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STANOVY  
Zapsaného spolku „TRACK MARSHALS BRNO“ 

 
 

Článek 1  
Název, sídlo, působnost 

 
1. Název spolku: Track Marshals Brno, dále jen TMB  
 
2. Sídlo: Bratislavská 189/5A, 602 00 Brno – město 
 
3. Zapsaný spolek Track Marshals Brno (dále TMB) je spolkem traťových komisařů 
   a zájemců  o motoristickou a jinou sportovní činnost ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. 
   ze dne 27. března 1990,. ve znění pozdějších předpisů. 
  
4. TMB provozuje svoji činnost v souladu se zájmy svých členů a veřejnosti. Při své činnosti 
   se řídí pravidlem dosažení co nejvyšší kvality výkonu služby traťových komisařů, 
   nebo organizátorů sportovních akcí a dodržuje obecně závazné právní předpisy 
   a ustanovení těchto stanov.  
 

Článek 2  
Poslání a předmět činnosti 

 
Poslání a předmět činnosti: 
 
a) pořádat, spolupořádat a podílet se na organizaci motoristických podniků a dalších 
   sportovních soutěží a akcí;  
b) poskytovat služby související s pořádáním motoristických podniků, akci a sportovních 
   soutěží; 
c) spolupracovat s dalšími zájmovými sdruženími občanů; 
d) vytvářet předpoklady pro realizaci zájmové sportovní činnosti svých členů a dalších 
   zájemců; 
e) provádět činnost umožňující samofinancování, řádné hospodaření se svěřeným 
majetkem; 
 f) spolupracovat s dalšími právnickými a fyzickými subjekty pořádající a zabezpečující 
   motoristické podniky a  další sportovní akce. 
g) průběžně, systematicky školit členy sdružení v činnosti spojené s výkonem funkce 
  traťového komisaře (dále jen TK) nebo organizátora sportovního podniku (dále jen OSP). 
 

 
Článek 3  
Členství 

 
1. Členem TMB se může stát každá fyzická osoba starší šestnácti let. 
2. Fyzické osoby mohou být členy TMB na základě podané přihlášky, schválené výborem 
   a po zaplacení členských příspěvků. Dokladem o členství je průkaz člena TMB. 
3. Zánik členství 
  a) vystoupením - písemným prohlášením člena o ukončení členství, zápisem z výroční 
      (mimořádné, řádné) členské schůze. 
 
     b) vyloučením - v případech kdy člen: 
 
      - opakovaně porušil stanovy TMB 
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  - opakovaně nezvládl výkon funkce TK nebo OSP 
  - vykonával funkci TK nebo OSP pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních 
     látek 
  - užívá majetek TMB v rozporu se stanovami 
  - úmyslně způsobil škodu na majetku TMB 
  - obohacoval se na úkor TMB 
  - poškozuje dobré jméno TMB 
c) zánikem TMB 
d) nezaplacením členského příspěvku do 3 měsíců od data jeho zveřejnění (vyrozumění 
    člena TMB) na výroční (mimořádné, řádné) členské schůzi. 
e) úmrtím člena  
 
4. O vyloučení se doručuje členovi písemné vyrozumění podepsané předsedou 
    (místopředsedou) TMB.  
 

 
Článek 4  

Práva a povinnost členů 
 
Všichni členové TMB mají tato práva a povinnosti: 

 
- podílet se na činnosti organizace  
- využívat služeb poskytovaných TMB  
- zvyšovat svoji kvalifikaci pro výkon funkce TK 
- být volen do orgánů TMB, platí pro osoby starší 18 let 
- volit osoby do orgánů TMB, platí pro osoby starší 16 let 
- dodržovat stanovy, organizační předpisy a ostatní usnesení TMB 
- chránit dobré jméno TMB  
- chránit majetek TMB  
- platit členské příspěvky  

 
 

Článek 5  
Právní subjektivita 

 
  TMB má jako samostatná právnická osoba vlastní právní subjektivitu získanou 
registrací u Ministerstva spravedlnosti České republiky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  
 Statutárním orgánem TMB je předseda sdružení. 
 

