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S T A N O V Y 
 

TJ Hradiště z. s. 
__________________________________________________________ 

 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
1. Spolek s názvem TJ Hradiště z. s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek 
členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. 

 
2.  TJ je spolkem podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s právní osobností. 
 
3. Sídlo spolku je: Na Rozhledně 307, 397 01 Písek. 
 
4. Spolku bylo přiděleno IČ: 43852513. 
 
5. Spolek je veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod 

Sp.zn. L 503. 
 

6. Účetní období je totožné s kalendářním rokem počínajícím 1. 1. a končícím 31. 12.  
 
 

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 
Základním účelem a hlavní činností TJ je: 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, 
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 
materiální a tréninkové podmínky, 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže, 

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel, 
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,  
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a 
osvětovou činností. 

 
 

III. 
Orgány spolku 

 
1. Orgány TJ jsou: 

a) Valná hromada jako orgán nejvyšší, 
b) Výkonný výbor jako orgán výkonný, 
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c) Předseda jako orgán statutární, 
d) Kontrolní komise jako orgán kontrolní. 

 
2. Do orgánů TJ mohou být voleni jen členové TJ starší osmnácti let. 
 
3. Funkční období členů orgánů TJ činí tři roky. Pokud byl člen orgánu zvolen později, než 

je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena, končí jeho volební období 
spolu s volebním obdobím tohoto nejdříve zvoleného člena. 
 
 

1. Valná hromada 
 
1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada je složena ze všech členů TJ.  

 
1.2. Valnou hromadu svolává k zasedání Výkonný výbor TJ nejméně jedenkrát do roka 

v termínu do 30. června. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v místě 
obvyklém a uveřejněním pozvánky na internetových stránkách TJ.   
 

1.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání 
valné hromady. Pozvánka musí být uveřejněna nejméně 21 kalendářních dnů před 
konáním zasedání valné hromady.  

 
1.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/2 členů 

TJ starších 18ti let. Nesvolá-li v tomto případě Výkonný výbor valnou hromadu do 30 
dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání 
valné hromady sám. Za řádně podaný podnět je považováno Výkonnému výboru nebo 
Předsedovi předložená listina se jmény nejméně 1/2 členů TJ starších 18ti let včetně 
jejich podpisů. 
 

1.5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Výkonný výbor TJ způsobem 
stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň pět kalendářních dnů před původně 
oznámeným datem jejího konání. Při určení nového data konání valné hromady musí být 
dodrženy lhůty dle odst. 1.3. tohoto článku. 
 

1.6. Přítomní členové TJ se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno a bydliště 
nebo sídlo člena TJ nebo jeho zmocněnce a k níž se přiloží i plné moci zástupců členů TJ. 
Osoby zastupující člena TJ - právnické osoby, jsou povinny předložit výpis z obchodního 
rejstříku ne starší tří měsíců, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění zastupovat 
akcionáře.  
 

1.7. Plná moc k zastupování musí být písemná, přičemž podpis člena TJ na ní musí být 
úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné 
nebo více valných hromadách. Plná moc udělená pro určitou valnou hromadu platí vždy i 
pro náhradní valnou hromadu nebo valnou hromadu, která se koná z důvodu přeložení 
původní valné hromady. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.  

 
1.8. Do působnosti valné hromady TJ náleží zejména: 

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 
rozdělení,  

b) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, 
c) rozhodnutí o změně stanov,  
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d) volba a odvolání Předsedy a člena výkonného výboru, ostatních členů Výkonného 
výboru a členů Kontrolní komise a náhradních členů Výkonného výboru a 
Kontrolní komise,  

e) projednání zprávy o kontrole hospodaření vypracované Kontrolní komisí, 
f) projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku, 
g) schválení hlavních směrů rozvoje a činnosti, 
h) schválení rozpočtu na další období, 
i) rozhodování o majetkových dispozicích a investičních akcích, jejichž hodnota 

přesahuje 250 000 Kč na jednu investiční akci či majetkovou dispozici v úhrnu za 
rok, 

j) schvalování vnitřních předpisů, 
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení, 
l) rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradila do své 

působnosti.  
 

Jednací řád valné hromady 
1.9. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby 

pověřené sčítáním hlasů, o každém z nich se hlasuje samostatně.  
 

1.10. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím 
určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li 
zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je 
svolavatel valné hromady.   
 

1.11. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu 
bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady 
provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Od okamžiku 
volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními 
návrhy, které přednese, je  

a) volba zapisovatele a  
b) volba ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. 

Návrh podle písm. b) však předseda valné hromady nepřednese, jestliže navrhne, že 
bude současně zastávat funkci ověřovatele zápisu a sčítat hlasy.  

