Stanovy STTO
1. Název organizace
1.1. Sdružení turistických a tábornických oddílů (dále STTO).

2. Sídlo a působnost a forma
2.1. Sídlem STTO je Vzdušná 16, 142 00 Praha 4.
2.2. STTO působí v Praze a svou činnost rozvíjí na území České republiky.
2.3. STTO je nestátní nezisková organizace (NNO) založená na základě zákona č.
83/1990sb., která má právní subjektivitu.

3. Cíle a účel organizace
3.1. STTO je samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace dětí,
dospívajících a dospělých lidí fungující na základě zákona č. 83/1990 sb. o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Ve své činnosti se řídí platným
právním řádem ČR. Hlásí se k Úmluvě práv dítěte UNICEF – OSN.
Vede své členy k demokracii, humanitě, kulturnímu jednání a chování, k vlastenectví
a lásce k rodnému jazyku, k poznání a ochraně přírody, k přátelství, kamarádství,
vzájemné toleranci, k vědomí rovnoprávnosti lidí bez rozdílu politického či
náboženského přesvědčení, původu či barvy pleti, k samostatnosti, zodpovědnosti a
životní aktivitě, k úctě k pravdě, k výsledkům duševní i fyzické práce a k péči o
vlastní zdraví.
3.2. Činnost STTO je zaměřená na volný čas dětí a mladých lidí. Opírá se o jejich zájem o
různé formy pobytu v přírodě, o turistiku a tábornictví, rozvíjí i další společensky
hodnotné zájmy svých členů (kulturní, sportovní, přírodovědné, humanitní atd.).
3.3. Politické a náboženské přesvědčení je osobní záležitostí každého člena. Působení ve
smyslu politického stranictví nebo náboženské výchovy na ostatní členy není v STTO
přípustné.
3.4. STTO spolupracuje s jinými organizacemi na základě rovnoprávnosti a vzájemné
výhodnosti. STTO se na základě rozhodnutí 3/5 většiny všech řádných členů Kruhu
může stát kolektivním členem jiného hnutí či organizace (pokud to neodporuje
programu a Stanovám STTO) na základě §16 (smlouvy o součinnosti) zákona č.
83/1990 sb. o Sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. STTO se při své činnosti řídí platnými zákony ČR.

4. Členství
4.1. Formy členství
4.1.1. Řádným členem se rozumí ten, kdo má zájem o činnost v oddílech nebo celém
sdružení a aktivně se na této činnosti podílí. Řádný člen má hlasovací právo.
4.1.2. Přidruženým členem se rozumí ten, kdo má zájem o činnost v oddílech nebo
celém sdružení, nemůže však řádně plnit své členské povinnosti (zejména aktivní
práce v oddíle či sdružení). Přidružený člen má pouze poradní hlas, nikoli
hlasovací právo.
4.1.3. O aktivitě v oddílu rozhoduje oddílový vedoucí, o aktivitě ve sdružení
rozhoduje Vedení STTO.

4.2. Vznik a zánik členství
Podmínky vzniku členství:
4.2.1. Podání přihlášky do příslušného oddílu, která obsahuje jméno, příjmení, datum
narození, adresu, telefon, email (popř. jiné kontaktní údaje) a podpis zákonného
zástupce.
4.2.2. Zaplacení členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok (jeho výši
stanovuje Vedení STTO a schvaluje Kruh).
Členství zaniká:
4.2.3. Na základě písemného prohlášení člena nebo v případě výslovného ústního
prohlášení jeho rodičů či zákonných zástupců.
4.2.4. Na základě prokazatelně neomluvené a nezdůvodněné dlouhodobější neúčasti v
činnosti (nejméně 3 měsíce)
4.2.5. Nezaplacením členských příspěvků (do konce února příslušného kalendářního
roku)
4.2.6. Z důvodu závažného porušení zákonů České republiky nebo Stanov STTO
(schvaluje Kruh)
4.2.7. Úmrtím člena

