
S T A N O V Y 
Jihomoravský svaz stolního tenisu, z.s. (JmSST z.s.) 

____________________________________________________________  

 

 
I. 

Základní ustanovení 

 

1. Spolek s názvem Jihomoravský svaz stolního tenisu, z.s. (dále jen JmSST) je samosprávný a 

dobrovolný svazek členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále sportovní oddíly, kluby a 

regionální svazy, jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora stolního tenisu a jsou 

ustaveny jako samostatné právnické osoby (členové či členské subjekty).  

 

2. JmSST je uznávaným představitelem stolního tenisu na území daném hranicemi okresů – 

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo 

 

4. Sídlem JmSST je Tyršova 3214/8, 695 01 Hodonín.  

 

5. JmSST bylo přiděleno IČ: 01286391 

 

 

II.  

Účel, hlavní a vedlejší činnost JmSST 
  

1. Základním účelem a hlavní činností JmSST je:  

 

a) vytvářet optimální podmínky ke sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho 

členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty;  

 

b) zabezpečovat rozvoj daného sportovního odvětví vytvářením vhodných podmínek a 

zabezpečovat péči o členskou základnu;  

 

c) budovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat 

budování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými 

subjekty;  

 

d) prosazovat a chránit zájmy a práva členských subjektů vůči státním, politickým a jiným 

orgánům a dalším organizacím ve věcech, kdy se jedná o otázky přesahující působnost 

jednoho členského subjektu;  

 

e) pořádat a řídit soutěže ve stolním tenisu dospělých a mládeže na území JmSST 

 

f) řídit přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků 

 

g) metodicky a organizačně pomáhat zdravotně postiženým sportovcům 

 

h) propagovat stolní tenis v hromadných sdělovacích prostředcích  

 

2. Svaz může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro 

plnění svého účelu.  

 

 

 

 



III. 

Orgány JmSST 

 

 1. Orgány JmSST jsou:  

 

1.1 valná hromada jako orgán nejvyšší,  

1.2 výbor jako orgán výkonný,  

1.3 předsednictvo jako orgán statutární,  

1.4 kontrolní komise jako orgán kontrolní.  

 

2. Valná hromada 

 

2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem JmSST. Valná hromada je složena ze statutárních 

zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců sdružených regionálních svazů a 

členských subjektů JmSST, jejichž družstva hrají soutěže organizované JmSST nebo 

vyšší (dále jen účastníci valné hromady). Regionální svaz nebo členský subjekt může 

zastupovat vždy jen jeden zástupce.  

 

2.2 Valné hromady se účastní s hlasem poradním členové odborných komisí JmSST. 

 

2.3 Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se 

svolává pozvánkou zaslanou členským subjektům, a to na elektronickou adresu, kterou 

členské subjekty pro účely komunikace sdělí.  

 

2.4 Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání 

valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním zasedání valné 

hromady.  

 

2.5 Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských 

subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor valnou 

hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn 

svolat zasedání valné hromady sám. Podnět ke svolání valné hromady musí být 

předložen s konkrétním návrhem programu jednání a musí z něj být jednoznačně patrno, 

že o svolání žádá požadovaný počet členských subjektů.  

 

2.6 Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.  

 

2.7 Do působnosti valné hromady náleží zejména:  

a) rozhodnutí o zrušení JmSST s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 

rozdělení,  

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky JmSST; rozhodnutí 

o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru, rozhodnutí o změně 

předmětu podnikání náleží do působnosti výboru  

c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání členů předsednictva,  

d) volba a odvolání členů kontrolní komise,  

e) schválení výsledku hospodaření  

f) schválení rozpočtu  

g) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,  

h) projednání zprávy o činnosti kontrolní komise,  

i) rozhodnutí o založení a zrušení pobočného spolku  

j) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem JmSST,  

k) určení hlavních směrů činnosti JmSST,  

l) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších 

vnitřních předpisů dle těchto stanov,  

m) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků 

n) volí delegáta na konferenci ČAST 



2.8 V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 

členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.  

 

2.9 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud 

tyto stanovy neurčí něco jiného.  

 

2.10 K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2. 7. 

písm. a), b) a j) je potřeba alespoň 2/3 většina přítomných.  

 

2.11 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí 

pro rozhodování o zrušení nebo přeměně JmSST nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O 

těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech 

členů.  

 

2.12 Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda 

JmSST nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její 

jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.  

 

2.13 Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady 

byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do 

zápisu v sídle JmSST, a to v určených dnech a hodinách.  

 

3. Výkonný výbor (dále jen „Výbor“)  

 

3.1  Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti JmSST v období mezi zasedáními 

valné hromady.  

 

3.2  Členem Výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která 

je bezúhonná. Členy Výboru, včetně členů předsednictva volí valná hromada z kandidátů 

navržených členskými subjekty JmSST. Podmínky kandidatury na člena Výboru, členů 

předsednictva, upravuje volební řád.  

