
 

STANOVY SPOLKU 
 

 

Článek I. 

Název, sídlo, postavení  
 

1. Název spolku zní: TJ Pegas, z.s. (dále jen „spolek“). 

2. Sídlo spolku: Střední 22/46, 664 48 Moravany.  

3. Spolku bylo přiděleno IČO: 43389791. 

4. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu 

s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je 

samostatnou nepolitickou právnickou osobou, přičemž svou činnost vyvíjí v 

souladu s právními předpisy České republiky. 

 

Článek II. 

Účel a hlavní činnost  
 

Účelem a hlavní činností spolku je: 

a) podporovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 

turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a 

tréninkové podmínky, 

b) vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména 

pak mládeže, 

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo 

užívá, 

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických a mravních pravidel, 

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy, ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení, 

g) vykonávat veřejně prospěšnou činnost přispívající k dosahování obecného 

prospěchu, spočívající především v provozování sportu a rozvoji podmínek pro 

zlepšení veřejného zdraví a tělesné zdatnosti. 

 

Článek III. 

Vedlejší činnost  
 

1. Vedlejší činností spolku může být činnost hospodářská spočívající v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. 

2. Spolek se podílí na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své 

činnosti, k zajištění sportovní reprezentace České republiky, výkonnostního a 

vrcholového sportu. 

 

 

 

 

 



Článek IV. 

Členství 
 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní 

činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními 

členy spolku. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky podané 

zájemcem o členství. Přihláška se podává výboru nebo kterémukoliv jeho členovi 

a obsahuje jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonický kontakt a 

případně e-mailový kontakt zájemce. 

3. Výbor může rozhodnout, že se zájemce o členství stává čekatelem na členství, a to 

po dobu nejdéle 5 let, přičemž po stanovenou dobu by měl prokázat vážný a 

upřímný zájem o činnost spolku. Výbor stanoví výši příspěvku za status čekatele 

na členství. Tento čekatel na členství má všechna práva a povinnosti člena 

s výjimkou hlasování na členské schůzi. 

4. Členská schůze může udělit čestné členství ve spolku. Čestným členem se může 

stát pouze fyzická osoba, která se svou činností dlouhodobě a významně podílela 

na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. 

Návrh na udělení čestného členství může podat kterýkoliv člen spolku. Čestní 

členové neplatí členské příspěvky a můžou se zúčastňovat členských schůzí 

spolku, ale bez práva hlasovat. 

5. Spolek vede seznam členů, do kterého se o členech zapisují údaje uvedené v tomto 

článku v bodu 2. a dále datum vzniku a zániku členství s uvedením důvodu zániku, 

případně jiný významné údaje týkající se členství. Zápisy a výmazy týkající se 

členství provádí předseda výboru, nebo jím pověřený člen výboru, a ti také 

odpovídají za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či 

vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich spolek prokazatelně dozví. 

Seznam členů může být veden elektronickou formou. 

6. Údaje o členech spolku mohou být sděleny v nezbytném rozsahu sportovní 

korporaci, jíž je spolek členem, a to v rámci plnění členských povinností vůči této 

korporaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních 

samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 

příspěvků ze státního či jiného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku 

podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu 

členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

7. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad 

potvrzení ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že 

tyto údaje byly vymazány. 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti člena  
 

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství. 

2. Členská práva, která přísluší členům spolku: 

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, 

b) být informován o činnosti spolku, 

c) účastnit se akcí, školení a seminářů pořádaných spolkem podle podmínek 

stanovených pro jednotlivé akce, 



d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku, 

e) mít možnost vyjádřit se k orgánům spolku, projednávají-li jeho činnost nebo 

chování,  

f) ukončit kdykoliv své členství vystoupením ze spolku, 

g) účastnit se jednání členské schůze spolku,  

h) volit a být volen do všech orgánů spolku za podmínek stanovených těmito 

stanovami po dovršení 18 let věku,  

3. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové spolku: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 

činnosti spolku, 

b) dodržovat stanovy a obecně platné normy sportovního chování, 

c) plnit usnesení orgánů spolku, 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k jeho činnosti, jakož i 

usilovat o dobré jméno spolku, 

e) řádně plnit funkce, do kterých byl zvolen a úkoly, kterými byl pověřen, 

f) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné platby související s řádným 

členstvím a činností spolku. 

 

Článek VI. 

Zánik členství 
 

Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena, 

b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení členského příspěvku, není-li zaplacen ani na 

základě doručené upomínky po uplynutí 3 kalendářních měsíců, 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, usnesení a 

rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností, 

d) úmrtím fyzické osoby,  

e) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

Článek VII. 

Zánik členství vyloučením 
 

Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl. VI., písm. c) těchto stanov rozhodnutím 

výboru spolku o vyloučení. Toto rozhodnutí může změnit na základě žádosti 

vyloučeného člena podané do 1 měsíce od doručení rozhodnutí členská schůze spolku.  

 

Článek VIII. 

Orgány spolku 
 

Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze spolku (dále jen „členská schůze“), 

b) výbor spolku (dále jen „výbor“). 