4.3. Členská evidence:
4.3.1. Evidenci členů vedou oddíloví vedoucí a Vedení STTO. Sestává ze jmenného
seznamu členů doplněného o osobní údaje uvedené v oddílových přihláškách.
Evidence je průběžně doplňována a aktualizována. Kontrola údajů v evidenci se
provádí pro celé STTO nejméně jednou ročně, zpravidla k 31. prosinci daného
roku. Evidence členů musí být přístupná všem členům Vedení.
4.4. Práva a povinnosti členů
Práva členů
4.4.1. Navrhovat uplatnění svých zájmů v činnosti oddílů a družin
4.4.2. Nosit jednotné oblečení oddílu a získané odznaky či označení
4.4.3. Vystoupit z oddílu i z STTO (není možné být členem STTO bez příslušnosti
k jednomu z oddílů) nebo přestoupit do jiného oddílu
4.4.4. Požádat o pomoc či radu členy oddílu a STTO
4.4.5. Účastnit se shromáždění Kruhu a podílet se svými návrhy a hlasováním na jeho
rozhodování (od 15 let)
4.4.6. Být informován o činnosti a hospodaření (od 15 let)
4.4.7. Být volen do funkcí Vedení STTO a Kruhu (od 16, popř. 18 let)
4.4.8. Vytvořit a vést vlastní oddíl (od 18 let)
Povinnosti členů
4.4.9. Účastnit se činnosti oddílu dle oddílových zvyklostí
4.4.10. Platit členské příspěvky
4.4.11. Chránit společný majetek i majetek jednotlivců
4.4.12. Být čestný, pravdomluvný a ukázněný, pomáhat mladším, slabším a
bezmocným
4.4.13. Dbát o čest a dobré jméno svého oddílu i celého STTO
4.4.14. Na akcích STTO a při jeho reprezentaci užívat jednotné oblečení doporučené
oddílem
4.4.15. Dbát o zdraví a bezpečnost svou i ostatních členů
4.4.16. Soustavně pomáhat svými znalostmi a zkušenostmi svěřeným členům oddílu a
STTO, pečovat o jejich duševní a tělesný rozvoj (od 15 let)
4.4.17. Znát práva členů a vyžadovat plnění těchto povinností (od 15 let)
4.4.18. Vést svěřené členy v duchu Stanov a zásad STTO, být jim příkladem v jednání,
chování a znalostech (od 15 let)
4.4.19. V rámci oddílů mohou být tato práva a povinnosti rozšířené, popř. blíže
specifikované.

5. Orgány sdružení
5.1. Kruh
5.1.1. Kruh je nejvyšší orgán STTO.
5.1.2. Kruh je tvořen řádnými členy STTO staršími 15 let, kteří mají hlasovací právo,
a přidruženými členy STTO staršími 15 let, kteří mají hlas poradní.
5.1.3. Průběh jednání Kruhu určuje Jednací řád Kruhu.
5.1.4. Jednání Kruhu svolává předseda nejméně dvakrát ročně (zpravidla na jaře tzv.
Volební Kruh, na němž se volí a schvaluje Vedení STTO, a na podzim, kdy se
schvaluje rozpočet STTO na následující rok), popř. na žádost 1/3 řádných členů
sdružení starších 15 let.
5.1.5. Pro usnášení a jednání Kruhu je potřeba nejméně nadpoloviční většina řádných
členů. Rozhodnutí a usnesení jsou platná, souhlasí-li s nimi nadpoloviční většina
přítomných řádných členů, pokud není ve Stanovách uvedeno jinak.
5.1.6. Není-li Kruh usnášeníschopný, ihned je určen termín náhradního jednání
Kruhu s totožným programem.
5.1.7. Kruh je svoláván písemně nebo elektronicky zasláním pozvánky jednotlivým
členům nejméně 2 týdny předem.
5.1.8. Na zasedání Kruhu se projednávají, hodnotí a schvalují tyto body:
Zpráva o činnosti STTO a oddílů (jednou ročně, zpravidla na jaře)
Zpráva o hospodaření STTO za uplynulé období
Revizní zpráva
Činnost STTO a jeho akce
Činnost oddílů
Hospodaření STTO a oddílů
Program činnosti STTO na následující rok
Rozpočet STTO na následující rok (jednou ročně, zpravidla na podzim)
Dlouhodobá strategie STTO
Výše členských příspěvků pro nadcházející rok
Jmenování příslušných členů Vedení STTO na návrh zvoleného předsedy (jednou
ročně na Volebním Kruhu)
Volba členů revizní skupiny (jednou ročně na Volebním Kruhu)
Návrhy a připomínky ke Stanovám STTO, k Směrnicím pro Vedení a k Jednacímu a
kvalifikačnímu řádu.
Návrhy na ukončení činnosti STTO
Přijímání nových oddílů do STTO
5.1.9. K úpravám Stanov STTO je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech
řádných členů Kruhu STTO.
5.1.10. K ukončení činnosti STTO je potřebný souhlas alespoň 3/5 většiny všech
řádných členů Kruhu STTO.
5.1.11. Na tzv. Volebním Kruhu je volen předseda STTO, který navrhne příslušné
členy Vedení STTO. Tato část Vedení musí být schválena a jmenována Kruhem.
Každý ze jmenovaných členů Vedení zastává svou funkci do doby konání dalšího
Volebního Kruhu. Volební období je jeden rok.

