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B/  Stanovy TJ Tenisového klubu Lipník nad Bečvou 

  

A/ Pravidla provozu tenisového areálu TJ TK 

  

     a) Hrací a provozní řád 

  

Hrací a provozní řád 

tenisového areálu TJ TK Lipník nad Bečvou, ul. Boženy Němcové 1574 

I. 

Platnost  řádu 

1. Hrací a provozní řád se vztahuje na 

a)        tenisové dvorce 

b)        budovu se šatnami a sociálním zařízením, kancelářemi a klubovnami 

c)        cvičnou odrazovou stěnu 

d)        plechový sklad 

e)        restauraci s venkovní terasou, sociálním zařízením restaurace 

f)          komunikace 

  

2. Hrací a provozní řád neodporuje stanovám TJ TK a usnesením orgánů TJ TK. 

3. Hrací a provozní řád schvaluje členská schůze TJ TK. 

  

II.  

Všeobecná ustanovení 

1. Všichni uživatelé areálu TJ TK jsou povinni seznámit se hracím a provozním řádem a 

dodržovat jej. 

2. Využívání areálu je podmíněno: 



a)              členstvím v TJ TK a splněním povinností stanovených členskou schůzí 

b)             zaplacením schválených hodinových hracích poplatků u pověřené osoby 

c)              předložením platné permanentní vstupenky pověřené osobě 

d)             uzavřením smlouvy o pronájmu sportovní časti za účelem konání soukromé sportovní akce 

3. Areál TJ TK slouží ke sportovní přípravě mládeže a dospělých, k rekreační hře a ke 

společenskému užívání. 

4. K reklamním účelům lze využívat areál jen na základě písemné smlouvy s TJ TK. 

5. V areálu TJ TK ne nutno dodržovat: 

a)              obecně závazné právní normy a předpisy pro veřejná prostranství a sportovní plochy 

b)             obecně závazné vyhlášky Města Lipník nad Bečvou 

c)              ustanovení orgánů TJ TK 

d)             pokyny správce sportovní časti areálu 

  

III. 

 Provozní ustanovení – tenisové dvorce a cvičná stěna 

1. Provoz sportovního areálu řídí pověřená osoba – správce. 

2. Hra na tenisových dvorcích se řídí rozpisem obsazenosti, vedených správcem. 

3. Každý zájemce o hru má možnost rezervace tenisového dvorce u správce. 

4. Základní hrací doba na tenisovém dvorci je stanovena 1 hodinu včetně úklidu a začíná 

vždy v celou hodinu. 

5. Hrací doba je stanovena na základě orgánů TJ TK a musí být vyvěšena v areálu TJ 

TK. 

6. Provoz tenisových dvorců je pro veřejnost uzavřen po dobu konání mistrovských 

utkání a turnajů. 

7. Do prostoru tenisových dvorců je zakázáno  vodění psů a zvířat. 

8. V prostoru tenisových dvorců je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů. 
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9. Uživatel sportovní části areálu TJ TK je povinen 

a)            respektovat rozpis obsazenosti tenisových dvorců v případě, kdy nemá řádně zajištěnou 

rezervaci u správce 

b)            od 16 hodin má přednost při obsazování dvorců dospělý hráč před mládeží 

c)            respektovat pokyny správce v případě, kdy tenisový dvorec je vlivem povětrnostních vlivů 

nezpůsobilý ke hře 

d)            používat vhodnou tenisovou obuv a úbor ( šortky a triko ), v případě porušení bude uživatel 

z prostoru tenisových dvorců po upozornění vykázán 

e)            dbát osobní bezpečnosti při hře a bezpečnosti hráčů na sousedních tenisových dvorcích 

f)              dodržovat zásady vhodného společenského jednání 

  

  

IV. 

