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PRAVIDLA ČLENSTVÍ 
"Tělovýchovná Jednota SLAVIA LOUŇOVICE, z.s." 

 
Účelem tohoto dokumentu je zveřejnit úplná a jasná pravidla členství v klubu  
 

"Tělovýchovná Jednota SLAVIA LOUŇOVICE, z.s" 
 
 (dále jen "SLAVIA spolek", "SLAVIA klub", "spolek" či "klub“).  
 
1. Provozovatelem klubu je:  
Tělovýchovná Jednota SLAVIA LOUŇOVICE, z.s. 
IČO: 16554582 
se sídlem: Za hřištěm 0346, 251 62 Louňovice 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2151 
 
2. SLAVIA klub, jeho účel a výhody členství  
SLAVIA klub je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování 
společného zájmu, kterým je zabezpečení rozvoje sportu na soutěžní úrovni a také zabezpečení 
sportovního, kulturního a dalšího vyžití členů spolku. 
Členství v SLAVA klubu skýtá členům výhody, mezi které patří např.:  
• vstup na mistrovská utkání kategorie MUŽI a DOROST 
 
3. Členství v SLAVIA klubu:  
Členem SLAVIA klubu se může stát každá fyzická osoba (dále jen „zájemce o členství“) bez rozdílu pohlaví, 
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Souhlas s členstvím osoby, 
která v době žádosti o členství nedovršila 15 let, poskytuje zákonný zástupce této osoby. Členem SLAVIA 
klubu se stane zájemce o členství, který se zaregistruje do SLAVIA klubu v souladu s těmito pravidly (dále 
jen „člen“). Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce. Členstvím vznikají práva a povinnosti člena spolku. 
V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: 
 - jméno a příjmení 
- bydliště 
- datum narození/ročník 
- kontakt (telefonní číslo/email) 
Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí pověřený člen výboru.  
 
4. Doba trvání členství v SLAVIA klubu:  
Členství v SLAVIA klubu vzniká úspěšnou registrací (viz dále), zaplacením členského příspěvku a trvá po 
dobu jednoho kalendářního roku. Členství zaniká zrušením členství členem SLAVIA klubu, neuhrazením 
členského příspěvku, ukončením SLAVIA klubu v rejstříku spolků nebo dalšími způsoby uvedenými dále v 
těchto pravidlech.  
 
5. Vznik členství 
Členství vzniká  vyplněním registračního formuláře a zaplacením členského příspěvku ve výši 500 Kč za 
kalendářní rok. Formulář je dostupný na internetových stránkách www.SLAVIALOUNOVICE.cz, kde je 
umístěn registrační formulář (dále jen „registrační formulář“).  
Pro řádnou registraci je zájemce o členství povinen vyplnit do registračního formuláře zcela a pravdivě 
veškeré požadované povinné údaje a udělit svůj souhlas s pravidly SLAVIA klubu a „Politikou ochrany 
soukromí. Registrace prostřednictvím registračního formuláře zájemce o členství následně (po vyplnění 
požadovaných údajů) zašle takto zcela a pravdivě vyplněný registrační formulář spolku SLAVIA na emailovou 
adresu SLAVIA klubu slavia.lounovice@seznam.cz, a takto zcela a pravdivě vyplněný registrační formulář 
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odevzdá jakémukoliv členu výkonného výboru (seznam členů VV vč. kontaktů uvedeno na adrese 
www.slavialounovice.cz.  
Zájemce o členství se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí písemné žádosti - zcela a 
pravdivě vyplněného registračního formuláře spolku SLAVIA. Zájemce o členství bude zařazen do databáze 
členů, tzn. zájemce o členství se stane členem (dále jen „registrace“). Výbor spolku může odmítnout přijetí 
žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo 
být ohroženo řádné plnění poslání Spolku. 
 
