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S T A N O V Y 
Zlínského krajského svazu stolního tenisu z.s. 

 

I. 

Všeobecná ustanovení 

 

Článek 1 

Název, sídlo a postavení 

1 Zlínský krajský svaz stolního tenisu z.s. (dále též jen ZKSST) je dobrovolným spolkem, 
který spolčuje fyzické osoby a sportovní oddíly, kluby a zájmové skupiny stolního  
tenisu (dále jen „právnické osoby“) ve Zlínském kraji, bez ohledu na to, ke kterým  
organizacím nebo hnutím patří. 

2 Spolek  působí  pod  názvem  Zlínský krajský svaz stolního tenisu z.s.  a  používá  
zkratku ZKSST. 

3 ZKSST je samostatnou nepolitickou organizací. 

4 ZKSST je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou  
odpovědností z těchto vztahů vyplývající. 

5 ZKSST působí na území daném hranicemi okresů – Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, 
Vsetín. 

6 Sídlem ZKSST je Hradská 854, 760 01 Zlín.   

Článek 2 

Účel ZKSST 

1 Účelem ZKSST je realizovat, řídit a propagovat stolní tenis na území Zlínského kraje 
za účelem jeho soustavného rozvoje a přípravy kvalitních hráčů. 

2 Při zajišťování svého účelu plní ZKSST tyto hlavní úkoly: 

a) organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje podle platných stanov,  
předpisů a nařízení ZKSST a vyšších svazů sportovní činnost ve stolním tenisu 
na území Zlínského kraje; 

b) organizuje a řídí soutěže ve stolním tenisu mládeže a dospělých na území  
Zlínského kraje; 

c) organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků; 

d) metodicky a organizačně pomáhá zdravotně postiženým sportovcům; 

e) zajišťuje propagaci stolního tenisu; 

f) vydává sportovní předpisy pro činnost v rámci ZKSST, upravující podmínky  
pro účast v soutěžích řízených ZKSST.  
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Článek 3 

Členství v ZKSST 
1. Členem ZKSST se mohou stát fyzické osoby a právnické osoby, mající provozování 

stolního tenisu jako předmět své činnosti, a které souhlasí s účelem ZKSST. Právnické 
osoby spolčené v ZKSST si ponechají samostatnost svého právního postavení, právo 
samostatně jednat, organizovat svoji vlastní činnost, spravovat vlastní majetek i další 
činnosti. 
 

2. Písemnou přihlášku k přijetí podá žadatel o členství regionálnímu, okresnímu nebo 
městskému svazu stolního tenisu příslušnému podle svého sídla (případně subjektu, 
který plní v regionu, okresu nebo městě jeho funkci.), jehož výkonný výbor o přijetí 
rozhodne. 
 

3. Členství zaniká: 
a) zánikem ZKSST, 
b) vystoupením člena, 
c) vyloučením pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství. Před vy-

loučením musí být člen Výkonným výborem ZKSST písemně vyzván k nápravě 
své členské povinnosti s určením lhůty patnácti dnů ke zjednání nápravy. O vy-
loučení člena rozhoduje Výkonný výbor ZKSST. K přezkoumání rozhodnutí o 
vyloučení člena je oprávněna Konference ZKSST, 

d) vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku, pokud nebude členský pří-
spěvek uhrazen ani ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy Výkonného výboru 
ZKSST k jeho zaplacení a člen byl na následek vyškrtnutí ve výzvě upozorněn. 
Výkonný výbor ZKSST může na základě písemné žádosti člena rozhodnout o 
prominutí členského příspěvku, 

e) zánikem člena – právnické osoby, 
f) úmrtím člena – fyzické osoby. 

 
4. ZKSST rozlišuje tyto druhy členství: 

a) členství fyzických osob – členství fyzických osob vzniká v případě, že fyzická 
osoba není členem ZKSST prostřednictvím sportovního oddílu stolního tenisu, 

b) členství právnických osob. 
 