 
1.12. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou 

hromadu.  
 

1.13. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 přítomných členů TJ starších 
18ti let. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí 
o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen se souhlasem 
všech přítomných členů TJ starších 18ti let. 

 
1.14. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné 

hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány.  
 

1.15. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny 
jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.  
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Volební řád valné hromady 
1.16. Volební řád valné hromady se uplatňuje v případě zařazení bodu volby předsedy, člena 

výkonného výboru, člena kontrolní komise či jejich náhradníků do pozvánky na valnou 
hromadu, či v případě, že je tato volba zařazena na pořad valné hromady v průběhu 
jejího konání.  
 

1.17. Výkonný výbor soustřeďuje návrhy na kandidáty do volených orgánů TJ od doby 
uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do konce pátého kalendářního dne 
předcházejícího dnu konání valné hromady. Návrh na kandidáta musí obsahovat jeho 
jméno, datum narození, podpis kandidáta a to, zda kandiduje na předsedu, člena 
výkonného výboru nebo člena kontrolní komise. Návrh musí být v písemné podobě a 
musí být v období soustředění návrhů na kandidáty předán přímo některému z členů 
výkonného výboru.    
 

1.18. Výkonný výbor zpracuje z obdržených návrhů na kandidáty jako podklad pro zasedání 
valné hromady kandidátní listinu.  

 
1.19. Volba volených orgánů TJ probíhá v pořadí předseda, poté jednotlivě členové 

výkonného výboru a poté jednotlivě členové kontrolní komise.  
 

1.20. V případě, že kandidátní listina obsahuje více než jednoho kandidáta na předsedu, nebo 
více kandidátů na členy výkonného výboru, než je daný jeho celkový počet, nebo více 
kandidátů na členy kontrolního výboru, než je daný jeho celkový počet, je hlasování 
zdvižením ruky nahrazeno hlasováním hlasovacími lístky. O zvolení kandidáta pak 
rozhoduje vyšší počet obdržených hlasů. 

 
1.21. V případě, že kandidátní listina obsahuje právě jednoho kandidáta na předsedu, nebo je 

počet kandidátů na členy výkonného výboru shodný s jeho celkovým počtem členů, 
nebo je počet kandidátů na členy kontrolního výboru shodný s jeho celkovým počtem 
členů, hlasuje se zdvižením ruky.  
 

1.22. Nezvolení kandidáti mohou být valnou hromadou zvoleni jako náhradníci do 
jednotlivých volených orgánů. 
 

1.23. Pokud někdo z přítomných členů TJ nesouhlasí se způsobem vyhodnocení hlasování, je 
třeba, aby svůj nesouhlas sdělil bezodkladně po oznámení výsledků hlasování. Nebude-
li žádný nesouhlas se způsobem vyhodnocení hlasování bezodkladně oznámen, má se za 
to, že výsledek hlasování odpovídá vůli valné hromadě projevené hlasováním. 

 
Hlasování 

1.24. Valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných členů TJ starších 18ti let. 
 

1.25. Člen TJ starší 18ti let může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na 
základě písemné plné moci, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.  
 

1.26. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky, pokud tyto stanovy neurčí 
něco jiného.  
 

1.27. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání 
samostatně.  
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1.28. Hlasování lístky se uskuteční na žádost člena TJ, souhlasí-li s tím valná hromada 
prostou většinou přítomných členů TJ starších 18ti let.  
 

1.29. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu Výkonného výboru, příp. svolavatele valné 
hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí 
tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu 
Výkonného výboru, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů. 
 

1.30. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů TJ starších 18ti let, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného. 

 
1.31. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je 

potřeba souhlasu alespoň 2/3 přítomných členů TJ starších 18ti let. 
 

1.32. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 
svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal a tento zápis musí být podepsán 
zapisovatelem, předsedou valné hromady nebo svolavatelem a ověřovatelem nebo 
ověřovateli, byli-li zvoleni. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 
kalendářních dnů od jejího ukončení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu 
v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách. 

 
 

2. Výkonný výbor 
 
2.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění veškerých  činností TJ v období mezi zasedáními 

valné hromady, je výkonným orgánem TJ. 
 
2.2. Výkonný výbor má 7 členů přímo volených valnou hromadou. Jedním ze sedmi členů 

Výkonného výboru je předseda. 
 

2.3. Valná hromada může zvolit i náhradníky členů Výkonného výboru, kteří budou 
nastupovat na uvolněná místa členů Výkonného výboru v pořadí, které valná hromada 
určí, jinak v pořadí, v jakém byli zvoleni. Každý člen Výkonného výboru může být volen 
opakovaně.  
 

