
Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha

Preambule

1.  I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen „Klub nebo I.ČLTK“) je spolkem, založeným
za účelem  podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje závodního i nezávodního
tenisu. Klub je právním nástupcem a navazuje na činnost I. Českého Lawn - Tennis Klubu
Praha založeného v roce 1893. Hlásí se jako jeho pokračovatel k tradici nejstaršího
tenisového klubu na našem území, založeného na demokratických zásadách spolkového
hnutí. 

2. Klub je založen na zásadě dobrovolného členství a na zásadě nezávislosti na jakékoliv
politické straně, hnutí, náboženství nebo víře.

3.  Klub je členem mezinárodního sdružení stoletých klubů s názvem Centenary Tennis Clubs
se sídlem v Lausanne. Klub je rovněž členem Českého tenisového svazu sdružujícího
tenisové hnutí na území České republiky.

4. Cílem činnosti Klubu je zejména vytvářet příznivé prostředí pro komplexní rozvoj a
propagaci závodního i nezávodního tenisu v České republice za zachování rovnoprávných
podmínek pro všechny.  Prostřednictvím sportovní činnosti Klub přispívá k výchově
mládeže k pozitivním občanským postojům, vede ji k respektování zásady fair play a ke
zdravému způsobu života a poskytuje jí prostor pro naplňování volného času sportem bez
drog, alkoholu a jakékoliv jiné závislosti. 

5. Klub rozvíjí sportovní činnost s vědomím svého poslání chránit zájmy a právo na svobodný
rozvoj tenisového sportu v duchu neutrality a bez prosazování vlivu politických,
náboženských nebo státních subjektů. Klub hájí zájem členů občanské společnosti
svobodně rozvíjet sportovní činnost bez jakékoliv diskriminace zejména podle rasy,
etnického původu, pohlaví, jazyka, náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální
orientace nebo politického přesvědčení.

6. Klub si je vědom své odpovědnosti za vedení sportovců k dodržování podmínek čestné
soutěže. Prostřednictvím šíření informací dbá, aby nebyly používány látky nebo metody,
které nedovoleným způsobem ovlivňují přirozený sportovní výkon.

7. Za účelem dosažení svrchu uvedených cílů Klub spolupracuje s orgány veřejné moci,
s veřejnými samosprávnými institucemi a soukromými subjekty k podpoře a propagaci
tenisu.

 

8. Proto Valná hromada I. Českého Lawn Tenis Klubu činí toto prohlášení s plným vědomím
své odpovědnosti za zachovávání těchto programových zásad a na důkaz jejich
respektování přijímá tyto své



STANOVY:

Článek I. Základní údaje

a) Název spolku:  I.Český Lawn Tennis Klub Praha
b) Sídlo:  Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7
c) Identifikační číslo:  45243077
d) Symbolem klubu je níže vyobrazený znak

Článek II. Účel a předmět činnosti

2.1. Své cíle uskutečňuje Klub zejména prostřednictvím těchto činností:

a) péče o zvyšování výkonnosti talentovaných mladých tenistů a o sportovní výchovu
mládeže, zejména prostřednictvím dětských tenisových škol; v rámci svých finančních
možností zajišťuje a podporuje družstva závodního tenisu v celém spektru národních i
mezinárodních soutěží;

b) zřizování a pořádání tenisových škol, letních tenisových kempů a dalších tenisových
soutěží a akcí. Klub je vlastníkem příslušných práv k nim a řídí je prostřednictvím
svých orgánů podle schválených pravidel;

c) spolupráce s jinými sportovními organizacemi za účelem zapojení svých členů do jimi
organizovaných akcí a soutěží;

d) hospodaření s vlastním majetkem Klubu za účelem rozvoje a podpory tenisového
sportu a vydávání vnitřních předpisů upravujících nakládání s tímto majetkem a
vlastní hospodářskou činnost klubu;

e) organizace a řízení přípravy a činnosti trenérů a dalších zodpovědných osob včetně
jejich školení a dalšího vzdělávání;

f) zřizování nadací a nadačních fondů, případně jiných neziskových organizací, pokud je
to potřebné k podpoře tenisového sportu a rozvoji sportovních aktivit mládeže;

g) vydávání propagačních tiskovin, tiskovin pro potřeby soutěží a vlastní odborné
literatury na podporu rozvoje tenisu a propagaci Klubu;

