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 S T A N O V Y 
 

KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ SLOVAN PARDUBICE, Z. S. 
 
 

Čl. I 

Základní ustanovení 

Název: Klub českých turistů Slovan Pardubice, z. s. (dále jen Klub) 

Zkratka názvu: KČT Slovan Pce 

Sídlo: Evropský spolkový dům, Pernštýnské náměstí 55, 530 02 
 Pardubice 

Organizační působnost: Česká republika 

1. Klub je spolkem, který vznikl podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů registrací 
stanov KČT Slovan Pardubice Ministerstvem vnitra ČR dne 26. 11. 2004 pod č. j. VS/1-
1/59157/04-R. Klub je přímým pokračovatelem oddílu turistiky při TJ Slovan TMS 
Pardubice. Po rekodifikaci občanského práva, transformací občanských sdružení na 
spolky a nabytí účinnosti nového občanského zákoníku je od 1. 1. 2014 spolkem ve 
smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L5481. 

2. Klub je samostatnou právnickou osobou, založenou na dobu neurčitou. 

3. Statutárním zástupcem Klubu je předseda. 

Čl. II 

Poslání a účel spolku 

1. Klub je zapsaným spolkem turistů, příznivců a přátel turistiky. Jeho hlavním posláním je 
sdružovat občany všech věkových kategorií se zájmem o turistiku, pobyt v přírodě 
a aktivní pohyb v ní. 

2. Klub vytváří a zabezpečuje pro své členy i pro ostatní zájemce z řad široké veřejnosti 
podmínky k provozování turistické činnosti, a to pořádáním výletů, zájezdů, putování 
apod. v ČR i v zahraničí, odborně zajišťovaných sborem kvalifikovaných cvičitelů 
a vedoucích turistiky. 

3. Základním účelem Klubu je vést své členy a ostatní zájemce o turistiku k dodržování 
základních turistických, etických, estetických a mravních pravidel a k ochraně přírody. 

4. Klub vydává pro své členy informační materiály. Svou činnost propaguje na vlastních 
webových stránkách, pořádáním besed a jiných společenských akcí, vydáváním svých 
plánů, publikováním nabídky svých akcí v turistických kalendářích a ve sdělovacích 
prostředcích i dalšími dostupnými formami. 
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5. Klub zajišťuje pro své členy získávání a zvyšování kvalifikace cvičitelů, vedoucích 
a dalších organizátorů turistiky. 

6. Činnost Klubu je založena na dobrovolné práci jeho činovníků a členů. Pracovní a časový 
vklad členů se pokládá za jejich dobrovolný příspěvek k rozvoji občanské společnosti. 

7. Klub dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 
apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti 
a osvětovou činností. 

8. Klub hájí zájmy svých členů a za tím účelem ve své činnosti spolupracuje s orgány 
města, kraje, dalšími turistickými a sportovními organizacemi (např. ČUS, KČT) 
i fyzickými osobami. 

9. Klub neumožňuje působení politických stran nebo prosazování jejich politických 
programů v rámci všech svých aktivit. 

10. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

11. Klub ve své činnosti dbá na to, aby z ní měli výhody: 

a) členové Klubu před nečleny 

b) aktivní členové před méně aktivními 

c) aktivní oddíly před méně aktivními 
 

Čl. III 

Členství v Klubu 

1. Členem Klubu se stane každý, kdo svým podpisem přihlášky (u členů do 15 let podpisem 
zákonného zástupce) vyjádří souhlas se Stanovami Klubu. Děti a mládež jsou 
organizovány společně s dospělými. 

2. Klub vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí matrikář a ten také 
odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor Klubu prokazatelně dozví. Seznam členů 
je veden elektronickou formou.  

3. Údaje o členech Klubu mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní organizaci, 
se kterou má klub smlouvu o součinnosti, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této 
střešní organizaci. 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 veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v Klubu podáním 
písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto 
způsobem zpřístupněny. 

