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S T A N O V Y 

Klubu českých turistů Synthesia Pardubice 

 

I. Základní ustanovení 

Název:      Klub českých turistů Synthesia Pardubice (dále TKSP) 

Sídlo organizace:         Klášterní 54, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 

Organizační působnost:  Česká republika 

TKSP je samostatný zapsaný spolek, který vznikl podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanské-

ho zákoníku. Je nástupnickou organizací odboru turistiky Tělovýchovné jednoty VCHZ 

Pardubice, založeného dne 11. 7. 1961. 

TKSP bylo přiděleno IČ: 13585053  

 

 

II. Poslání a hlavní úkoly klubu 

1. TKSP  sdružuje aktivní turisty, příznivce a přátele turistiky. 

2. TKSP vede své členy k dodržování základních turistických, etických, estetických a 

mravních pravidel a k ochraně přírody. 

3. TKSP vytváří a zabezpečuje pro své členy i pro ostatní zájemce podmínky k provozo-

vání turistické činnosti, a to pořádáním výletů, zájezdů, putování apod. v ČR i v za-

hraničí, odborně zajišťovaných sborem kvalifikovaných vedoucích a cvičitelů turisti-

ky. 

4. Ke všem svým aktivitám vydává TKSP pro své členy informační materiály. Svou čin-

nost prezentuje na svých webových stránkách, propaguje pořádáním besed a jiných 

společenských akcí, vydáváním svých plánů, publikováním nabídky svých akcí v tu-

ristických kalendářích, ve sdělovacích prostředcích i dalšími dostupnými formami. 

5. TKSP zajišťuje pro své členy získávání a zvyšování kvalifikace vedoucích, cvičitelů a 

dalších organizátorů všech forem turistiky.  

6.  TKSP hájí zájmy svých členů a za tím účelem ve své činnosti spolupracuje s orgány 

města, kraje, dalšími turistickými a sportovními organizacemi i fyzickými osobami. 

7. TKSP dokumentuje veškerou svou činnost v Kronice TKSP. S jejími svazky nakládá  

v souladu se Zákonem o archivnictví č. 97/1974 Sb. ve znění novely č. 343/1992 Sb.  

a případných novel dalších. 

8. Činnost TKSP je založena na dobrovolné práci jeho členů, aktivistů a funkcionářů. 

Pracovní a časový vklad členů se pokládá za jejich dobrovolný příspěvek k rozvoji 

občanské společnosti. 

  

  

III. Členství v TKSP 

1. Členem TKSP se může stát každý, kdo si podá řádnou přihlášku, zaplatí členský příspě-

vek a svým podpisem (u členů do 15 let podpisem zákonného zástupce) vyjádří souhlas se 

stanovami TKSP. 
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2. Klub vede pro svou vnitřní potřebu seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství 

provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se za-

pisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně 

dozví. Seznam členů je veden elektronickou formou.  

3.    Údaje o členech TKSP mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zastřešující spor-

tovní organizaci, které je TKSP členem, nebo se kterou má TKSP smlouvu o součinnosti, a to 

v rámci plnění jeho povinností vůči ní, nebo v rámci zajištění členství svých členů v této or-

ganizaci. 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 TKSP podáním písemné přihlášky souhlasí 

s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

Každý zájemce o členství v TKSP podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, že údaje mohou 

být uvedeny v interním seznamu členů. Zpřístupnění osobních údajů členů bude v souladu se 

zákonem o "Ochraně osobních údajů ". 

  

4. Členství v TKSP zaniká: 

a) vystoupením nebo úmrtím 

b) vyškrtnutím v případě nezaplacení členského příspěvku za běžný rok ve stanoveném 

termínu 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitř-

ních předpisů TKSP, nebo jiných členských povinností; o vyloučení rozhoduje výbor 

d)   zánikem TKSP bez právního nástupce 

5. TKSP může udělovat své čestné členství osobám, které se významně zasloužily o rozvoj 

turistiky. Nese pak veškeré náklady, které vyplývají z udělení čestného členství. 

6. Každý člen má právo: 

a) účastnit se turistické, kulturní a společenské činnosti TKSP 

b) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TKSP 

c) vyžadovat informace o programu a hospodaření TKSP; v tom případě je výbor povi-

nen tyto informace bez zbytečných průtahů poskytnout 

d) být přizván na jednání orgánů TKSP vždy, kdy se jedná o jeho osobě 

e) od 15 let volit a od 18 let být volen do orgánů TKSP 

f) být členem i dalších obdobných turistických spolků jako host 

7. Každý člen TKSP je povinen: 

a) dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a usnesení orgánů TKSP 

b) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti 

TKSP 

c) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky jakož i jiné poplatky související 

s řádným členstvím a činností v klubu 

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

e) respektovat tradice klubu, chránit přírodu a kulturní bohatství 

 

 

IV. Organizační struktura 

 Orgány TKSP jsou: 

a) Členská schůze jako orgán nejvyšší. 

b) Výbor jako orgán výkonný a statuární. 

c) Kontrolní komise jako orgán kontrolní. 
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Členská schůze 

1. Členská schůze je složena ze všech členů TKSP. Výbor TKSP ji svolává nejméně jednou 

za rok. Požádá-li o to písemně alespoň třetina členů, musí výbor svolat mimořádnou člen-

skou schůzi, která se koná nejpozději do 30 dnů od tohoto písemného podnětu. 