h) zajištění mediální propagace tenisu, organizace akcí pro veřejnost v souvislosti
s tenisovými soutěžemi, s činností sportovních družstev i jednotlivců

i) ochrana práv a oprávněných zájmů svých členů, jimž zajišťuje možnost provozovat
závodní i nezávodní sportovní aktivity v rozsahu, ve kterém to dovolují kapacitní
možnosti Klubu;

j) vytváření prostoru pro zájmovou činnost jednotlivců i zájmových sdružení, pokud je
to v zájmu tenisového sportu a podle provozních možností Klubu;



k) členství v českých i mezinárodních sportovních organizacích na základě rozhodnutí
Klubu o vstupu do nich v souladu s jejich statuty a jinými ustavujícími dokumenty.

2.2. Klub za účelem naplnění cílů svého poslání rovněž provozuje samostatnou obchodní,
hospodářskou a zahraniční hospodářskou činnost a za tím účelem zřizuje svá
hospodářská zařízení. V zájmu získání prostředků pro rozvoj tenisu může Klub
vstupovat do právnických osob nebo je zakládat. Vytvořený zisk lze použít pouze pro
činnost Klubu a ve prospěch jeho členů.

Článek III. Členství v Klubu

3.1. Vznik členství

3.1.1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem Klubu se může stát každá fyzická nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s cílem a posláním Klubu, chce se podílet na
činnosti Klubu a Výkonný výbor rozhodne na základě její písemné přihlášky o jejím
přijetí za člena Klubu.

3.1.2. Písemná přihláška obsahuje prohlášení uchazeče o jeho úmyslu vstoupit dobrovolně
do Klubu, a o jeho závazku dodržovat Stanovy, řády a předpisy Klubu a podřizovat se
rozhodnutím všech jeho orgánů.

3.1.3. Členství v Klubu vzniká dnem rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí za člena Klubu.

3.1.4. Hráči, trenéři a další jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích reprezentujících klub
musí být členy Klubu, a to počínaje kategorií mladších žáků a žákyň a výše. 

3.1.5. Fyzická osoba mladší 15 let věku se může stát členem Klubu pouze se souhlasem
svého zákonného zástupce.

3.1.6. Firemním členem se stane právnická osoba přijatá za člena Výkonným výborem
Klubu. Uchazeč o členství je povinen předložit písemnou přihlášku a své stanovy nebo
jiný zakládací dokument, na jehož základě je zapsán v některém z ústředních rejstříků
ČR, nebo v obdobném zahraničním rejstříku, jde-li o právnickou osobu se sídlem
mimo území ČR.  Kromě těchto se členy Klubu mohou stát i jiné právnické osoby. Pro
podmínky jejich přijetí platí první věta tohoto bodu obdobně.

3.1.7. Čestným členem Klubu se může stát na základě rozhodnutí Valné hromady Klubu
osoba navržená Výkonným výborem Klubu splňující nejvyšší sportovní kritéria
(vítězství v grandslamové dvouhře) nebo osoba splňující nejvyšší politické zařazení
(prezident ČR, premiér ČR, primátor hl.m.Prahy).

3.1.8. Zasloužilým členem klubu se může stát na základě rozhodnutí Výkonného výboru
Klubu pouze osoba splňující jedno z následujících kritérií:

a) dlouholeté členství v Klubu
b) úspěšná sportovní reprezentace Klubu
c) dlouhodobá dobrovolná prospěšná práce pro Klub



3.2. Zánik a pozastavení členství

3.2.1. Členství v klubu zaniká:

a) vystoupením
b) vyloučením
c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
d) zánikem Klubu. 

Ad a)   Člen může z Klubu kdykoliv vystoupit. Členství v Klubu zaniká uplynutím posledního
dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Klubu doručeno písemné oznámení člena o
tom, že dobrovolně ukončuje své členství v Klubu. 

Ad b) Členství v Klubu zanikne vyloučením, jestliže se člen dopustí jednání neslučitelného
s postavením a důstojností člena Klubu, nebo zvláště hrubě nebo opakovaně porušuje
své členské povinnosti uložené těmito Stanovami, řády nebo předpisy Klubu a
výkonný výbor na tomto základě rozhodne o jeho vyloučení z Klubu. Za zvláště hrubé
porušení členských povinností se považuje i nezaplacení členských příspěvků
v aktuální výši pro běžný kalendářní rok do 30.6. tohoto kalendářního roku.