 

3.3 Členy Výboru jsou vždy členové předsednictva jakožto statutární orgán JmSST. Počet 

členů Výboru musí být lichý. Funkční období členů Výboru je čtyřleté.  

 

3.4  Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže 

činit, jiný člen Výboru, a to podle potřeby.  

 

3.5  Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  

 

3.6  Do působnosti Výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny 

těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů JmSST.  

 

3.7 Výbor může provádět vnitřní rozpočtové změny v rozsahu schváleného rozpočtu a 

rozpočtové změny týkající se účelových dotací ze státního rozpočtu. O těchto 

rozpočtových změnách průběžně informuje členy JmSST. 
 

3.8 V případě nutnosti okamžitého rozhodnutí mezi schůzemi Výboru může Výbor použít 

formu tzv. korespondenčního hlasování (usnesení per rollam) a to písemným, faxovým 

anebo elektronickým dotazem u všech členů Výboru. Usnesení musí být schváleno 

nadpoloviční většinou členů. Výsledek hlasování per rollam se archivuje. 

 



3.9 Výbor zejména:  

 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná 

rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,  

b) organizuje a řídí činnost JmSST,  

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy JmSST, pokud jejich vydání není výslovně 

svěřeno do působnosti valné hromady,  

d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,  

e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,  

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku JmSST,  

g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,  

h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,  

 

4. Předsednictvo  

4.1 Předsednictvo je kolektivní statutární orgán, který má dva členy, předsedu a 

místopředsedu. 

4.2 Spolek navenek zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Případně 

jiný člen výboru pověřený na základě písemné plné moci. 
4.3 Osoby oprávněné zastupovat JmSST podepisují za JmSST tak, že k vytištěnému nebo 

napsanému názvu JmSST připojí svůj podpis.  

4.4 Funkční období členů předsednictva je čtyřleté. 

 

5. Kontrolní komise  

 

5.1 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Svazu řádně vedeny a vykonává-li Svaz 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 

Svazu.  

 

5.2 Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem 

funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.  
 

5.3 Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté  
 

5.4 Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k 

orgánům JmSST a členským subjektům JmSST.  

 

5.5 Kontrolní činnost dle bodu 5.6 provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo 

závažného podnětu ze strany ostatních orgánů JmSST či členských subjektů JmSST. V 

rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných 

dokladů a požadovat od ostatních orgánů JmSST, od členských subjektů či zaměstnanců 

vysvětlení k dané záležitosti.  

 

5.6 Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:  

 

a. kontrola hospodaření JmSST,  

b. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze 

státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak JmSST, tak členským 

subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty 

prostřednictvím JmSST,  

 

5.7 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a 

následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.  

 

 

 



 

IV. 

Členství 
 

1. Řádným členem JmSST se může stát na základě svého rozhodnutí sportovní klub či oddíl, 

jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora stolního tenisu. Sportovní klub či 

oddíl musí být založeny jako právnická osoba s právní osobností (originální či odvozenou).  

 

2. Zájemce o řádné členství se musí ztotožnit s účelem, hlavní činností JmSST a musí mít zájem 

podílet se na naplňování společných zájmů s ostatními členy JmSST.  

 

3. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky podané 

zájemcem o členství, ke které musí být přiloženy jeho stanovy, případně jiný zakladatelský 

dokument výpis z veřejného rejstříku, zapisuje-li se zájemce o členství do tohoto rejstříku. 

Stanovy, případně jiný zakladatelský dokument nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností 

JmSST. Z přihlášky musí být patrno, že o vstupu do JmSST rozhodl k tomu kompetentní orgán 

sportovního klubu či oddílu a že tímto rozhodnutím je současně vyjádřena i vůle členů 

sportovního klubu či oddílu, stát se speciálním členem JmSST dle těchto stanov. Výbor blíže 

stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.  

 

4. JmSST vede seznam svých členů. Za řádné vedení seznamu odpovídá výbor. Seznam členů 

může být veden i elektronicky. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky 

vedení seznamu členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní 

předpis.  

 

 

 

V. 

Majetek a hospodaření 

 

1. Zdrojem majetku JmSST jsou zejména:  

 

a) členské příspěvky,  

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

c) příspěvky a dotace od střešních či mezinárodních organizací,  

d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty 

apod.,  

e) dary.  

 

2. Majetek JmSST je ve vlastnictví JmSST jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, 

rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem 

rozhoduje valná hromada.  

 

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem JmSST může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis 

může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti  

 

4. V případě zrušení JmSST bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. 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 JmSST. Jestliže 

JmSST obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant 

apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného 

orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

 



 

VI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Členství sportovních klubů, oddílů a fyzických osob vzniklé podle dosavadního znění stanov 

JmSST zůstává bez dalšího zachováno. Tyto subjekty a osoby jsou nadále členy 

Jihomoravského svazu stolního tenisu, z.s. 

 

2. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou Svazu dne 9. 6. 2016 

 

 

 

 

 

 

     

Podpis statutárního zástupce 
 