Provozní stanovení – přilehlé pozemky a komunikace 



1. Přilehlé travnaté plochy a komunikace lze využívat pouze na základě dohody s TJ TK. 

2. Na přilehlých travnatých plochách a komunikaci je zákaz: 

a)      volného pohybu psů a zvířat. 

b)      vjezdu motorových vozidel mimo příjezdovou komunikaci v době zajištění zásobování 

c)      parkování motorových vozidel mimo stanovená místa 

d)      ukládání   jakýchkoliv materiálů a odpadů 

  

V. 

Provozní ustanovení – šatny a sociální zařízení 

1. Šatny, zařízení šaten a sociální zařízení areálu TJ TK může použít každý uživatel 

sportovního areálu. 

2. Dlouhodobé využití zařízení šaten ( skříňky ) je nutno dohodnout se správcem, pro 

krátkodobé využití po dobu hry je možná bezplatná výpůjčka visacího zámku. 

3. Za odložené věci a cennosti nenese odpovědnost TJ TK. 

4. V prostorách šaten a sociálního zařízení je každý povinen dodržovat čistotu a dbát 

osobní bezpečnosti. 

5. Prostor restaurace pokud je pronajat na základě nájemní smlouvy se řídí jejím 

provozním řádem a otevírací dobou. 

  

VII. 

Závěrečné ustanovení 

1. Hrací a provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu TJ TK. 

2. V případě porušení hracího a provozního řádu bude uživatel areálu TJ TK upozorněn a 

nevhodnost svého jednání. 

3. V případě opakovaného porušování hracího a provozního řádu může být osoba 

vykázána případně jí zabráněn vstup do zařízení areálu TJ TK. 

  

Schváleno orgány TJ TK dne: 25.4.2008 

  

                                                                                                                

  

         b)  zásady trvalé rezervace a obsazování tenisových dvorců 

  

  

Zásady trvalé rezervace a obsazování tenisových dvorců 

tenisového areálu TJ TK Lipník nad Bečvou,z.s. ul. Boženy Němcové 1574 

  

1. Na trvalou rezervaci tenisových dvorců mají nárok členové klubu a držitelé zakoupených 

permanentek pro daný rok ( vč. sponzorů klubu ) v počtu maximálně 2 hodiny týdně. 
Tím není omezeno další obsazení dvorců v případě, že jsou volné, avšak ne 
jako trvalá rezervace a nebo jen v případě volné kapacity. 

2. Pořadí při objednávání trvalých rezervací:  



a. členové spolku, kteří mají zaplaceny členské poplatky, příspěvky na správu a údržbu 
klubu  a hrací poplatky 

b. držitelé permanentek včetně sponzorů klubu 
3. Pořadí při objednávání hodinového obsazení dvorců:              

 členové spolku, kteří mají zaplaceny členské poplatky, příspěvky na správu a údržbu klubu  a 
hrací poplatky 

 držitelé permanentek včetně sponzorů klubu 

4. Hrací doba započíná zpravidla v celou hodinu. Pokud tenisový dvorec nebude v dohodnutý 
čas obsazen může správce areálu v případě zájmu jiných hráčů dvorec ihned obsadit (tím se 
zrušuje čekací doba ) a zájemci bude přidělen náhradní dvorec podle možností a obsazenosti 
v daný den. 

5. Před zahájením hry se musí hráči ohlásit u správce areálu.V případě , že je hrací doba 
placená musí hráč zaplatit dle platného ceníku před započetím hry! 

6. O obsazení tenisových dvorců rozhoduje správce podle možností a obsazenosti areálu, který 
rovněž dbá na dodržování Provozního řádu areálu a společenských pravidel. 

7. Objednanou trvalou rezervaci je povinen hráč odhlásit nejpozději v daný den do 13,30 hodin. 
Při nesplnění podmínky zaplatí penalizaci ve výši 100,-Kč (dle usnesení ČS), při dvojím 
porušení mu bude trvalá rezervace zrušena. 