3.3. Seznam členů

3.3.1. Výkonný výbor zajišťuje prostřednictvím sekretariátu Klubu vedení seznamu členů.
Do seznamu členů se zapisuje
a) v případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní

spojení a emailová adresa.
b) v případě právnické osoby: název, IČO, sídlo, statutární orgán, příp. jiný zástupce

právnické osoby, včetně telefonního kontaktu a emailové adresy. 

3.3.2. Seznam členů je neveřejný, vede jej a zápisy do něho provádí sekretariát Klubu.
Každý člen Klubu, a to i bývalý, obdrží k jeho žádosti a na náklady Klubu potvrzení s
výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě a údaje o datu vzniku
případně zániku členství v Klubu.

Článek IV. Základní práva a povinnosti člena Klubu

4.1. Člen klubu má tyto základní povinnosti:

a) dodržovat Stanovy, řády a předpisy Klubu, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady
fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů Klubu;

b) řádně a včas hradit členské příspěvky v aktuálně stanovené výši, jakož i další finanční
platby podle řádů a předpisů Klubu;

c) chránit majetek klubu, pečovat o jeho rozmnožení a zvelebení;
d) podílet se aktivně podle svých možností na činnosti Klubu;
e) zdržet se v prostorách Klubu jednání neslučitelného s postavením člena Klubu,

zejména se zdržet provozování jakékoliv výdělečné činnosti v prostorách Klubu bez
souhlasu Výkonného výboru. Porušení této povinnosti může být důvodem pro
vyloučení člena z Klubu. 



4.2. Člen Klubu má tato základní práva:

a) využívat zařízení Klubu k tenisové sportovní činnosti a zúčastňovat se veškerých
sportovně společenských akcí pořádaných pro členy Klubu

b) obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi a podněty na orgány Klubu, a
předkládat návrhy a vyjádření ve své záležitosti, která je na programu jednání Klubu;

c) volit a být volen do orgánů Klubu;
d) být osobně nebo v zastoupení přítomen na jednání orgánů Klubu, pokud je

projednávána jeho záležitost.

4.2.1. Fyzická osoba s členstvím v Klubu má právo volit do orgánů Klubu po dovršení 15 let
věku; po dovršení 18 let věku má člen Klubu rovněž právo být volen a zastávat funkce
v orgánech Klubu.  

4.2.2. Volební právo vykonávají členové osobně nebo na základě plné moci udělené jinému
členu klubu. Členové Klubu, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají volební
právo svými statutárními orgány, nebo se mohou dát zastoupit pověřeným členem
nebo zaměstnancem.

4.3. Jiná práva a povinnosti mohou členové Klubu vykonávat osobně nebo v zastoupení;
převod členství, členských práv a povinností v rámci Klubu není možný.

Článek V. Disciplinární opatření
 
5.1. Za porušení těchto stanov, interních předpisů Klubu, sportovně technických předpisů

orgánů řídících soutěže nebo obecně závazných právních předpisů mohou být uložena
členu Klubu disciplinární opatření. Za hrubou nebo opakovanou nekázeň, vážné
nedostatky ve výkonu svěřené funkce a za provinění související s účastí v soutěžích
nebo jiných akcích Klubu, může být členovi nebo skupině členů uloženo disciplinárním
řízením, některé z dále uvedených disciplinárních opatření: 

a) napomenutí 
b) důtka 
c) peněžitá pokuta 
d) pozastavení závodní činnosti 
e) zákaz výkonu funkce 
f) vyloučení.

5.2. O těchto disciplinárních opatřeních rozhoduje výkonný výbor Klubu, pokud není
v souladu se sportovně technickými předpisy orgánů řídících soutěže dána pravomoc
jiného orgánu. Výkonný výbor je povinen umožnit každému členovi dostatečné právo
na obhajobu, zejména právo účasti na jednání v rámci disciplinárního řízení.

5.3. Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření může člen podat do 15 dnů, od
doručení rozhodnutí, odvolání k nejbližší Valné hromadě Klubu, pokud není sportovně
technickými předpisy dána pravomoc jinému orgánu. Odvolání nemá odkladný účinek.



Odvolání proti rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena má však vždy
odkladný účinek. 