5. U členství právnických osob dle čl. 3 odst. 4. písm. b) těchto stanov je rozlišováno: 
a) členství sportovního oddílu stolního tenisu, který je spolkem dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku a členství sportovního oddílu stolního teni-
su, který není spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a pro-
to realizuje své členství prostřednictvím organizace (např. TJ či Sokol), jejíž je 
součástí (dále jen „sportovní oddíl“), 

b) členství okresního, regionálního či městského svazu stolního tenisu, který je 
spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a členství okresního, 
regionálního či městského svazu stolního tenisu, který není spolkem dle záko-
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a proto realizuje své členství pro-
střednictvím organizace (regionální či okresní organizace ČUS), jejíž je součás-
tí (dále jen ,,okresní svaz“). 
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Článek 4 

Závazky ze zániku členství v ZKSST 

1 Při zániku členství v ZKSST z důvodu vystoupení je povinností vystoupivšího člena 
vypořádat všechny pohledávky a závazky, pokud existují a naopak, a to nejpozději  
ke konci kalendářního roku v roce ukončení členství, pokud se strany nedohodnou  
jinak. 

2 Člen, který je právnickou osobou, je povinen vypořádat pohledávky a závazky, pokud 
jeho členství v ZKSST je ukončeno z důvodu jeho zrušení s likvidací. 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti členů 

1 Základními právy členů jsou zejména: 

a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností veškeré činnosti ZKSST; 

b) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají; 

c) předkládat orgánům ZKSST své návrhy, připomínky, či stížnosti; 

d) podílet se prostřednictvím delegátů na jednání a rozhodování Konference 
ZKSST.  

 

2 Základními povinnostmi členů jsou zejména: 

a) chovat se čestně, loajálně vůči ZKSST; 

b) dodržovat stanovy, ostatní předpisy a řády ZKSST a rozhodnutí orgánů ZKSST; 

c) hradit členské příspěvky na činnost ZKSST; 

d) hájit a prosazovat zájmy ZKSST. 

 

 

Článek 6 

Členské příspěvky 

1 Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k ZKSST a představují 
základ finančních příjmů ZKSST. 

2 Výši a formu členských příspěvků (např. evidenční poplatky, vklady do soutěží)  
navrhuje a schvaluje Výkonný výbor ZKSST. 

3 Nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro zánik členství vyškrtnutím dle čl. 3 
odst. 3.3. písm. c) těchto stanov. 

4 Způsob platby a termín splatnosti členského příspěvku určuje Výkonný výbor ZKSST. 
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5 Výkonný výbor ZKSST může na základě písemné žádosti člena rozhodnout  
o prominutí členského příspěvku. 

6 Výkonný výbor ZKSST je oprávněn stanovit vnitřním předpisem ZKSST poplatky  
spojené s nepředpokládanými výdaji či výhradním užíváním majetku ZKSST  
některými členy. Taktéž je Výkonný výbor ZKSST oprávněn vydat sazebník postihů  
za neplnění členských povinností členy ZKSST. 

 

Článek 7 

Orgány ZKSST 

1 Orgány ZKSST jsou: 

a) konference ZKSST, jako orgán nejvyšší; 

b) výkonný výbor ZKSST, jako orgán výkonný a statutární; 

c) odborné komise ZKSST. 

 

Článek 8 

Konference ZKSST 

1 Konference ZKSST je nejvyšším orgánem ZKSST. Konferenci ZKSST svolává nejméně 
jedenkrát za rok Výkonný výbor ZKSST. 

2 Mimořádnou Konferenci ZKSST je Výkonný výbor ZKSST povinen svolat, pokud  
o to požádá nejméně polovina členů ZKSST. Výkonný výbor ZKSST je povinen svolat 
mimořádnou Konferenci ZKSST do třiceti dnů ode dne doručení podnětu. 

3 Každá Konference ZKSST ať řádná či mimořádná musí být svolána pozvánkou  
s konkrétním programem, která musí být nejpozději 21 kalendářních dnů před  
termínem jejího konání uveřejněna na internetových stránkách ZKSST a rozeslána 
jednotlivým členům na jejich e-mailové adresy, které za tím účelem poskytnou.  
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. 