  

Schváleno orgány TJ TK dne:10.3.2017                                    

                                                                                                           

  

              c) Pravidla pro hru na travnatém dvorci  
  
  

  

  

Pravidla pro hru na travnatém tenisovém dvorci 
tenisového areálu TJ TK Lipník nad Bečvou, z.s., ul. Boženy Němcové 1574 

  

  

1. Hra na travnatém dvorci nepodléhá celoročním členským poplatkům a permanentkám 
vydávaných TJ TK pro danou sezónu. 

2. Hra je možná na objednávku u pověřené osoby (správce areálu) po předchozí úpravě dvorce 
a pouze v době vhodných povětrnostních podmínek ve stanovených hracích dnech. 
V případě, že v daný sjednaný den nebude hra možná má hráč přednostní nárok na výběr 
dalšího termínu hry. 

3. Hra trvá maximálně 2 hodiny (max.3 sady). 

4. Vstup na travnatý tenisový dvorec je možný ve vhodné tenisové obuvi a pouze a zásadně 
v bílém tenisovém úboru. Jiná barevná kombinace není přípustná a hra nebude umožněna. 



5. Poplatek za užití travnatého dvorce stanovují orgány TJ TK. 

6. Těmito pravidly nejsou dotčeny zásady Hracího a provozního řádu, platného pro areál TJ TK 
Lipník nad Bečvou, ul. Boženy Němcové 1574 

  

Schváleno orgány TJ TK dne:10.3.2017 

  

                                                                                             Jaroslav Pospíšil 

                                                                                                předseda klubu 

  

                                                                                                          

  

    B/ Stanovy TJ TK   

   

S t a n o v y 

(dle ustanovení §214 a následných zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

  

Název spolku: 

  

Tělovýchovná jednota TENISOVÝ KLUB Lipník nad Bečvou, z.s. 

  

(dále jen TJ TK, z.s.) 

  

Sídlo spolku:  Boženy Němcové 1574, 751 31 Lipník nad Bečvou, 

IČO: 45180342 

  

www.tenislipnik.estranky.cz, 

http://www.tenislipnik.estranky.cz/


tenis.lipnik@seznam.cz 
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I.                    Základní ustanovení 

  

1.   Tělovýchovná jednota Tenisový klub Lipník nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ TK 

z.s.) je zapsaným spolkem s právní subjektivitou. 

2.   Sídlem TJ TK, z.s. je Lipník nad Bečvou, ulice Boženy Němcové 1574,  PSČ 

751 31. 

3.  TJ TK, z.s. zajišťuje pro členy zájmového spolku a ostatní veřejnost 

tělovýchovnou a sportovní činnost a společenskou činnost v rámci zapsaného 

spolku. 

  

II.                  Členství, práva a povinnosti členů  

1.    Řádným členem TJ TK, z.s. se může stát každá osoba starší 15-ti let, bez ohledu 

na svou společenskou nebo politickou orientaci či náboženské vyznání, která 

podáním přihlášky vysloví souhlas s členstvím v klubu a bude respektovat 

stanovy spolku a další vnitřní předpisy. 

2.   Mládež do věku 15. let může získat mládežnické spolkové členství za stejných 

podmínek jako v části II., bodu 1. Stanov za předpokladu písemného souhlasu 

zákonných zástupců a po splnění povinností týkajících se spolkových poplatků 

stanovených členskou schůzí pro mládežnickou kategorii a pro příslušné období. 

3.   Spolkové členství lze založit podáním přihlášky prostřednictvím výboru TJ TK, 

z.s. , složením zápisného a členského poplatku, přičemž členství vzniká vždy 

schválením členskou schůzí TJ TK, z.s.. 

4.     Seznam členů spolku vede Výbor TJ TK, z.s.. Zápis do seznamu členů spolku 

vzniká chválením členství na základě podané přihlášky a splněním povinností 

dle bodu II. 3. Výmaz se seznamu členů je proveden zejména po sdělení vůle 

člena spolku o vystoupení ze spolku, úmrtím, nesplněním členskou schůzí 

stanovených povinností zejména nezaplacením spolkových příspěvků nebo 

vyloučením člena ze spolku. Seznam členů spolku není veřejně přístupný. 