4. Členství v Klubu zaniká: 

a) vystoupením nebo úmrtím 

b) vyloučením v případě hrubého porušení Stanov; o vyloučení člena rozhoduje členské 
shromáždění Klubu 
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5. Klub může udělovat své čestné členství osobám, které se významně zasloužily o rozvoj 
turistiky v Klubu. Nese pak veškeré náklady, které z udělení čestného členství vyplývají. 

6. Členové z jiných odborů KČT, kteří zaplatí část příspěvku (tj. bez odvodů pro oblast a 
ústředí KČT) ve stejné výši jako členové Klubu se stávají hosty v Klubu a mají stejná 
práva a povinnosti jako členové Klubu. 

7. Každý člen Klubu má právo: 

a) účastnit se turistického programu Klubu 

b) podílet se na výhodách poskytovaných členům Klubu 

c) účastnit se členských shromáždění a společenských akcí Klubu a podávat své návrhy 

d) vyžadovat informace o programu a hospodaření Klubu; v tom případě je výbor 
povinen tyto informace bez průtahů poskytnout 

e) být přizván na jednání orgánů Klubu vždy, kdy se jedná o jeho osobě; v tom případě 
je orgán povinen člena na jednání přizvat 

f) od 15 let volit a od 18 let být volen na členském shromáždění Klubu 

g) ukončit kdykoli své členství 

8. Každý člen Klubu je povinen: 

a) dodržovat Stanovy, směrnice a usnesení orgánů Klubu 

b) chránit přírodu a kulturní bohatství 

c) šetřit, chránit a zhodnocovat majetek Klubu 

d) respektovat tradice Klubu a ctít jeho symboly 

e) neprodleně hlásit matrikáři Klubu všechny změny v evidenčních údajích (změna 
jména, bydliště, čísla telefonů, e-mail adresy aj.) 

f) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související 
s řádným členstvím a činností v Klubu, pokud o tom příslušný orgán Klubu podle 
stanov rozhodl 

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

Čl. IV 

Organizační struktura 

1. Orgány Klubu jsou: 

a) členské  shromáždění jako orgán nejvyšší 

b) výbor jako orgán výkonný 

c) předseda jako orgán statutární 

d) kontrolní komise jako orgán kontrolní 

e) příp. další orgány ustavené členským shromážděním 

2. Členské shromáždění 

a) nejvyšším orgánem Klubu je členské shromáždění 
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b) výbor Klubu svolává členské shromáždění k zasedání podle potřeby, nejméně jednou 
za rok. Členské shromáždění se svolává pozvánkou vyvěšenou na Klubových 
internetových stránkách nebo zaslanou členům Klubu na elektronickou adresu 

c) pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program 
jednání členského shromáždění. Pozvánka musí být vyvěšena nebo zaslána 
nejméně 7 dní před konáním zasedání členského shromáždění 

d) požádá-li o to písemně alespoň třetina členů starších 15 let nebo kontrolní komise, 
musí výbor svolat mimořádné členské shromáždění nejpozději do 30 dnů od tohoto 
písemného podnětu. Nesvolá-li v tomto případě výbor členské shromáždění do 30 
dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat 
zasedání členského shromáždění sám 

e) členské shromáždění zejména: 

i schvaluje Stanovy Klubu a jejich novely, včetně změny názvu Klubu 

ii volí a odvolává výbor, předsedu, členy kontrolní komise, příp. další orgány Klubu 
a stanoví jim funkční období, které nesmí být delší než 4 roky 

iii schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření 

iv rozhoduje o všech majetkových záležitostech 

v schvaluje rozpočet 

vi schvaluje výši a splatnost členských příspěvků 

vii rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku 

viii rozhoduje o zrušení Klubu s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 
rozdělení 

f) členské shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích 
účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení 
není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je členské 
shromáždění usnášeníschopné v počtu přítomných. Usnesení členského 
shromáždění jsou platná po schválení nadpoloviční většinou přítomných členů 
starších 15 let. Stanovy a jejich novely se schvalují dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů starších 15 let 

g) členské shromáždění schvaluje přednesené zprávy a návrhy hlasováním. Zprávu 
kontrolní komise, směrnice a kalendář akcí bere na vědomí. Ze zasedání členského 
shromáždění 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. Členské shromáždění pak zahrnuje výsledek těchto svých aktů do Usnesení 