5.4. Bližší úpravu disciplinárního řízení může stanovit disciplinární řád Klubu.

Článek VI. Organizační uspořádání Klubu

6.1. Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:

a) Valná hromada
b) Výkonný výbor
c) Prezident

Ad a) Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem Klubu je Valná hromada, ve které má každý člen Klubu bez ohledu
na to, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu jeden hlas.

2. Řádnou valnou hromadu svolává po projednání ve Výkonném výboru Prezident Klubu
nejméně jedenkrát ročně, a to tak, aby se konala vždy nejpozději do 30.6. Zaslání
pozvánek na Valnou hromadu zajišťuje Výkonný výbor, a to nejpozději 4 týdny před
stanoveným dnem jejího konání. 

3. Prezident může svolat Mimořádnou valnou hromadu, pokud to považuje Výkonný
výbor za potřebné, nebo pokud o to požádá alespoň 30% členů Klubu, kteří ve své
žádosti uvedou konkrétní důvod pro svolání Mimořádné valné hromady a návrh
programu jejího jednání. Prezident Klubu svolá Mimořádnou valnou hromadu tak, aby
se konala nejpozději do 4 týdnů ode dne podání žádosti, přičemž pozvánky na tuto
mimořádnou Valnou hromadu je povinen zaslat nejpozději dva týdny před jejím
konáním.

4. Do výlučné pravomoci Valné hromady patří:

a) schvalovat Stanovy Klubu a jejich změny,
b) volit a odvolávat členy Výkonného výboru,
c) schvalovat zkrácení nebo prodloužení funkčního období orgánů volených Valnou

hromadou,
d) projednávat zprávy o činnosti a hospodaření Klubu,
e) schvalovat roční účetní závěrku a výsledky hospodaření Klubu za uplynulé účetní

období.
f) schvalovat veškeré dispozice s majetkem Klubu, jehož účetní hodnota přesahuje

v jednotlivém případě částku 10 mil. Kč 
g) rozhodovat o zániku Klubu a o likvidaci jeho majetku,
h) rozhodovat o odvolání proti disciplinárním opatřením uděleným v prvém stupni

Výkonným výborem Klubu 
i) rozhodovat také o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou výslovně

svěřeny Stanovami jiným orgánům Klubu,



j) na návrh Výkonného výboru Klubu jmenovat čestné členy Klubu.

5. Zasedání Valné hromady zahájí a řídí prezident Klubu nebo jiný člen výkonného
výboru, který řízením Valné hromady byl výkonným výborem pověřen. Prezident či jiný
pověřený člen výkonného výboru (dále jen předsedající Valné hromadě) při zahájení
zasedání ověří, zda je Valná hromada schopna se usnášet. Předsedající Valné hromady
dále pak zajistí volbu ověřovatele zápisu z Valné hromady a dva skrutátory hlasů, kteří
dbají na správnost sečtení všech hlasů při hlasování o jednotlivých bodech programu a o
přijatých usneseních. Valná hromada může rovněž přijmout jednací či volební řád valné
hromady. Předsedající Valné hromady pak vede zasedání tak, jak byl její pořad ohlášen.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jejím ohlášení, lze zařadit na
pořad jednání a rozhodnout o ní pouze za účasti a se souhlasem všech členů Klubu
oprávněných na Valné hromadě hlasovat.

6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo zastoupena na základě plné
moci nadpoloviční většina členů Klubu s právem hlasovat. Nebude-li Valná hromada
usnášeníschopná Prezident Klubu Valnou hromadu zruší a rozhodne o konání náhradní
Valné hromady, pro jejíž usnášeníschopnost již neplatí minimální přítomnost ½ členů
Klubu s právem volit. Náhradní valná hromada se pak musí konat nejpozději do deseti
dnů ode dne konání zrušené valné hromady, zpravidla však půl hodinu po zrušení valné
hromady. 

7. Rozhodnutí valné hromady nebo Náhradní valné hromady je přijato, jestliže pro ně
hlasuje většina přítomných členů. 

8. Výkonný výbor klubu zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady nebo
Náhradní valné hromady do třiceti dnů od ukončení Valné hromady. Zápis je uložen
v sídle Klubu a je rovněž vhodnou formou zveřejněn na webových stránkách Klubu.