2.4. Valná hromada může člena Výkonného výboru kdykoliv odvolat. Člen Výkonného 
výboru může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro TJ 
nevhodná. Odstoupení z funkce je člen Výkonného výboru povinen oznámit Výkonnému 
výboru nebo valné hromadě. Funkce v případě odstoupení končí uplynutím jednoho 
měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li Výkonný výbor nebo valná hromada, 
bylo-li odstoupení doručeno jí, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.  
 

2.5. Výkonný výbor je oprávněn, neklesne-li počet jeho členů pod polovinu, jmenovat 
náhradní členy Výkonného výboru do příštího zasedání valné hromady. Konáním 
nejbližšího zasedání valné hromady TJ končí funkční období náhradního člena 
Výkonného výboru; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního 
člena zvolit za člena řádného.  
 

2.6. Ustanovení odst. 2.5. tohoto článku se nepoužije, jestliže na uvolněné místo člena 
Výkonného výboru nastoupí náhradník člena Výkonného výboru zvolený valnou 
hromadou.  
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2.7. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní 

nebo nemůže činit, jiný člen Výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však 
jednou za kalendářní kvartál. 

 
2.8. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

K platnosti usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných. 

 
2.9. Do působnosti Výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud 

nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady vyhrazeny jinému orgánu.  
 
2.10. Výkonný výbor zejména:  

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí 
a opatření k jejich realizaci, 

b) organizuje a řídí činnost TJ, 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy,  
d) připravuje podklady, návrhy usnesení a návrhy členů Výkonného výboru, Předsedy a 

kontrolní komise pro jednání a rozhodování valné hromady, 
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ, 
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 
g) rozhoduje o vyloučení člena TJ za podmínek těchto stanov, 
h) schvaluje výše a splatnosti členských příspěvků, 
i) zpracovává zprávu o hospodaření a majetku TJ pro Valnou hromadu, 
j) zpracovává a vyhodnocuje hlavní směry rozvoje a činnosti TJ, 
k) zajišťuje zpracování účetní závěrky za uplynulý kalendářní rok, 
l) zpracovává návrh rozpočtu na další období. 
 

2.11. Výkonný výbor může na svém zasedání pověřit člena výkonného výboru zodpovědností 
za určitou klíčovou oblast.  
 

2.12. Výkonný výbor odpovídá za svou činnost valné hromadě.  
 

2.13. Zasedání Výkonného výboru TJ je neveřejné, nerozhodl-li Výkonný výbor jinak. 
 
 

3. Předseda 
 
3.1. Předseda TJ je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje TJ ve všech věcech a je 

oprávněn činit jménem TJ veškerá právní jednání samostatně. Předseda jedná vždy 
v souladu s rozhodnutím valné hromady a Výkonného výboru. V případě, že předseda 
jedná v rozporu s rozhodnutími valné hromady, Výkonného výboru nebo v rozporu s péčí 
řádného hospodáře, je povinen nahradit škodu, kterou tímto jednáním způsobil. 
 

3.2. Podepisování za TJ se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu TJ připojí svůj 
vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce samostatně předseda Výkonného výboru 
TJ.  
 

3.3. V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje TJ předsedou pověřený jiný člen Výkonného 
výboru na základě plné moci. V případě, že nebyl předsedou pověřen zastupováním jiný 
člen Výkonného výboru, zastupuje TJ nejstarší člen Výkonného výboru. 
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4. Kontrolní komise 

 
4.1. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a zda TJ vykonává svou 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 
TJ. 
 

4.2. Kontrolní komise má 3 členy přímo volené valnou hromadou. Členství v Kontrolní 
komisi není slučitelné s výkonem funkce předsedy TJ nebo členstvím ve výboru TJ. 
 

4.3. Valná hromada může zvolit i náhradníky členů Kontrolní komise, kteří budou nastupovat 
na uvolněná místa členů Kontrolní komise v pořadí, které valná hromada určí, jinak v 
pořadí, v jakém byli zvoleni. Každý člen Kontrolní komise může být volen opakovaně.  
 

4.4. Valná hromada může člena Kontrolní komise kdykoliv odvolat. Člen Kontrolní komise 
může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro TJ nevhodná. 
Odstoupení z funkce je člen Kontrolní komise povinen oznámit Kontrolní komisi nebo 
valné hromadě. Funkce v případě odstoupení končí uplynutím jednoho měsíce od 
doručení tohoto oznámení, neschválí-li Kontrolní komise nebo valná hromada, bylo-li 
odstoupení doručeno jí, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.  
 

4.5. Kontrolní komise je oprávněna, neklesne-li počet jeho členů pod polovinu, jmenovat 
náhradní členy Kontrolní komise do příštího zasedání valné hromady. Konáním 
nejbližšího zasedání valné hromady TJ končí funkční období náhradního člena Kontrolní 
komise; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit 
za člena řádného.  
 