4 Změnit program konference ZKKST lze v případě, že změna bude schválena 2/3 všech 
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

5 Konference ZKSST se účastní s hlasem rozhodujícím: 

a) předseda ZKSST; 

b) členové Výkonného výboru ZKSST; 

c) delegáti členů – právnických osob zastupujících oddíly a kluby jejichž družstva 
hrají v dané sezóně soutěže řízené ZKSST a ČASTem; 

d) každý sportovní klub dle čl. 3 odst. 3.4. písm. a) těchto stanov, jehož družstva 
hrají soutěže řízení ZKSST má právo vyslat jednoho delegáta; 

e) každý okresní svaz dle čl. 3 odst. 3.4. písm. b) těchto stanov, má právo vyslat  
jednoho delegáta. 
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6 Konference ZKSST se může účastnit s hlasem poradním: 

a) zástupce člena České asociace stolního tenisu. 

 

7 Konference  ZKSST je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s 
hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení Konference ZKSST je zapotřebí souhlasu 
aspoň nadpoloviční většiny přítomných. Každý delegát s hlasem rozhodujícím  
má jeden hlas.  

8 Zasedání Konference ZKSST zahajuje předseda ZKSST a v době jeho nepřítomnosti 
místopředseda Výkonného výboru ZKSST, a zjistí, zda je Konference ZKSST schopna 
se usnášet. Poté zajistí volbu předsedajícího zasedání Konference ZKSST a případně 
dalších činovníků, jako jsou zejména zapisovatel, mandátová a návrhová komise. 

9 V případě že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
delegátů s hlasem rozhodujícím, je konference usnášeníschopná v počtu přítomných. 

10 Návrhy na změny Stanov ZKSST a předpisů ZKSST (pokud si jejich přijetí vyhradila 
Konference ZKSST), musí být zaslané Výkonnému výboru ZKSST nejméně 10 dnů 
před konáním Konference ZKSST. Výkonný výbor ZKSST zabezpečuje zaslání těchto 
návrhů jednotlivým členům. Později podané návrhy je možno projednat jen za účasti a 
se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

11 Předsedající Konference ZKSST zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Konference 
ZKSST do třiceti dnů od jejího ukončení. Pokud byl zvolen zapisovatel, zpracuje zápis 
zapisovatel.  

12 Do působnosti Konference ZKSST patří: 

a) projednání zprávy o činnosti a plnění rozpočtu za uplynulé období; 

b) schvalování rozpočtu ZKSST na další období; 

c) určuje hlavní zaměření činnosti ZKSST; 

d) volba a odvolání předsedy ZKSST společně se členy Výkonného výboru ZKSST 
jako celku; 

e) volba delegátů na konferenci České asociace stolního tenisu; 

f) rozhodování o přijetí a změnách stanov ZKSST; 

g) rozhoduje o zrušení ZKSST s likvidací; 

h) rozhoduje o přeměně ZKSST. 

 

Článek 9 

Výkonný výbor ZKSST 

1 Výkonný výbor ZKSST (dále také jen VV ZKSST) je kolektivním statutárním a výkon-
ným orgánem ZKSST. 

2 Předseda ZKSST a členové Výkonného výboru ZKSST jsou voleni Konferencí ZKSST 
na čtyřleté funkční období. 

3 Výkonný výbor ZKSST má lichý počet členů, nejméně tři a maximálně sedm členů. 
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4 Výkonný výbor ZKSST se skládá z předsedy ZKSST, místopředsedy, případně  
místopředsedů, a dalších členů Výkonného výboru. 

5 Strukturu Výkonného výboru ZKSST schválí a volbu místopředsedy, případně  
místopředsedů, provede nově zvolený Výkonný výbor ZKSST na svém prvním  
zasedání, které se koná bezprostředně po jeho zvolení po konání Konference ZKSST. 

6 Výkonný výbor ZKSST se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát v průběhu  
kalendářního čtvrtletí. Výkonný výbor ZKSST svolává předseda ZKSST a v době jeho 
nepřítomnosti místopředseda Výkonného výboru ZKSST. Schůze Výkonného výboru 
ZKSST zahajuje a řídí předseda ZKSST a v době jeho nepřítomnosti místopředseda 
Výkonného výboru ZKSST. 

7 Schůze Výkonného výboru ZKSST je schopna usnášení je-li přítomná nadpoloviční 
většina členů Výkonného výboru ZKSST. Usnesení se přijímají většinou hlasů  
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy ZKSST,  
pokud je v době hlasování Výkonného výboru ZKSST přítomen. 

