
S T A N O V Y
Okresního sportovního sdružení Teplice

čl. I.

Činnost,poslání a sídlo

1. Okresní sportovní sdružení Teplice je dobrovolným sdružením právně,majetkově a organizačně 

samostatných a nezávislých tělovýchovných jednot/sportovních klubů a svazů se samostatnou právní 

subjektivitou, které sídlí a působní na území regionu Teplice. Okresní sportovní sdružení Teplice a v něm 

sdružené subjekty jsou členy ČSTV. OSS Teplice spolupracuje a uznává orgán ČSTV na úrovni ČR, 

respektuje stanovy ČSTV a to za účelem prosazování zájmu a potřeb tělovýchovy a sportu.

2. Posláním sdružení je podporovat sport,tělovýchovu a turistiku na území regionu Teplice. Za tímto 

účelem je Okresní sportovní sdružení Teplice oprávněno provádět vlastní hospodářskou činnost,organizační 

činnost,zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů,poskytovat jim požadované služby a vytvářet 

ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.

3. Sídlem Okresního sportovního sdružení Teplice je město Teplice, Kollárova 1879/11, Teplice 415 01.

čl. II.

Členství, práva a povinnosti

1. Řádnými členy Okresního sportovního sdružení Teplice mohou být TJ/SK a sportovní svazy na území 

regionu Teplice,pokud mají řádnou přihlášku k registraci v ČSTV a ve sportovních svazech ČSTV. O přijetí 

do Okresního sportovního sdružení Teplice rozhoduje výkonný výbor OSS Teplice. TJ/SK resp. sportovní 

svaz podáním přihlášky vyslovuje souhlas s posláním a úkoly OSS Teplice a zavazuje se dodržovat jeho 

stanovy.

2. Členské organizace mají právo:

• prostřednictvím svých zástupců účastnit se jednání VH,navrhovat a volit své zástupce do všech orgánů 

OSS Teplice a navrhovat jejich odvolání,

• podílet se na určování závazných pravidel rozdělování vlastních nebo svěřených zdrojů OSS Teplice,

• zúčastnit se sportovních a ostatních akcí pořádaných OSS Teplice,využívat jejich služeb,

• požadovat poskytnutí informace o činnosti a hospodaření od orgánů OSS Teplice.

3. Každá  organizace je povinna:

• dodržovat zásady demokracie a respektovat zásady vzájemného porozumění mezi  členy,

• svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních směrnic a rozhodnutí orgánů Okresního 

sportovního sdružení Teplice,

• řádně a včas platit členské příspěvky a poplatky,pokud o tom rozhodl příslušný orgán podle stanov.

4. Členství zaniká : 

          a/ vystoupením členské organizace

          b/ vyloučením pro neplnění základních povinností

          c/ zánikem členské organizace

Vystoupit z Okresního sportovního sdružení Teplice může členská organizace kdykoliv na základě 

písemného sdělení svého oprávněného orgánu. Vystupující organizace je povinna uzavřít – zlikvidovat 



všechny svoje závazky a pohledávky vůči OSS Teplice nejpozději ke konci běžného roku, ve kterém 

vystoupila. O vyloučení členské organizace z OSS Teplice rozhoduje výkonný výbor.

 

čl. III.

Orgány

1. Orgány OSS Teplice jsou: a) valná hromada zástupců  členských organizací

 b) zvolený výkonný výbor

2. Nejvyšším orgánem OSS Teplice je valná hromada,složená ze zástupců všech sdružených 

tělovýchovných jednot, sportovních klubů a sportovních svazů. Řádná valná hromada se svolává nejméně 1x 

za dva roky. Výkonný  výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu,pokud o její svolání požádá 1/3 

sdružených organizací nebo na základě rozhodnutí výkonného výboru a to vždy do 30ti dnů od takového 

podnětu.  

Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:

a/ schvalovat a měnit stanovy OSS Teplice,stanovit symboliku,

b/ volit,odvolávat předsedu,místopředsedu a další členy výkonného výboru,může též

    ustavit další orgány,komise,

c/ projednávat a schvalovat pravidla pro rozdělování vlastních nebo svěřených  pro-

    středků pro sdružené subjekty a rozpočet výkonného výboru,

d/ projednávat a schvalovat výroční zprávu o stavu OSS Teplice,činnosti výkonného

    výboru,zprávu o plnění rozpočtu,stav majetku a hospodaření,

e/ rozhodovat o zrušení Okresního sportovního sdružení Teplice včetně zásad pro     

    vypořádání majetku,

f/ stanovit hlavní směry v oblasti hospodářské činnosti OSS Teplice.

3. Výkonný  výbor OSS Teplice je výkonným orgánem valné hromady. Koordinuje a zajišťuje činnost 

v období mezi zasedáními VH. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné 

hromady, přičemž VH si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

V čele výkonného výboru stojí předseda,který zodpovídá  za organizaci práce VV a jeho odborného aparátu. 

Pracovníky aparátu a jejich funkce stanoví VV OSS Teplice. Počet členů výkonného výboru a jeho složení 

stanoví valná hromada.

čl. IV.

Volby a  hlasování

1. Volbu všech orgánů a jejich funkcionářů provádí zásadně valná hromada.

2. Volba se provádí tajným nebo veřejným hlasováním /dle rozhodutí VH/. Volební období je čtyřleté, 

pokud VH nerozhodne jinak.

3. Právo účasti na valné hromadě má každá členská organizace a to prostřednictvím svého 

delegovaného zástupce. Každá členská organizace disponuje na VH jedním hlasem.



4. Volby jsou platné,zúčastní-li se jich nadpoloviční většina oprávněných zástupců VH, přičemž jsou 

zvoleni ti kandidáti,kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Totéž platí pro volby do všech dalších orgánů. 

V případě, že ve stanovenou hodinu pro zahájení VH není přítomna nadpoloviční většina oprávněných 

delegátů potřebná k usnášení, bude VH zahájena za 30 minut od stanoveného času. Valná hromada pak bude 

usnášení schopná prostým počtem přítomných delegátů.

5. Všechna usnesení při zasedání valné hromady OSS Teplice a jejich orgánů se přijímají nadpoloviční 

většinou z přítomné nadpoloviční většiny oprávněných zástupců nebo členů orgánu. V případě neúčasti 

nadpoloviční většiny delegátů platí bod 4.čl. IV. stanov.

6. Zasedání valné hromady se členové VV pravidelně zúčastňují s hlasem poradním. Právo hlasovat mají 

jen tehdy, pokud jsou delegovanými zástupci členské organizace.

čl.V.

Právní postavení a majetek

1. OSS Teplice je občanským sdružením s právní subjektivitou-je právnickou osobou. Může svým jménem 

nabývat práva a zavazovat se –má samostatnou právní odpovědnost.

2. Jménem OSS Teplice jedná výkonný výbor a to zpravidla prostřednictvím předsedy,místopředsedy a 

nebo pověřených členů. Je-li pro právní úkon čs.právním řádem předepsána písemná forma,pak k jeho 

platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných členů VV.

3. Majetek OSS Teplice tvoří hmotný majetek,pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku OSS 

Teplice jsou:

     a/ státní příspěvky a dotace

                b/ příjmy z vlastní hospodářské činnosti

                c/ příjmy z tělovýchovné,kulturní a společenské činnosti

                d/ příspěvky a poplatky od členských organizací

                e/ dary

4. VV je oprávněn pozastavit nebo krátit financování nebo obstarávání záležitostí sdružené sportovní 

organizace,která s prostředky poskytnutými jí ze zdrojů OSS Teplice nakládá v rozporu s jejich účelem nebo 

v rozporu s českým právním řádem-nebo neplní-li základní podmínky OSS Teplice.  

čl.VI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Jakékoli změny a doplňky stanov OSS Teplice spadají do výlučné pravomoci valné hromady a nabývají 

platnosti dnem registrace ve smyslu zákona.

2.    Úprava stanov OSS Teplice změnou článku III.odst.2 byla schválena řádnou valnou  hromadou OSS 

Teplice konanou dne 27.května 2004.
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Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 27.7.2004.