Ad b) Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutární orgán a řídící orgán Klubu, který rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné působnosti Valné hromady
Klubu

2. Do výlučné pravomoci Výkonného výboru patří zejména:

a) schvaluje svůj jednací řád, herní řád, organizační řád, podpisový řád a další řády
a předpisy Klubu, pokud jejich vydání není těmito Stanovami svěřeno jinému
orgánu Klubu,

b) schvaluje plán činnosti a rozpočet Klubu,
c) projednává a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku a

výsledky hospodaření Klubu za uplynulé účetní období.
d) schvaluje zásady pro zavedení a výběr členských příspěvků, jejich výši,

strukturu a způsob použití 
e) na návrh Manažera Klubu schvaluje vnitřní strukturu sekretariátu Klubu,

rozhoduje o přijetí pracovníků do pracovněprávního vztahu ke Klubu,
f) rozhoduje o přijetí, případně vyloučení člena z Klubu,
g) plní další úkoly uložené Valnou hromadou.



h) za účelem zajištění výkonu odborných činností v rámci svých pravomocí může
svým rozhodnutím zřizovat Komise Klubu,

3. Členství ve Výkonném výboru zaniká:

a) uplynutím doby,
b) odvoláním z funkce,
c) vzdáním se funkce,
d) zánikem členství v Klubu.

4. Výkonný výbor organizuje a řídí běžný provoz Klubu. Výkonný výbor má celkem 9
členů volených Valnou hromadou. 

5. Funkční období voleného člena Výkonného výboru je tříleté. Členství však neskončí
uplynutím doby, dokud není na místo voleného člena Výkonného výboru zvolen nový
člen. Poklesne-li celkový počet členů Výboru v období mezi Valnými hromadami pod 9,
a vyžaduje-li si to situace Klubu, může Výkonný výbor rozhodnout o doplnění volených
členů kooptací. Výkonný výbor tak může rozhodnout pouze třikrát po dobu svého
funkčního období.

6. Výkonný výbor volí a odvolává ze svých členů Prezidenta Klubu. Je povinen tak učinit
nejpozději do jednoho měsíce po svém zvolení Valnou hromadou Klubu.

7. Zasedání Výkonného výboru řídí a svolává Prezident Klubu zpravidla jedenkrát do
měsíce. Prezident může výkonem této funkce pověřit jiného člena Výkonného výboru.
Mimořádné zasedání Výkonného výboru může předsedající svolat také na žádost člena
Výkonného výboru. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční
většina jeho členů. Rozhodnutí Výkonného výboru je přijato, pokud pro ně hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.

Ad c)  Prezident 

1. Prezident klubu je volen z řad členů výkonného výboru, zastupuje a hájí zájmy Klubu
vůči třetím osobám. Prezident může v rozsahu svých pravomocí jednat jménem Klubu
samostatně. Funkční období prezidenta je tříleté, neskončí však uplynutím doby dříve,
než je zvolen nový prezident.

2. Do působnosti Prezidenta zejména náleží:

a) zastupovat Klub, jednat a podepisovat jménem Klubu,
b) řídit a předsedat zasedání Valné hromady a zásadní jednání s orgány a organizacemi

v tuzemsku i v zahraničí,
c) spolupracovat s Výkonným výborem Klubu. 
d) Plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí Valné hromady.

3. Funkce prezidenta zaniká:

a) uplynutím doby,
b) odvoláním z funkce,



c) vzdáním se funkce,
d) zánikem členství v Klubu.

4. V případě, že prezident nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci, případně že
výkon jeho funkce zanikne před uplynutím jeho funkčního období je povinen výkonný
výbor neprodleně zvolit nového prezidenta Klubu. Do doby zvolení nového prezidenta
klubu jej zastupuje jiný člen výkonného výboru, který jím byl pověřen.

Článek VII. Jednání a podepisování jménem Klubu

7.1. Jménem Klubu jedná prezident klubu samostatně, dva členové výkonného výboru spolu
nebo všichni členové výkonného výboru společně.

7.2. Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vypsanému názvu Klubu
připojí svůj podpis prezident Klubu samostatně, dva členové výkonného výboru spolu
anebo všichni členové výkonného výboru společně.

7.3. Jménem Klubu jsou dále oprávnění jednat a podepisovat pracovníci Klubu, avšak jen v
rozsahu vyplývajícím z jejích pracovního zařazení v Klubu.