8 Výkonný výbor ZKSST může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě  
(tzv. per rollam), přičemž hlasující člen Výkonného výboru ZKSST je povinen připojit 
ke svému hlasu zaznamenaném v písemné formě svůj podpis, jinak se k hlasu tohoto 
člena nepřihlíží. 

9 Z jednání každé schůze Výkonného výboru ZKSST pořizuje předseda ZKSST, nebo 
člen pověřený Výkonným výborem ZKSST, zápis.  

10 Členové Výkonného výboru ZKSST, jejichž počet nepoklesl pod polovinu, mohou  
kooptovat náhradní členy Výkonného výboru ZKSST do nejbližšího zasedání  
Konference ZKSST, jejímž pořadem jednání bude doplnění počtu členů Výkonného 
výboru ZKSST na stanovami požadovaný počet. 

11 Členové Výkonného výboru ZKSST jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu 
a v zájmu ZKSST. 

12 Členové Výkonného výboru ZKSST jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně  
se podílet na práci Výkonného výboru ZKSST. 

13 Výkonný výbor ZKSST řídí činnost ZKSST a zabezpečuje veškeré vedení ZKSST.  
Výkonný výbor ZKSST dále koordinuje a zajišťuje činnost ZKSST mezi zasedáními 
Konference ZKSST, a při své činnosti se řídí stanovami ZKSST a platně přijatými 
usneseními Konference ZKSST, přičemž postupuje podle schváleného rozpočtu. 

14 Výkonný výbor ZKSST dále plní zejména tyto úkoly: 

a) připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu  
pro Konferenci ZKSST; 

b) zajišťuje plnění schváleného plánu činnosti; 

c) navrhuje změny stanov; 

d) zřizuje odborné komise, volí její členy a vymezuje jejich činnost; 

e) přijímá vnitřní předpisy a řády  ZKSST, pokud si jejich přijetí nevyhradila  
Konference ZKSST. 
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Článek 10 

Odborné komise 

1 ZKSST pro zajištění činnosti v rámci své působnosti zřizuje Odborné komise. 

2 Počet, předmět zaměření činností Odborných komisí a počet členů jednotlivých  
Odborných komisí stanoví Výkonný výbor ZKSST, který rovněž volí členy Odborných 
komisí a ze zvolených členů volí předsedu Odborné komise. Funkční období členů  
Odborných komisí je čtyřleté. 

 

Článek 11 

Právní osobnost a hospodaření ZKSST 

1 ZKSST je právnickou osobou charakteru spolku dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku s vlastní právní osobností a je zapsán ve spolkovém  
rejstříku. 

2 Jménem ZKSST jedná Výkonný výbor ZKSST, který navenek zastupuje samostatně 
předseda ZKSST, případně jiný pověřený člen Výkonného výboru ZKSST v rozsahu  
jeho písemného zmocnění. Právní jednání, která jsou činěna písemnou formou, činí 
samostatně předseda ZKSST. 

3 Výkonný výbor ZKSST stanovuje rozsah podpisového práva dalších členů Výkonného 
výboru ZKSST v samostatném písemném zmocnění. 

 

Článek 12 

Zdroje příjmů 

1 Zdroje příjmů ZKSST jsou: 

a) příjmy ze získaných státních dotací, případně dotací od jiných organizací  
a ústředních zdrojů; 

b) příjmy z členských příspěvků, poplatků, postihů a vkladů; 

c) příjmy z reklamních a sponzorských smluv; 

d) úroky z uloženého kapitálu; 

e) jiné příjmy. 

 

 

Článek 13 

Finanční hospodaření 

1 ZKSST hospodaří na základě schváleného rozpočtu na danou sezónu. 

2 ZKSST zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. 
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Článek 14 

Zánik ZKSST 

1 ZKSST se zrušuje rozhodnutím Konference ZKSST o jeho zrušení s likvidací. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1 Tyto  stanovy byly schváleny ustavující schůzí, dne 21. 8. 2017. 

 

 

………………………………  ………………………………  ……………………………… 

        předseda VV ZKSST             místopředseda VV ZKSST         člen VV ZKSST 

 

 

 

 