 

2. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům na jejich elektronickou adresu 

nebo pozvánkou vyvěšenou na webu klubu. Pozvánku na členskou schůzi musí být zaslá-

na nebo vyvěšena minimálně 20 dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat pro-

gram členské schůze. Pokud bude bodem jednání změna stanov, zrušení, fůze či rozdělení  

TKSP, musí to být v programu výslovně uvedeno. Jednat a rozhodovat o ostatních záleži-

tostech, které nebyly uvedeny v pozvánce lze tehdy, pokud s tím souhlasí 2/3  přítomných 

členů starších 15 let.  

3. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Usnesení z 

členské schůze jsou platná po schválení nadpoloviční většinou přítomných členů starších 

15 let. Stanovy, zrušení, fůze či rozdělení  TKSP se schvalují dvoutřetinovou většinou 

přítomných členů starších 15 let. 

4.   V nezbytném případě je možno uskutečnit hlasování na členské schůzi korespondenčně 

elektronickou formou (per rollam). Předsedající členské schůze zašle členům návrh usne-

sení (bodů, o kterých se hlasuje) se žádostí, do jaké lhůty je třeba hlasovací email odeslat 

zpět. Návrh na rozhodnutí korespondenční formou musí obsahovat návrh usnesení a lhů-

tu, ve které je potřeba se vyjádřit.  Hlasuje se o každém bodu zvlášť, nebo o celém usne-

sení. Tato skutečnost musí být jasně uvedena.  

5. Členská schůze volí a odvolává výbor TKSP a kontrolní komisi TKSP.  Stanoví jim 

funkční období, které nesmí být delší než 4 roky. Revizní komise je tříčlenná, počet členů 

výboru je minimálně 3 a musí být lichý. 

6. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti, písemně předloženou zprávu o hospodaření 

za uplynulé období a rozpočet TKSP na období následující.  

7.    Z členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být zřejmé, kdo zasedání svolal, kdo 

ho zahájil, kdo předsedal, výsledky voleb a přijatá Usnesení. 

 

 

Výbor 
 

8. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti  TKSP v období mezi členskými 

schůzemi. Výbor vydává a schvaluje vnitřní předpisy TKSP, které obvyklými prostředky 

dává na vědomí členům TKSP. 

9.    Výbor TKSP volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.   

Statutárními zástupci TKSP jsou předseda a místopředseda. 

Výbor TKSP má právo odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní úkoly člena výboru, 

a za odvolané nebo odstoupivší členy kooptovat nové členy výboru, avšak pouze do počtu 

1/3 členů výboru TKSP. Odvolání i kooptace členů výboru musí být členům TKSP ozná-

meny elektronicky a schváleny na nejbližší členské schůzi TKSP, jinak pozbývají plat-

nosti. 

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

činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.  
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11. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.    

12.  V potřebném případě je možno uskutečnit výborovou schůzi jednáním mimo zasedání, 

korespondenčně elektronickou formou (per rollam). 

13. Výbor členské schůzi předkládá především zprávu o své činnosti a činnosti TKSP, zprávu 

o hospodaření, návrh rozpočtu na běžný rok, Plán turistických akcí, přehled aktivity členů 

za uplynulé období a návrhy delegátů zastupujících TKSP na jednání vyšších orgánů. 

14. TKSP se může členit na oddíly podle potřeb a zájmů, daných věkovou strukturou, druhem 

turistiky apod. Zvolení vedoucí vypracují statut a zaměření činnosti. Ten předloží výboru 

TKSP ke schválení. Vedoucí těchto oddílů se automaticky stávají členy výboru TKSP s 

hlasem poradním. Oddíl musí mít minimálně 5 členů. Každý může být členem v libovol-

ném počtu oddílů uvnitř TKSP. 

15. Jednat jménem TKSP jsou oprávněni statutární zástupci nebo jiná výborem pověřená 

osoba. 

 

V. Zásady hospodaření 

1. Prostředky k financování činnosti TKSP jsou získávány z členských příspěvků, subvencí 

od sponzorů, z darů, dotací od jiných právnických a fyzických osob a z výnosu prací a 

služeb. 

2. Za hospodaření TKSP zodpovídá výbor TKSP. Řídí se při tom obecně platnými právními 

předpisy a vnitřními předpisy TKSP. 

3. Hospodaření TKSP kontroluje kontrolní komise (KK). Předseda KK, popř. jím pověřený 

člen KK, má právo účastnit se jednání výboru TKSP s tím, že má právo vznášet dotazy  

a připomínky, které musí být řádně zodpovězeny v nejbližším možném termínu. 

4. Kontrolní komise předkládá zprávu o své činnosti členské schůzi TKSP a kontrolní nález  

i výboru TKSP. 

5. V případě zrušení TKSP bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí TKSP dne 10. února 2022.  

2. Stanovy nabývají účinnosti zápisem ve Spolkovém rejstříku. 