5.     Základní práva členů TJ TK, z.s. jsou: 

a)       využívat výhod plynoucí ze svého členství při tělovýchovné, 

sportovní a společenské činnosti 

mailto:tenis.lipnik@seznam.cz


b)    požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů 

TJ TK, z.s. 

c)         volit a být volen do orgánů spolku po dosažení od 18. let věku 

6.         Základními povinnosti člena TJ TK, z.s.  jsou: 

a)       řádně a včas plnit povinnosti stanovené členskou schůzí spojené 

s členstvím ve spolku 

b)      v případě zvolení do orgánů TJ TK, z.s.  se aktivně podílet na práci 

7.         Členství zaniká: 

a)       zrušením členství ze strany člena 

b)      úmrtím člena, resp. zánikem TJ TK, z.s. 

c)       neuhrazením spolkových poplatků či příspěvků v termínu nebo 

neuhrazením spolkových poplatků či příspěvků ve členskou schůzí 

TJ TK, z.s. schválené výši. 

d)      vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze 

  

III.                Spolkové příspěvky, poplatky a zápisné  

1.    Spolkové příspěvky jsou projevem spolkové příslušnosti. Výši příspěvků a 

poplatků schvaluje členská schůze pro příslušné období. 

2.   Zápisné je jednorázový vstupní příspěvek. Zápisné a výši zápisného schvaluje 

členská schůze TJ TK, z.s.  

3.    Spolkové poplatky za využívání zařízení spolku schvaluje členská schůze TJ 

TK, z.s. pro příslušné období. 

4.        Spolkové příspěvky, poplatky a zápisné jsou součástí rozpočtu TJ TK, z.s.. 

Poplatky se stanovují zejména v souvislosti se sportovním využíváním areálu TJ 

TK, z.s.. 

  

IV.                Orgány zapsaného spolku 

1.         Orgány TJ TK, z.s. jsou: 

a)       členská schůze TJ TK, z.s. 

b)      výbor TJ TK, z.s. 

c)       předseda a místopředseda 

d)      kontrolní komise 

2.         Nejvyšším orgánem TJ TK, z.s. je členská schůze, která se schází minimálně 

1x za rok a kterou svolává výbor TJ TK, z.s.. Pokud o svolání mimořádné 

členské schůze požádá předseda TJ TK z.s., místopředseda TJ TK, z.s., výbor TJ 

TK nebo 1/6 všech členů starších 18 let, musí být svolána zpravidla předsedou 

TJ TK z.s. , místopředsedou TJ TK z.s. nebo výborem TJ TK, z.s. nejpozději do 

30. dnů od takového podnětu ke svolání, kdy žádost o svolání mimořádné 

členské schůze je přípustná pouze písemně a to na adresu spolku nebo emailem 

na adresu předsedy spolku. 

3.     Výbor TJ TK, z.s. je řídícím orgánem činnosti spolku v době mezi konáními 

členských schůzí. 

4.  Statutárním orgánem zapsaného spolku je předseda a místopředseda. Každý jedná 

samostatně. 

5.    Do výlučné pravomoci členské schůze TJ TK, z.s. náleží zejména: 



a)       schvalování hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti 

zájmového spolku 

b)      schvalování, zrušení nebo změny stanov  

c)       rozhodnutí o změně názvu a příp. symboliky 

d)      schvalování vnitřních směrnic a hracích řádů  

e)      volba a odvolávání členů výboru TJ TK, z.s.  a členů kontrolní 

komise 

f)        schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku 

v daném období, revizní zprávy a zprávy o hospodaření s majetkem 

g)       schvalování rozpočtu spolku pro dané účetní období 

h)      rozhodování o přijetí příp. vyloučení člena spolku 

i)         rozhodování o zrušení – zániku spolku včetně stanovení zásad 

způsobu vypořádání majetku 

j)        rozhodování o převodu majetku na jinou právnickou či fyzickou 

osobu 

6.         Do pravomoci výboru TJ TK, z.s.  patří zejména: 

a)       volba předsedy, místopředsedy a funkcionářů výboru TJ TK, z.s.  