5.1.12. Kruh může zřizovat stálé pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat jejich členy a
vedoucí, pověřovat je úkoly, určovat jejich pravomoci, řídit a kontrolovat jejich
činnost.
5.1.13. Po každém jednání Kruhu je vyhotoven zápis, který shrnuje průběh jednání a
stvrzuje volbu členů Vedení, revizní skupiny a dalších funkcí v rámci STTO.
5.2. Vedení STTO
5.2.1. Vedení STTO (dále jen Vedení) je výkonný orgán STTO, který řídí činnost
STTO a plní úkoly a plány uložené Kruhem.
5.2.2.Vedení se skládá z předsedy, který je volen Kruhem, z dalších 4 členů, které po
návrhu předsedy jmenuje Kruh, a z příslušného počtu oddílových vedoucích.
Členy Vedení navrhuje předseda do následujících funkcí:
Místopředseda pro ekonomiku – Ekonom
Místopředseda pro administrativu – Tajemník
PR a marketing
Vedoucí akcí
5.2.3. Kandidáty na předsedu STTO mohou navrhovat všichni řádní členové STTO
starší 15 let. Volba předsedy je tajná. Jeho mandát vzniká v okamžiku zvolení
Kruhem a zaniká jeho rezignací nebo volbou nového předsedy.
5.2.4. Návrh na složení Vedení předkládá předseda Kruhu, který jmenuje jednotlivé
členy Vedení (mimo oddílové vedoucí). Mandát člena Vedení vzniká okamžikem
jeho schválení Kruhem a zaniká okamžikem jeho odvolání Kruhem (zvolením
nového Vedení) nebo písemnou rezignací.
5.2.5. Kruh může rozhodnout o případné předčasné volbě předsedy nebo jmenování
či odvolání členů Vedení.
5.2.6. V případě potřeby lze některé funkce kumulovat, nejvýše však 2 funkce
v jednu (nelze kumulovat funkci předsedy a místopředsedů).
5.2.7. Pokud návrh na složení členů Vedení, předložený předsedou, neprojde v
hlasování o schválení třikrát po sobě, koná se volba nového předsedy (během
jednoho Volebního Kruhu)
5.2.8. Statutárním orgánem STTO (osobami spojenými s právní a hmotnou
odpovědností) jsou předseda a místopředsedové. Předseda a místopředsedové
mají právo činit veškeré právní úkony jménem Sdružení. Ostatní členové Vedení
mají také právo vystupovat a jednat jménem STTO, nemohou však Sdružení
zavazovat (uzavírat písemné a slovní smlouvy jménem STTO).
5.2.9. Členové Vedení musí být starší 18 let, výjimkou jsou funkce nespojené s
právní a hmotnou odpovědností. Uchazeči o tuto funkci musí dosáhnout věku 16
let.
5.2.10. Vedení se při své činnosti řídí Směrnicemi pro Vedení schválenými Kruhem.
Jednání Vedení jsou otevřená členům Kruhu (členové Kruhu mají právo se
jednání zúčastnit, aniž by do jeho průběhu zasahovali, pokud nebudou k tomu
vyzváni).
5.2.11. Členové Vedení mají rovnoprávný hlas.

5.3. Revizní skupina
5.3.1. Revizní skupina provádí průběžné revize hospodaření STTO, kontroly
inventáře a majetku, revize hospodaření zimních a letních táborů a dalších akcí
STTO.
5.3.2. Je 3členná, do měsíce po svém zvolení mezi sebou určí předsedu revizní
skupiny.
5.3.3. Upozorňuje Vedení a Kruh na chyby a závady v hospodaření.
5.3.4. Odpovídá za správnost hospodaření, evidenci majetku i materiálu.
5.3.5. Jednou ročně při jednání Kruhu předkládá revizní skupina zprávu o své
činnosti (zpravidla na Volebním Kruhu).
5.4. Odvolání z funkce
5.4.1. Každý funkcionář v STTO může být odvolán jen na základě rozhodnutí toho
orgánu, který je oprávněn jej zvolit nebo jmenovat.
5.4.2. Odvolání z funkce může navrhnout každý člen Kruhu.