 
Článek 6  

Orgány TMB 
 

1. Orgány TMB jsou:  
 

1.1 Výroční členská schůze  
1.2 Mimořádná členská schůze 
1.3 Řádná členská schůze 
1.4 Výbor 
1.5 Předseda  
1.6 Místopředseda  
1.7 Revizní komise  
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1.1. Výroční členská schůze 
  
  je shromáždění všech členů TMB, je nejvyšším orgánem TMB. Koná se jednou 
za kalendářní rok. Svolává ji předseda (místopředseda) nebo pověřený člen výboru TMB. 
   
Do pravomoci Výroční členské schůze náleží:  

 
- schvalovat a měnit stanovy  
- schvalovat program činnosti a cíle na další období  
- projednávat výsledky činnosti TMB  
- projednávat a schvalovat výsledky hospodaření a revize  
- schvalovat rozpočet TMB pro následující rok 
- schvalovat nákup a prodej majetku TMB 
- volit a odvolávat výbor, členy výboru, revizní komisi, členy revizní komise  
- rozhodovat o ukončení činnosti TMB 
 

  Výroční členská schůze rozhoduje většinou přítomných hlasů.  
  O průběhu Výroční členské schůze musí být pořízen zápis podepsaný předsedou 
(místopředsedou) spolku a všemi přítomnými členy výboru. 
 
 
1.2  Mimořádná členská schůze 
 
  se řídí stejnými pravidly jako výroční členská schůze. Svolává ji předseda 
(místopředseda) spolku nebo pověřený zástupce na základě písemné žádosti 
alespoň 10 členů sdružení. Má stejné pravomoci, jako výroční členská schůze. Musí být 
svolána nejdříve po 5 pracovních dnech a nejpozději do jednoho měsíce od data doručení 
žádosti předsedovi (místopředsedovi) spolku. Může být svolána nejdříve po uplynutí 
3 měsíců od výroční nebo předchozí mimořádné členské schůze. Způsob svolání schůze 
je pomocí zaslání SMS na aktuální telefonní číslo každého z členů TMB.   
 
 
1.3  Řádná členská schůze 
 
  Organizuje činnost TMB v průběhu následujícího měsíce. Rozhoduje o účasti TMB 
na navrhovaných akcích. Je zde upřesňována jmenovitá účast členů TMB 
na připravovaných akcích. Nominace členů jako účastníků akcí a náhradníků je závazná 
pro člena TMB, který danou akci řídí, stejně tak i pro nominované členy. Opakované 
odřeknutí účasti (3x) na již domluvené akci je považováno za porušení stanov TMB. 
 Řádná členská schůze může mimořádně projednávat nákup a prodej majetku TMB, 
pokud dojde k odhlasování tohoto bodu na předcházející řádné členské schůzi. 
 
 
1.4  Výbor  
 
  je řídícím orgánem TMB. Je volen Výroční (mimořádnou) členskou schůzí na dobu 
2 let. Výbor je tvořen 7 členy, kteří volí předsedu a místopředsedu, kteří musí být členy 
výboru. V případě, že se ve stanoveném funkčním období výboru sníží počet jeho členů 
z vůle člena, nebo jeho odchodu, může výbor kooptovat dalšího člena TMB a na nejbližší 
Výroční (mimořádné) členské schůzi jej předloží k doplňovací volbě. Totéž se týká i členů 
revizní komise. Jejich funkční období končí současně s ukončením funkčního období výboru. 
Všichni členové výboru mohou být voleni opakovaně. Členem výboru může být zvolena 
pouze osoba, která je členem TMB minimálně 1 rok.  
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  Výbor vykonává i pravomoci, jež nejsou výslovně svěřeny do působnosti Výroční 
(mimořádné) členské schůze.  
  Výbor se schází zpravidla jednou měsíčně. Revizní komise musí být vždy zastoupena 
minimálně jedním členem. 
 