6. Ukončení a zánik členství 
Členství v SLAVIA klubu lze ukončit následujícími způsoby: 
a) Zrušením členství ze strany člena: Člen je oprávněn kdykoliv a dobrovolně své členství v SLAVIA klubu 
zrušit, a to tak, že odešle e-mail s žádostí o ukončení svého členství na e-mailovou adresu 
slavia.lounovice@seznam.cz. Spolek SLAVIA zruší členství člena v SLAVIA klubu nejpozději uplynutím 14. 
dne ode dne doručení předmětné žádosti spolku SLAVIA 
b) úmrtím člena 
c) vyloučení ze strany spolku SLAVIA. Spolek SLAVIA je oprávněn členství člena v SLAVIA klubu ukončit, a to 
z následujících důvodů: 
-  pokud svým jednáním porušuje zásady spolku a cíle, nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje 
řádné plnění poslání spolku. V tomto případě členství zaniká okamžitě. O ukončení činnosti klubu bude člen 
informován. 
- nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se 
zaplacením členských příspěvků 
- zánikem Spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.   
 
7. Práva členů SLAVIA klubu: 
- účastnit se činnosti spolku 
- být pravidelně informován o dění ve spolku 
- užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy, permanentky apod.) 
- být seznámen s hospodařením spolku 
- volit od 16 let věku a být volen od 18 let věku do všech orgánů spolku 
- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání 
- užívat majetek, zařízení a sportoviště spolku dle řádu schváleného výborem 
 
8. Povinnosti členů SLAVIA klubu: 
- platit členské příspěvky 
- účastnit se členských schůzí 
- chránit a zachovávat dobré jméno spolku 
- šetřit, chránit a zvelebovat svěřený a užívaný majetek spolku 
- dodržovat stanovy spolku 
- svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty spolku, uvědoměle 
dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a etiky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi 
členy spolku. 
 
9. Další podmínky SLAVIA klubu a společná ustanovení: 
a) Člen je povinen dodržovat pravidla SLAVIA klubu, stejně jako podmínky uvedené v na ně navazujících 
aktech spolku SLAVIA.  
b) Jakékoliv projevy, jednání atp. člena v souvislosti s jeho členstvím v SLAVIA klubu nesmí svou formou či 
obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, 
občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právními předpisy, ani obsahovat náboženský či 
politický podtext. Současně tyto nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení. 
c) Člen je povinen jednat tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho členstvím v SLAVIA klubu (vč. jeho projevů a 
jakýchkoliv jednání) k porušení práv třetích osob. 
d) Člen není oprávněn jakkoliv dále šířit obsah webových stránek SLAVIA klubu. 
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e) Členství v SLAVIA klubu je nepřevoditelné a nemůže být předmětem dědického práva.  
f) Spolek SLAVIA není odpovědný za případné škody ani újmy, které by členům mohly vzniknout v souvislosti 
s členstvím v SLAVIA klubu. 
g) Registrací do SLAVIA klubu vyjadřuje zájemce o členství svůj souhlas s pravidly SLAVIA klubu a zavazuje se 
je plně dodržovat. Registrací člen souhlasí s tím, že dojde ke zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno 
v dokumentu „Politika ochrany soukromí“ a toto zpracování se řídí podmínkami zde uvedenými. V 
dokumentu nalezne rovněž člen příslušné poučení a potřebné informace k uplatnění práv. 
h) Členství v SLAVIA klubu není možné vymáhat právní cestou. Spolek SLAVIA je oprávněn omezit možnost 
účasti členů SLAVIA klubu na jednotlivých aktivitách, akcích, výhodách atp. 
i) Spolek SLAVIA si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se členství v SLAVIA klubu 
podle vlastního uvážení. 
j) Spolek SLAVIA si vyhrazuje právo vyloučit z SLAVIA klubu členy, u kterých bude mít oprávněné podezření 
na spáchání jakéhokoliv podvodného či nekalého jednání ve vztahu ke spolku SLAVIA, jeho partnerům a 
SLAVIA klubu (vč. jeho jednotlivých dílčích programů) a jeho členům atp., a to i prostřednictvím třetích 
osob.  
k) Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a 
neručí svým majetkem za závazky spolku. 
l) Spolek SLAVIA si vyhrazuje právo měnit a upravovat tato pravidla, stejně jako právo SLAVIA klub zcela 
zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. Společnost SLAVIA je také oprávněna tento SLAVIA klub přeměnit na 
klub jiný, když přeměna je účinná oznámením. Člen je oprávněn s přeměnou nesouhlasit a ukončit své 
členství způsobem dle těchto pravidel. Všechny případné změny v pravidlech členství SLAVIA klubu budou 
zveřejněny na www.slavialounovice.cz. 
m) Pravidla SLAVIA klubu jsou k dispozici na www.slavialounovice.cz. 
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