b)      příprava zpráv, informací a návrhů ve věci plánu činnosti a 

hospodaření                          

c)       operativní plnění schváleného plánu činnosti a hospodaření a 

přijímání rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze 

d)      řízení činnosti spolku TJ TK, z.s. v daném období 

e)      zajišťování zpracování přehledů a nezbytných statistických 

zjišťování 

f)        řádné vedení evidence členské základny 

g)       zajišťování optimálního využívání, provozu a údržby areálu TJ 

TK, z.s. dle vnitřních předpisů 

h)      zajišťování případné výstavby tělovýchovných zařízení 

i)         schvalování odměn (mzdy) zaměstnancům spolku 

7.         Do pravomoci kontrolní komise patří zejména: 

a)       volba předsedy kontrolní komise 

b)      provádění kontrol a přezkumů všech ekonomických a právních 

operací, uskutečňovaných v rámci spolku 

c)       kontrola zajišťování činnosti spolku 

d)      seznamování s výsledky kontrolních činností orgány spolku 

  

V.                  Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení 

1.   Volební období orgánů TJ TK , z.s. je 2-leté, pokud členská schůze TJ TK, 

z.s.  nerozhodne jinak. 

2.     Počet členů výboru je 5 ( slovy pět ) a kontrolní komise 3 ( slovy tři ). Způsob 

volby stanovuje členská schůze TJ TK, z.s. před konáním voleb, kdy počet 

členů výboru a kontrolní komise TJ TK, z.s. musí být vždy lichý. 

3.        Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů 

spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů v době 

usnášení, každý člen spolku má jeden hlas. 

4.     Výbor je schopen se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů výboru. 

Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru v době 

usnášení, každý člen výboru má jeden hlas. 

5.   Kontrolní komise je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů 

kontrolní komise. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných 



členů kontrolní komise v době usnášení, každý člen kontrolní komise má jeden 

hlas. 

6.    V případě usnesení o zániku TJ TK, z.s. a vypořádání jejího majetku je nutný 

souhlas 3/5 většiny všech členů spolku. 

7.     Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu 

spolku. 

  

VI.                Hospodaření a  majetek  

1.       Majetek spolku tvoří nemovitý majetek a finanční prostředky. 

2.    Hospodaření s finančními prostředky TJ TK, z.s. v účetním období zajišťuje 

výbor TJ TK, z.s. dle platných účetních předpisů. 

3.      Hospodaření s nemovitým majetkem TJ TK, z.s. se řídí vnitřními předpisy 

schválenými členskou schůzí TJ TK, z.s.. 

4.         Finanční  prostředky  TJ TK, z.s. tvoří: 

a)       členské příspěvky, zápisné a poplatky 

b)      příjmy ze sportovní a společenské činnosti 

c)       příspěvky a dotace svazových orgánů 

d)      příspěvky a dotace organizací, státu, kraje nebo města 

e)      nájemné za pronájem majetku a prostor spolku 

f)        dary 

  

VII.              Ustanovení  závěrečná 

  

1.         TJ Tenisový klub Lipník nad Bečvou jako vznikl jako občanské sdružení dne 

15. dubna 1992 a byl zapsán do spolkového rejstříku vedeným u Krajského 

soudu v Ostravě pod spisovou značkou L1299 dne 1. ledna 2014 na základě 

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2.         Stanovy zapsaného spolku byly projednány a schváleny členskou schůzí TJ 

TK, z.s. dne: 10.3.2017. 

  

V Lipníku nad Bečvou dne:10.3.2017 

  

     Radko Černocký v.r.                                               Jaroslav Pospíšil v.r. 

      místopředseda                                                             předseda 

 