 

Článek IX. 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a právo na ní hlasovat mají všichni 

členové spolku starší 18 let. Každý člen má 1 hlas. 



2. Členskou schůzi svolává výbor tak, aby se konala alespoň jednou v kalendářním 

roce. Pozvánku na členskou schůzi výbor spolku umístí na webových stránkách 

spolku a na místě členům přístupném v sídle spolku (vývěska), a to nejméně 30 

dnů přede dnem konání členské schůze. 

3. Pozvánka na jednání členské schůze musí obsahovat místo, datum, čas a program 

jednání členské schůze. 

4. Členskou schůzi řídí předseda výboru, případně jiný pověřený člen výboru. 

5. Členská schůze se řídí programem uvedeným v pozvánce. O jiných záležitostech 

může rozhodovat jen v případě, jsou-li přítomni všichni členové spolku. 

6. Členská schůze spolku je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech 

členů s hlasovacím právem.  

7. K přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, 

nestanoví-li tyto stanovy jinak. 

8. Vyhotovení zápisu z jednání členské schůze zajišťuje výbor. 

9. Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá výbor novou pozvánkou do 15 dnů 

náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 6 týdnů ode dne, kdy se 

měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze má shodný program 

jednání a je schopná usnášení v jakémkoli počtu přítomných. 
 

Článek X. 

Působnost členské schůze 
 

Členská schůze má zejména tuto působnost: 

a) projednává zprávu o činnosti výboru spolku, 

b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, 

c) projednává a schvaluje plán činnosti spolku na další období, 

d) volí členy výboru, 

e) rozhoduje o udělení čestného členství ve spolku, 

f) schvaluje výsledek hospodaření spolku, 

g) rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení spolku. 

K přijetí usnesení podle písmene b) a g) je nutná většina 4/5 hlasů všech členů.  

 

Článek XI. 

Mimořádná členská schůze 
 

1. V případě potřeby může být svolána mimořádná členská schůze spolku, jestliže o 

to písemně výbor požádá 1/2 všech členů. V této žádosti musí být uveden návrh 

programu členské schůze. 

2. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi spolku tak, aby se konala do 

2 měsíců ode dne, kdy byla podaná žádost o svolání. 

3. Ustanovení článku IX. a X. se na konání mimořádné členské schůze použijí 

obdobně. 

 

Článek XII. 

Výbor 
 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se 

zákonem a těmito stanovami.  



2. Výbor je tříčlenný a ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Funkční 

období členů výboru je 7 let.  

3. Členové výboru musí být plně svéprávní a jsou povinni vykonávat svou činnost ku 

prospěchu spolku a s ohledem na jeho zájmy. Členové výboru se aktivně se podílí 

na činnosti výboru. 

4. Členové výboru mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění 

úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce. 

5. Schůze výboru svolává předseda podle potřeby. Rozhodnutí výboru může být 

přijato i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím elektronických 

komunikačních prostředků. 

6. Výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. 

7. Výbor je schopný usnášení při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro 

přijetí usnesení výboru je nutná nadpoloviční většina všech hlasů jeho členů. 

10. Výbor může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů spolku, 

případně jiné osoby.  

11. Vyhotovení zápisu z jednání výboru zajišťuje předseda výboru. 

 

Článek XIII. 

Působnost výboru 
 

1. Výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi. 

2. Výboru je svěřena pravomoc nakládat s majetkem spolku. 

3. Výbor připravuje záměry a plány k dalšímu směřování a rozvoji spolku.  

4. Výbor v případě, že jeho počet neklesl pod polovinu, může kooptovat za uvolněné 

členy náhradní členy, kteří jsou ve funkci až do konání nejbližší členské schůze. 

5. Výbor spolku zejména: 

a) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů, 

b) vede seznam členů,  

c) svolává členské schůze a mimořádné členské schůze, 

d) vyhotovuje zápisy z jednání členských schůzí, 

e) rozhoduje o výši členských příspěvků spolku a jejich splatnosti, 

f) rozhoduje o jakémkoliv nakládání s nemovitým majetkem spolku. 

 

Článek XIV. 

Hospodaření  
 

1. Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, těmito stanovami a usneseními členských schůzí. 

2. Zdrojem majetku spolku jsou: 

a) členské příspěvky, 

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v 

souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, 

tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti, 

d) příspěvky, dotace, granty, 

e) dary. 

3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 

účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační 



zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným 

cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem 

obdobným účelu a statusu spolku.  

4. Obdržel-li spolek účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, 

naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 

příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

Článek XV. 

Jednání za spolek  
 

Za spolek jednají samostatně předseda výboru nebo místopředseda výboru. Jedná-li se 

o právní jednání, pro které stanoví zákon písemnou formu, jednají za spolek alespoň 

dva členové výboru. 

 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Spolek je právním pokračovatelem Tělovýchovné jednoty Pegas registrované  

26.6.1990 u Ministerstva vnitra České socialistické republiky. Je členem České 

jezdecké federace a České unie sportu prostřednictvím Brněnského 

tělovýchovného sdružení. 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení 

těchto stanov. 

 