6. Organizační jednotky - oddíly
6.1. Sdružení tvoří samostatné a samosprávné oddíly, jejichž činnost v mezích Stanov
STTO koordinuje, zajišťuje, podporuje a řídí Kruh, jím zvolené orgány a oddílový
vedoucí.
6.2. Za činnost oddílu, jeho výsledky i nedostatky odpovídá příslušný oddílový vedoucí.
Uplatnění a funkce dalších členů starších 15 let je vnitřní záležitostí oddílu. Obvykle
je určen hospodář oddílových akcí, zástupce oddílového vedoucího, zdravotník akcí,
odborní poradci a instruktoři. Ti, jejichž činnost v oddíle je bezprostředně spjatá s
prací s dětmi a odpovědností za ně, musí být řádně proškoleni podle Kvalifikačního
řádu. Bližší popis jednotlivých oddílových funkcí udávají Směrnice pro Vedení.
6.3. Oddílový vedoucí je volen na jednoleté funkční období začínající a končící začátkem
školního roku. Volby se účastní řádní členové Kruhu patřící do příslušného oddílu.
Pro uskutečnění volby je potřeba přítomnost nadpoloviční většiny těchto členů a
oddílový vedoucí musí být zvolen nadpoloviční většinou přítomných. Volba se
zpravidla uskutečňuje na konci letního tábora, před zahájením školního roku. Zápis o
provedené volbě, včetně seznamu přítomných a jejich podpisů, musí být založen v
sídle STTO. Při neúspěšné volbě se volba opakuje až do řádného zvolení oddílového
vedoucího.
6.4. Oddíl je základní pracovní a výchovnou jednotkou STTO. Má nejméně 6 členů a
dospělého kvalifikovaného vedoucího. Oddíl se ve své činnosti řídí platným právním
řádem ČR, Stanovami STTO, jeho dlouhodobými programy a plány, účastní se
společných akcí STTO (zpravidla třikrát do roka) a přispívá v dohodnuté míře k jejich
přípravě a průběhu. Podílí se na rozvoji majetku STTO placením členských příspěvků
a podle svých možností i dalšími činnostmi

6.5. Oddíl rozvíjí vlastní tradice a zvyklosti. Vytváří vlastní systém činnosti a požadavků
na členy, má právo mít vlastní členský slib, zákony, symboly, znaky a oddílové
svébytnosti. Podmínkou je soulad se Stanovami STTO a platným právním řádem ČR.
6.6. Na demokratickém rozhodování o činnosti oddílu mají právo se podílet i samostatné
orgány – rady mladších členů.
6.7. Hlavní náplní činnosti v oddílech jsou hry a soutěže přiměřené věku, vyspělosti a
zdravotnímu stavu členů, kteří se jich účastní. Základními formami činnosti jsou
schůzky oddílu, vycházky, výlety, výpravy a zimní a letní tábory.
6.8. Oddíly mají vlastní název a znak, popř. vlajku. Mají právo nosit jednotící prvky, jako
je jednotné oddílové oblečení či označení.

7. Hospodaření
7.1. Hospodaření STTO se řídí obecně platnými právními předpisy (zákon o účetnictví č.
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 504/2006 Sb.).
7.2. Zdroje financování činností STTO a jeho oddílů jsou:
Členské příspěvky
Vlastní činnost
Dary od fyzických i právnických osob
Dotace
Výnosy z jmění
Startovné na akcích a účastnické poplatky
Oprávněné úspory z akcí a táborů Sdružení a jeho oddílů
Další příjmy, které neodporují obecně závazným právním předpisům a Stanovám
STTO
7.2.1. O investičních výdajích rozhoduje Kruh, o neinvestičních výdajích rozhoduje
Vedení STTO. Bližší specifikace jsou součástí Směrnic pro Vedení.
7.2.2. Podle možností a potřeb může STTO zahájit vlastní hospodářskou činnost,
uzavírat pracovní smlouvy k účelům uvedeným ve Stanovách, krátkodobě či
dlouhodobě zaměstnávat pracovníky na částečný nebo plný úvazek.
7.2.3. Finanční a hmotné prostředky, získané prokazatelně oddíly (dary směřované
konkrétnímu oddílu, startovné na akcích pořádaných oddílem), jsou v
hospodářské dokumentaci vedeny zvlášť a dispoziční právo k nim má pouze
příslušný oddílový vedoucí. Členské příspěvky se nepovažují za finanční zdroj
oddílu, ale směřují do společného majetku STTO.
7.2.4. Zbylé finance po skončení akce oddílu či STTO náleží STTO.

7.2.5. Majetek oddílu, který ze Sdružení vystoupí nebo zanikne, zůstává v majetku
STTO.
7.2.6. Hospodaření STTO probíhá na základě schváleného rozpočtu, řídí se
Směrnicemi pro Vedení.

8. Zvláštní a závěrečná ustanovení
8.1. Při všech činnostech Sdružení platí bez výjimky zásada jediného zodpovědného
vedoucího. S ohledem na požadavky právních, zdravotních a bezpečnostních
předpisů musí jít o osobu poučenou, kvalifikovanou pro daný druh činnosti dle
Kvalifikačního řádu. Tato zásada platí pro všechny akce členů STTO. Akce, u nichž
nebude vedoucí potvrzen Vedením, nejsou považovány za akce STTO nebo jeho
oddílů.
8.2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Kruhem.
Schváleno dne 22. 5. 2010.