3. Výbor 

a) výbor řídí a organizuje činnost Klubu v období mezi členskými shromážděními. Do 
působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny 
těmito stanovami do výlučné pravomoci členského shromáždění či jiných orgánů 

b) počet členů výboru musí být nejméně tři a musí být lichý. Členem výboru je vždy 
předseda jakožto statutární orgán Klubu. Funkční období členů výboru je čtyřleté 

c) výbor rozhoduje ve všech věcech, které nespadají do rozhodovací kompetence 
členského shromáždění. Vypracovává a předkládá členskému shromáždění ke 
schválení své zprávy a návrhy. Vydává směrnice Klubu a kalendář turistických akcí. 
Činnost výboru nesmí být v rozporu se základními dokumenty Klubu a dobrými mravy 

d) výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo 
nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby 
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e) výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

f) výbor Klubu má právo odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní úkoly člena 
výboru a za odvolané nebo odstoupivší členy kooptovat nové členy výboru, avšak 
nejvýše do počtu 1/3 členů výboru Klubu. Odvolání i kooptace členů výboru musí být 
schváleny na nejbližším členském shromáždění, jinak pozbývají platnosti 

4. Předseda 

a) předseda je statutárním orgánem Klubu. Předseda jedná jménem Klubu, a to 
v souladu s rozhodnutím členského shromáždění a výboru 

b) předseda podepisuje jménem Klubu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
Klubu připojí svůj podpis a razítko Klubu 

c) funkční období předsedy je čtyřleté 

5. Kontrolní komise 

a) kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem 
funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora 

b) funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté 

c) kontrolní komise dohlíží na hospodaření Klubu, jsou-li záležitosti Klubu řádně vedeny 
a vykonává-li Klub svou činnost v souladu s právními předpisy, Stanovami, případně 
dalšími vnitřními předpisy 

d) kontrolní komise předkládá kontrolní nálezy výboru Klubu. Zprávu o své činnosti 
předkládá členskému shromáždění 

6. Klub se může členit na oddíly podle potřeb a zájmů, daných věkovou strukturou, druhem 
turistiky apod. Oddíl musí mít minimálně 5 členů. Jeho ustavení schvaluje výbor Klubu. 
Každý může být členem v libovolném počtu oddílů Klubu. Zvolení vedoucí těchto oddílů 
jsou automaticky kooptováni do výboru Klubu. Tato kooptace musí být schválena na 
nejbližším členském shromáždění. 

7. Pro řešení případných sporů uvnitř Klubu může být členským shromážděním ustavena 
rozhodčí  komise. 

Čl. V 

Zásady hospodaření 

1. Prostředky k úhradě činnosti Klubu jsou získávány z členských příspěvků, subvencí od 
sponzorů, z darů, grantů a dotací od právnických a fyzických osob a z výnosu prací 
a služeb. 

2. Za hospodaření Klubu zodpovídá výbor. Řídí se při tom obecně platnými právními 
předpisy, Stanovami a směrnicemi Klubu. 

3. Člen kontrolní komise má právo účastnit se jednání výboru Klubu s tím, že při něm může 
vznášet dotazy a připomínky, které musí být řádně zodpovězeny v nejbližším možném 
termínu. 
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4. V případě zrušení Klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 
účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členské shromáždění. 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 Klubu. Jestli-že Klub 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. 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Se Stanovami Klubu musí být seznámeni všichni členové. Tyto Stanovy jsou pro členy 
Klubu závazné. 

2. Tyto Stanovy Klubu byly schváleny členským shromážděním Klubu dne 20. 1. 2016 a 
nabývají platnosti tímto schválením. 

3. Tyto Stanovy Klubu nabývají účinnosti dnem registrace do spolkového rejstříku 
u krajského soudu v Hradci Králové. 


