
Stanovy dobrovolného sdružení obèanù
TOADSTOOL CLUB

I. Základní ustanovení
1. TOADSTOOL CLUB (dále jen TSC ) je dobrovolným sdružením obèanù

provozujících tìlovýchovu a sport konkrétnì tzv. extrémní sporty (Skateboarding,
Snowboarding, Bmx, In-line, …). V TSC se dobrovolnì sdružují zájmové skupiny a
mohou se také sdružovat jednotlivci.

2. Sídlem TSC je: 261 01 Pøíbram, Prùbìžná 146

II. Poslání a cíle

Základními poslání a cíli TSC je:
a) Organizovat sportovní èinnosti a vytváøet pro nì materiální a tréninkové podmínky
b) Vytváøet široké možnosti využití sportoviš� pro zájemce z øad veøejnosti, zejména

mládeže
c) Vytváøet ekonomickou základnu pro plnìní svých cílù, zejména vlastní hospodáøskou

èinností
d) Budovat, provozovat a udržovat tìlovýchovná a jiná zaøízení, která TSC vlastní nebo

užívá
e) Vést své èleny a ostatní úèastníky aktivit TSC k dodržování základních etických,

estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost o sportovních a
spoleèenských aktivitách TSC

f) Hájit zájmy TSC uvnitø i navenek. Za tímto úèelem spolupracovat s orgány obce,
kraje, státu a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci

g) Dalšími formami své èinnosti napomáhat rozvoji veøejného života, kultury, zdraví
apod. 

III. Správa TSC
1. Do doby øádného vytvoøení orgánù sdružení TSC jedná jménem TSC pøípravný výbor

(viz Stanovy, èl. VIII )

2. Nejvyšší orgán TSC   je tvoøen ze všech èlenù. 

Nejvyšší orgán TSC zejména:
a) rozhoduje o zániku TSC, v pøípadì zániku o majetkovém vypoøádání
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TSC
c) rozhoduje o sdružení s jinými sdruženími nebo organizacemi
d) rozhoduje o zmìnách stanov
e) stanoví hlavní smìry èinnosti
f) provádí volbu výkonného orgánu – Pøedstavenstva

7. Výkonným orgánem TSC je Pøedstavenstvo volené nejvyšším orgánem TSC na
funkèní období dvou let.

Pøedstavenstvo TSC zejména: 
a) Volí ze svého støedu pøedsedu, místopøedsedu a další funkcionáøe výkonného orgánu
b) Rozhoduje o pøijetí nových èlenù
c) Rozhoduje o vylouèení èlena v pøípadì, že jeho jednání je v rozporu se zákonem,

dobrými mravy èi cíli TSC
d) Projednává a schvaluje zprávu o hospodaøení a majetku TSC, schvaluje rozpoèet TSC

a výši pøíspìvkù èlenù
e) Vydává organizaèní øád a další interní pøedpisy TSC
f) Organizuje a øídí hospodáøskou èinnost TSC



g) Dbá o hospodárné využívání a udržování majetku ve vlastnictví èi užívání TSC
h) Spolupracuje s orgány obcí, tìlovýchovnými organizacemi a fyzickými osobami
i) K zabezpeèení své èinnosti mùže vytváøet profesionální aparát
j) Pøedstavenstvo si mùže vyhradit rozhodování i v dalších otázkách 

IV. Zásady èlenství
1. Èlenem TSC se stává fyzická osoba, která souhlasí s posláním a cíli TSC. O pøijetí  

èlena rozhoduje pøedstavenstvo TSC. Pokud se jedná o osobu mladší 18 let, je nutný
souhlas zákoného zástupce.

2. O pøijetí èlena rozhoduje na základì písemnì poddané pøihlášky Pøedstavenstvo TSC.
To rozhodne do 1 mìsíce od obržení pøihlášky o pøijetí nebo nepøijetí do TSC.
V pøípadì pøijetí se dnem schválení stává žadatel èlenem TSC.

3. Každý èlen má povinost:
a) Dodržovat tyto stanovy, usnesení nejvyššího orgánu a pøedstavenstva TSC
b) Platit èlenský pøíspìvek stanovený Pøedstavenstvem TSC
c) V pøípadì jednání nejvyššího orgánu TSC se prokazovat èlenským prùkazem. Do

okamžiku jejich vydání jsou všichni èlenové této povinnosti zproštìni
d) Oznámit zmìnu kontaktních údajù do 14 dnù Pøedstavenstvu, pøi nedodržení této

povinnosti se èlen vystavuje riziku nedoruèení zprávy zasílané TSC.
e) Bezplatnì odpracovat 17 hodin v rámci TSC

6. Každý èlen má právo:
a) Úèastnit se a hlasovat na zasedání nejvyššího orgánu TSC
b) Volit a být volen do Pøedstavenstva TSC
c) Užívat bezplatnì sportovištì a vybavení ve správì èi vlastnictví TSC
d) Úèastnit se akcí a projektù poøádaných TSC

V. Majetek a hospodaøení TSC

1. Zdrojem  majetku TSC jsou zejména:
a) pøíspìvky èlenù TSC
b) pøíjmy z tìlovýchovné, kulturní a sportovní èinnosti
c) pøíjmy z vlastní hospodáøské èinnosti
d) pøíspìvky a dotace
e) sponzorské dary
f) movitý a nemovitý majetek TSC

2. Zásady pro hospodaøení s majetkem a zásady vlastní hospodáøské èinnosti
stanoví   
Pøedstavenstvo TSC

VII. Zmìny a doplòky stanov
Zmìny a doplòky tìchto stanov lze provést na základì usnesení shromáždìní èlenù
sdružení. Zmìnu stanov je pøedstavenstvo povinno oznámit do 15 dnù od jejího pøijetí
Ministerstvu vnitra ÈR a pøipojit ve dvojím vyhotovení text nových stanov



VIII. Závìreèná ustanovení
1.) Jménem TSC vystupuje pøedseda TSC, nebo jím povìøený èlen TSC
2.) Tyto stanovy byli schváleny zakládajícími èleny TSC
3.) Tyto stanovy nabívají úèinnosti dnem registrace


