Praha,
c) Kontrolní komise.
2. Nejvyšším orgánem je Konference TTC Praha, která se schází zpravidla jednou ročně na
zlomu roku. Mimořádní konference se koná, požádají-Ii o to alespoň 3/5 členů starších 15ti let a
to do 30ti dnů od podání takového podnětu. Mimořádnou konferenci může dále svolat prezídium
TTC Praha. Sezvání konference se provádí obvyklým dohodnutým způsobem.
3. Do výlučné pravomoci konference náleží:
a) rozhodnutí o změně názvu a symboliky TTC Praha,
b) stanovení hlavních směrů dalšího vývoje,
c) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy,
d) volit Prezídium TTC Praha, Turnajový výbor TTC Praha a Kontrolní komisi TTC Praha,
e) projednávat a schvalovat výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem, uzavření
hospodaření a revizní zprávu,
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f) rozhodovat o odvolání člena proti vyloučení z TTC Praha, ~ s ~~~~~{\~
g) rozhodovat o zrušení - zániku nc Praha, včetně stanovení zásad a způsobu vypořá ~l y\~~~>':'.
majetku. (~;?,\.:
4. Konference je usnášeníschopná pokud byly prokazatelně předány delegační lístky zástupců ~::.~
oddílů v počtu stanoveném jednacím řádem nejméně 3 týdny před konáním a pokud jsou
přítomni nejméně 3 delegáti z nejméně dvou oddílů. Všechna usnesení jsou přijímána
nadpoloviční většinou přítomných oprávněných členů s výjimkou zániku nc Praha.
5. Delegát je prokazatelně písemně pozván:
byla-li předána pozvánka s delegačním lístkem vedoucímu či jinému určenému zástupci jeho
oddílu,
byla-li zpráva o konání konference vyvěšena na viditelném místě alespoň 14 dní před konáním.
6. Prezídium nc Praha koordinuje činnost mezi zasedáním konference a při své práci se řídí
stanovami a dalšími směrnicemi, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu.
V čele prezídia nc Praha stojí prezident TTC Praha, který odpovídá za organizaci práce
prezídia nc Praha.
7. Prezídium nc Praha plní zejména tyto úkoly:
a) příprava jednání konference,
b) řídí činnost TTC Praha,
c) dbá o hospodárnost činnosti, zajišťuje operativně ekonomická rozhodnutí (např. schválení
rozpočtů a vyúčtování atd.),
zajišťuje členskou evidenci,
d) řídí činnost vlastních hospodářských zařízení,
e) zajišťuje plnění všech zákonných povinností,
f) uzavírá smlouvy,
g) jmenuje své výkonné pracovníky, jako je tajemník, pokladník a další a určuje jejich pravomoci
a povinnosti,
h) rozhoduje o přijetí nových členů a o jejich vyloučení či vyškrtnutí,
i) může delegovat své pravomoci určeným osobám či orgánům.
8. Kontrolní komise je voleným orgánem valné hromady pro provádění kontroly a přezkušování
všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci TTC Praha. Je-Ii počet členů
starších i8ti let menší než 100, může být tato komise jednočlenná (tvoří ji kontrolor TTC Praha).
9. Mezi výhradní pravomoci turnajového výboru patří:
a) řízení jednotlivých turnajů v rozsahu daných soutěžním řádem stolního tenisu platným v ČR,
b) vydávání žebříčků ATTP a určení kritérií pro hodnocení na těchto žebříčcích,
c) sestavování hracího řádu jednotlivých turnajů a jejich předkládání valné hromadě či schůzím
oddílů ke schválení
10. Ze zasedání všech orgánů je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu resp. záznamu z
jednání a usnesení přítomných osob, programu jednání a jeho závěrů.
11. Volební období prezídia TTC Praha je na dobu 5 let, kontrolní komise a turnajového výboru
3 roky. Orgán může provést kooptaci nových členů nejvýše do 1/3 původního počtu.

VII. Právní postavení a majetek TTC Praha
1. nc Praha je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou -
právnická osoba TTC Praha může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou
majetkovou zodpovědnost. Pro svou činnost může používat i jiného majetku a to na základě
smlouvy.
2. Za TTC Praha jejím jménem jedná Prezídium TTC Praha, a to zpravidla prostřednictvím
prezidenta TTC Praha, viceprezidenta TTC Praha, hospodáře TTC Praha a dalších členů
prezídia.
3. Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma, pak k jeho platnosti
se vyžaduje podpisu Prezidenta nc Praha nebo Viceprezidenta TTC Praha či Hospodáře nc
Praha a razítko.
4. Majetek TTC Praha tvoří:
a) příspěvky a poplatky od členů,
b) příjmy z tělovýchovných, sportovních, turistických a kulturně společenských činností,
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
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4) dotace na činnost, (:.~ ..-.;;:;:--1í\ ~-\
5) dotace na provoz, údržbu a investice, .~ (0' ?l~~:J.\c;.> \
6) příspěvky, podpory jiných organizací a jednotlivců, ~\)J. ~I\;p I

)d ~~7 ary, "r ,.1 ~ !
8) jiné příjmy. \ -e.~"'PJ / ,-

VIII. Další oddíly, činnosti a služby TTC ~ __.;~:1.9..../"·/
1. V TTC Praha působí samostatné oddíly, které pokud mají více jak 3 členy starší 18 let, si ze
svého středu volí předsedu oddílu a radu oddílu.
2. Členové dalších oddílů TTC Praha delegují své zástupce na konferenci TTC Praha dle klíče
schváleného konferencí.

IX. Závěrečná ustanovení
1. TTC Praha navazuje na tradice sdružení TTC Praha 4.
2. TTC Praha vynikla jako právnická osoba na základě schválení těchto stanov valnou hromadou
dne 12. 5. 1992 a dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů.
3. Změny a doplňky stanov schvaluje konference TTC.
4. TTC Praha zanikne, jestliže se na tom dohodnou nejméně 2/3 členů TTC starších 15ti let.
Vyjádření všech členů musí být písemné.
5. Tyto změněné stanovy vstupují v platnost schválením konferencí TTC Praha a dnem registrace
na MV ČR.