Do působnosti a pravomoci Výboru zejména patří:  

 
- vést evidenci členské základy a majetku TMB  
- schvalovat přijetí fyzických osob za členy TMB 
- vydávat členské průkazy TMB 
- stanovovat výši členských příspěvků  
- připravovat návrh ročního rozpočtu pro výroční(mimořádnou) členskou schůzi 
- povinnost zhodnocovat majetek spolku 
- vést průkaznou evidenci hospodaření s měsíční uzávěrkou a předkládat ji předsedovi 
   revizní komise (na vyžádání i členům TMB na výroční, mimořádné nebo řádné  
  členské schůzi) 
- schvalovat roční účetní uzávěrku 
- schvalovat mzdové zásady  
- volit předsedu a místopředsedu TMB  
- projednávat výsledky hospodaření a revizí 
- navrhovat nákup a prodej majetku sdružení 
- rozhodovat o výkonu zaměstnaneckých práv a o platech a pracovní náplni 
  zaměstnanců TMB 
 

  Výbor může rozhodovat i o dalších otázkách, pokud si toto právo nevyhradila Výroční 
(mimořádná) členská schůze.  
 
 
1.5  Předseda  
          je statutárním orgánem TMB.  
 
Do jeho působnosti a pravomoci patří zejména:  

- řídit a organizovat činnost TMB 
- pravidelně hodnotit úroveň výkonu TK a OSP a jednotlivých sportovních podniků, 
  na nichž se TMB podílí 
- delegovat vedoucí na jednotlivé sportovní podniky 
- svolávat a řídit výbor 
- svolávat a řídit výroční (mimořádnou) členskou schůzi 
- svolávat a řídit řádné členské schůze 
- navrhovat rozpočet, použití hospodářského výsledku  
- navrhovat výboru způsob a využití majetku TMB 
- vykonávat zaměstnavatelská práva na základě rozhodnutí výboru TMB 

  
  Pokud svojí činností nenaplňuje obsah stanov TMB, může jej z funkce předsedy 
výboru sdružení odvolat výbor nebo výroční (mimořádná) členská schůze. 
 
 
1.6  Místopředseda 
  
  zastupuje v době nepřítomnosti předsedu v celém rozsahu jeho působnosti, 
na základě písemného pověření předsedou nebo výborem TMB.  
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1.7 Revizní komise 
  
  je v počtu 3 členů orgánem nezávislým na Výboru. Je rovněž volena Výroční 
(mimořádnou) členskou schůzí na dobu 2 let. Do působnosti a pravomoci revizní komise 
patří především: 

 
- kontroly dodržování stanov TMB a usnesení Výroční (mimořádné) členské schůze 
- měsíční kontrola  hospodaření;  
- předkládání zpráv Výroční (mimořádné) členské schůzi o své činnosti a celkovém 
  hospodaření TMB; 
- předkládání zpráv Výroční (mimořádné) členské schůzi o stavu členské základny 
  TMB; 
- provádění roční inventarizace majetku a předkládání výsledku Výroční (mimořádné) 
  členské schůzi. 
 
 

Článek  7  
Majetek a hospodaření 

 
1. Majetek, s nímž TMB hospodaří a majetek vytvořený jeho činností je ve vlastnictví TMB. 
    Hospodaření je prováděno na základě rozpočtu. Roční rozpočet nesmí být sestaven jako 
    deficitní. Rozpočet musí být vyrovnaný. 
2. Charakter a majetek TMB musí odpovídat poslání a předmětu činnosti TMB. 
3. Při zániku TMB se provede majetkové vypořádání se všemi věřiteli TMB a poté se členy            
    spolku. 
 
 

Článek 8  
Zánik spolku  

 
1. TMB zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. 
2. Pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o jeho rozpuštění. 
3. Rozhodnutím Výroční nebo mimořádné členské schůze spolku. 
 
Toto je předseda (místopředseda) povinen oznámit příslušnému ministerstvu do15 dnů. 

 
 

Článek 9  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Organizační předpisy vydané TMB, jimiž je upravena některá oblast činnosti TMB, nesmí        
    být v rozporu s těmito stanovami. 
2. Změny těchto stanov je předseda (místopředseda) spolku povinen písemně oznámit    
    příslušnému ministerstvu do 15 dnů od jejich schválení ve dvojím vyhotovení. 
 
 
 
Toto úplné znění stanov bylo schváleno Výroční členskou schůzí v Brně dne  3.12. 2012. 
 
 
 

Předseda TMB       Místopředseda TMB  
           Marcel GEBAUER         Daniel KELLER 