4.6. Ustanovení odst. 4.5. tohoto článku se nepoužije, jestliže na uvolněné místo člena 
Kontrolní komise nastoupí náhradník člena Kontrolní komise zvolený valnou hromadou.  
 

4.7. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise, který jedná jejím 
jménem ve vztahu k ostatním orgánům a členům TJ, a který je oprávněn se účastnit 
jednání Výkonného výboru. 
 

4.8. Do působnosti Kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření TJ a nakládání 
s účelově určenými finančními prostředky z veřejných rozpočtů či zdrojů. V rozsahu 
působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a 
požadovat od ostatních orgánů a členů TJ vysvětlení k dané záležitosti. Kontrolní komise 
vypracovává zprávu o kontrole hospodaření za uplynulý kalendářní rok pro Valnou 
hromadu TJ. 

 
 

IV. 
Členství 

Druhy členství 
 
1. Členství může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná 
členská práva a povinnosti. 

 
2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné 
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b) čestné 
 

3. Řádným členem se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická 
osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování 
společných zájmů s ostatními členy.  

 
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje Výkonný výbor TJ na základě podané písemné 

přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob 
jejího podání. 

 
5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností 

dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu 
v oblasti sportu.  

 
6. O udělení čestného členství rozhoduje Výkonný výbor s tím, že k jeho udělení je třeba 

souhlasu osoby, které má být uděleno. 
 
7. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí pověřený člen 

Výkonného výboru. Výkonný výbor odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné 
údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Výkonný 
výbor prokazatelně dozví. Seznam členů je veden elektronickou formou.  

 
8. Údaje o členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní 

organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní 
organizaci. 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 TJ podáním písemné přihlášky 
souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem 
zpřístupněny.  

 
9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem 

ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly 
vymazány.  

 
Členská práva a povinnosti 

 
10. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.  
 
11. Členská práva, která přísluší všem členům: 

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti, 
b) být informován o činnosti TJ, 
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, 

za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství, 
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ, 
e) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena, 
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto 

stanov, 
g) ukončit kdykoli své členství. 

 
12. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 

a) podílet se na řízení TJ buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu, 
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b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu 
ustavení valné hromady; v případě fyzické osoby přísluší právo hlasování na valné 
hromadě až po dovršení 18ti let, 

c) volit a být volen do všech volených orgánů za podmínek těchto stanov; v případě 
fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let. 

 
13. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ, 
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a základní a etické normy sportovního 

chování, 
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů, 
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti TJ, jakož i 

usilovat o dobré jméno TJ. 
 

14. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související 

s řádným členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov 
rozhodl, 

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

Zánik členství 
 
15. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonnému výboru TJ, 
b) vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud 

poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou 
lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost vyloučení bude člen ve výzvě upozorněn, 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných 
vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů nebo jiných členských povinností TJ, 

d) úmrtím fyzické osoby/člena nebo zánikem právnické osoby, 
e) zánikem TJ bez právního nástupce. 

 
16. Zánik členství vyloučením: 

a) vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Výkonný výbor. Rozhodnutí o 
vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho 
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ 
poskytl. 

b) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 
rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá 
vyloučený člen v písemné podobě Výkonnému výboru, který je povinen návrh 
předložit valné hromadě.  

c) Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o 
vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stránka 10 z 10 
 

V. 
Majetek a hospodaření spolku 

 
1. Zdrojem majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti 

s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, 
turistické a osvětové činnosti, 

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů, 
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod., 
f) dary. 

 
2. Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku.  

 
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může 

rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti. 
 

4. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po 
provedení likvidace může být použit pouze jako dar jedné z aktivně pracujících nadací 
věnující se pomoci postiženým dětem. O výběru nadace rozhoduje likvidátor.  

 
 

VI. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může předseda TJ 

odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a 
k dosažení zápisu do spolkového rejstříku. Z tohoto důvodu valná hromada zmocňuje 
předsedu TJ provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které 
nesmějí měnit jejich věcný charakter. 
 

2. Funkční období členů orgánů TJ, jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke 
dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel dosavadních stanov. 
 

3. V návaznosti na dosavadní stanovy se ruší funkce ve výkonném výboru, a to tajemník a 
hospodář. 
  

4. V návaznosti na dosavadní stanovy se mění název revizní komise na kontrolní komise. 
 

5. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně právními platnými předpisy, 
zejména občanským zákoníkem v platném znění. 
 

6. Stanovy byly schváleny na zasedání valné hromady TJ dne 26. března 2016 a zcela 
nahrazují tímto novým zněním dosavadní platné stanovy TJ.  

 
7. Stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení. 
 