Článek VIII. Majetek Klubu a hospodaření s ním

8.1. Majetek Klubu tvoří finanční prostředky na účtech Klubu, hmotný a nehmotný majetek,
pohledávky a jiná majetková práva.

8.2. Zdrojem příjmů Klubu jsou zejména:

a) příspěvky a ostatní poplatky členů
b) dobrovolné příspěvky, dotace, dary a příjmy z podílu na činnosti jiných organizací
c) příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, kulturní, společenské, hospodářské, 

obchodní a zahraničně-obchodní činnosti,
d) dary a příspěvky sponzorů.

8.3. Hlavní manažer Klubu

8.3.1.Činnost Klubu mezi zasedáními Výkonného výboru řídí a za její výsledky odpovídá
hlavní manažer Klubu. Hlavním manažerem Klubu je pověřený zaměstnanec Klubu,
který je ke Klubu v pracovněprávním vztahu, a který byl do funkce Hlavního manažera
Klubu jmenován Výkonným výborem Klubu.

8.3.2.Hlavní manažer Klubu zejména:

a) řídí běžnou činnost Klubu, zabezpečuje a realizuje úkoly Klubu vyplývající ze Stanov,
rozhodnutí Valné hromady nebo Výkonného výboru,

b) koordinuje činnost všech orgánů Klubu, opírá se přitom o stanoviska Prezidenta a
Výkonného výboru Klubu, 

c) odpovídá za svoji činnost Výkonnému výboru Klubu,



d) odpovídá za přípravu podkladů pro jednání Výkonného výboru a Valné hromady,
návrh programu konzultuje s Prezidentem Klubu. Předkládá Výkonnému výboru
návrhy na vydání a úpravu řádů a předpisů Klubu, které přijímá Valná hromada, a po
jejich schválení zajišťuje jejich publikaci, 

e) vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele v pracovně-právních vztazích k
zaměstnancům Klubu, zejména stanovuje každému zaměstnanci Klubu jeho pracovní
náplň a individuální úkoly,

f) vydává interní řídicí akty, které určují jednání, chování a činnost zaměstnanců,
g) podepisuje za Klub písemnosti v rozsahu běžné činnosti Klubu pokryté schváleným

rozpočtem. V případě, že je rozpočet schválen až v průběhu prvního čtvrtletí
kalendářního roku, podepisuje tak, aby byla zajištěna řádná činnost Klubu. V ostatních
případech podepisuje na základě zmocnění Výkonného výboru nebo Prezidenta
Klubu,

h) zastupuje klub v organizacích, jejichž činnosti se Klub účastní.

8.3.3.Funkce Hlavního manažera Klubu končí:

a) odvoláním z funkce,
b)zánikem pracovněprávního vztahu ke Klubu.

8.4. Dispozice finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu podléhá schválení
Hlavního manažera Klubu.

8.5. O nabývání, zcizení a jiných převodech movitého majetku Klubu a o výdajích v rozsahu
disponibilních zdrojů nad rámec schváleného rozpočtu rozhoduje Výkonný výbor.

Článek IX. Doručování

9.1. Komunikace mezi orgány Klubu navzájem a komunikace orgánů Klubu se členy
probíhá především pomocí emailu. Písemnost, kterou je třeba podle těchto Stanov
doručovat, se doručuje prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta)
doporučenou zásilkou. Taková písemnost může být doručena rovněž zaměstnancem
Klubu nebo jinou jím k tomu pověřenou osobou. V takovém případě se písemnost
považuje za doručenou dnem jejího převzetí adresátem.

9.2. Odepře-li adresát převzít doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou
dnem, kdy ji adresát převzít odepřel. 

9.3. Pokud adresát nebyl zastižen, písemnost byla uložena u držitele poštovní licence a
adresát si písemnost v úložní lhůtě podle právního předpisu o poštovních službách
nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se
adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

9.4. Pokud se písemnost vrátí odesílateli jako nedoručená z jiných důvodů, považuje se tato
písemnost za doručenou dnem jejího vrácení odesílateli.



Článek X. Ustanovení přechodná a závěrečná

10.1. Spory o výklad těchto stanov patří do působnosti Výkonného výboru Klubu. 

10.2. Tyto stanovy v úplném znění byly schváleny Valnou hromadou Klubu konanou dne 13.
května 2014.

Prezident I.ČLTK Praha
Prof. Václav Klaus
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