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I. 

Základní ustanovení 

1. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí z.s. (dále jen „TJ“) je nepolitický, 

samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, 
osvětovou a vzdělávací činnost a kteří přijali společný název, symboliku a 

dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování 
svých zájmů. TJ je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku.  

2. TJ působí zejména na území města Veselí nad Lužnicí, kde má své sídlo. 

Vzhledem k zapojování svých členů ve sportovních soutěží, nebo jiných 
aktivitách, a též s přihlédnutím k provozované hospodářské činnosti, je TJ 

částečně organizací s působností na území celé ČR. 

3. Sídlem TJ je Sokolská 651, 391 81 Veselí nad Lužnicí. 

4. TJ bylo přiděleno IČ: 00512460.  

5. Změna názvu je možná pouze rozhodnutím valné hromady. 

6. Změna znaku a sídla je možná rozhodnutím hlavního výboru. 

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost TJ 

1. TJ organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se 

svými zájmy též usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury 
především mládeži a dalším zájemcům všech vrstev veřejnosti. 

2. Základním účelem a hlavní činností TJ je: 

a) provozovat sport, tělovýchovnou a obdobnou činnost v rámci zapojení do 
sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a 

vytvářet pro ni podmínky, 
b) dosahování veřejného blaha a vytváření veřejně prospěšné činnosti, a to 

především v oblasti sportu, výchovy mládeže a tělovýchovy, 
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 

veřejnosti, zejména pak mládeže, 

d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo 
užívá, 

e) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 
etických, estetických a mravních pravidel, 

f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy 

a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,  

h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 
zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně 

prospěšné činnosti a osvětovou činností, 
i) zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a 

jejich hospodárné využívání, vést své členy k ochraně a rozmnožování 

veškerého majetku, který je v jejím vlastnictví, nebo využívání, 
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j) provozovat konkrétní sport, který je uveden v názvu oddílu, klubu, či jiné 

právnické osoby, která je součástí TJ. Vnitřní předpis stanoví seznam oddílů, 
klubů či jiných právnických osob působících v rámci TJ, včetně sportovního 

odvětví, které je jejich hlavní činností. Tento předpis vydává hlavní výbor a 
průběžně ho aktualizuje dle skutečného a faktického stavu. 

 
3. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

4. TJ má charakter nepolitické organizace, nicméně považuje za své právo podílet 
se aktivně na veřejném životě, a to nejen v místě svého bydliště. 

III. 
Členství 

Druhy členství:  

 
1. Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou 

spojena rozdílná členská práva a povinnosti. 

2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné  

b) čestně 

3. Řádnými členy TJ se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci), oddíly, kluby a 

právnické osoby (dále jen „oddíly“), které se ztotožňují s účelem, hlavní činností 
TJ a hodlají se podílet na naplňování společných zájmů a využívání sportovišť ve 
správě či majetku TJ.  

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje hlavní výbor na základě podané přihlášky 
zájemcem, nebo prostřednictvím svého příslušného oddílu. Hlavní výbor blíže 

stanoví vnitřním předpisem, či rozhodnutím obsah přihlášky a způsob jejího 
podání, případně další podmínky pro přijetí. 

5. Mládež do 15 let může získat členství pouze se souhlasem svého zákonného 

zástupce. 

6. 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.  

7. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je 

třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. 

8. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí hlavní výbor 

a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují 
či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich hlavní výbor 

prokazatelně dozví. Oddíly jsou povinny zajistit a předat příslušné podklady o 
členech, které spadají pod jejich působnost, hlavnímu výboru. Další podmínky a 
způsob vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány a 

způsob zajišťování podkladů o členech od oddílů stanoví svým vnitřním 
předpisem, či rozhodnutím hlavní výbor. 
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9. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní 

sportovní organizaci, která 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 se žádostmi o 
poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. 

Každý zájemce o členství v TJ podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o 
něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

10. 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:  

11. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.  

12. Členská práva, která přísluší všem členům: 

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ za podmínek těchto 
stanov a vnitřních předpisů TJ, 

b) být informován o činnosti TJ prostřednictvím výboru oddílu, 
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 prostřednictvím 

výboru svého oddílu, 
e) účastnit se jednání a zasedání orgánů TJ, jedná-li se o činnosti či 

disciplinárním provinění daného člena, 

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle 
těchto stanov, 

g) využívat sportoviště ve správě, či majetku TJ za podmínek těchto stanov, 
vnitřního předpisu, či rozhodnutí hlavního výboru,  

h) ukončit kdykoli své členství. 

13. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 

a) účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to 

podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím 
zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a 
hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 - ti let, 

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

14. 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 vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního 

chování, 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ a orgánů oddílů, 
d) starat se vzorně o přidělená sportoviště, šetřit, chránit a zvelebovat majetek, 

který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, 
e) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti TJ, 
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f) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační 

jednoty TJ, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a 
respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy, 

g) reprezentovat a usilovat o dobré jméno TJ. 

15. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 

a) řádně a včas platit příslušné členské a oddílové 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: 

16.Členství v TJ zaniká: 

a) vystoupením člena, 
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského, či oddílového 

příspěvku, nebo stanoveného poplatku a to pokud příspěvek, či poplatek 
nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou 

lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn 
(viz článek V. příspěvky a poplatky), 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, 

jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných 
členských povinností, na základě disciplinárního jednání, 

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

Zánik členství vyloučením: 

17. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje v rámci disciplinárního 
řízení hlavní výbor, nebo výbor oddílu, pod který člen organizačně spadá. 

18. Člen, o jehož vyloučení se jedná musí být prokazatelně pozván na zasedání 
orgánu, který o jeho vyloučení rozhoduje. Pozvání na zasedání se zasílá členovi 
na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho 

elektronickou adresu, kterou TJ poskytl minimálně 15 dní před zasedáním. 

19. 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. Současně musí být rozhodnutí 
doručeno na sekretariát TJ. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat 

odůvodnění. 

20. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby 

toto rozhodnutí přezkoumala odvolací a revizní komise (v případě rozhodnutí 
hlavního výboru), nebo hlavní výbor (v případě rozhodnutí výboru oddílu, pod 

který člen organizačně spadá). Poučení o této možnosti musí být součástí 
písemného rozhodnutí o vyloučení. 

21. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě 

hlavnímu výboru, který je povinen návrh projednat, případně předložit k 
projednání odvolací a revizní komisi.  
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22. Odvolací a revizní komise, nebo hlavní výbor rozhodnutí o vyloučení člena buď 

potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto 
v rozporu se zákonem nebo stanovami. O výsledku rozhodnutí je člen 

informován písemně. 

IV. 

Oddíly, kluby a právnické osoby 

1. Oddíly, kluby a právnické osoby (dále jen „oddíly“), které se dobrovolně k 
společnému prospěchu sdružily pod společným názvem TJ, mají povahu 

samostatných celků a z důvodu jednotného prosazování svých zájmů, potřeb a 
hospodárnosti svěřují vyřizování společných záležitostí orgánům TJ, které 

pověřují svým zastupováním jménem TJ a to podle znění těchto stanov. 

2. Každý oddíl si samostatně organizuje svůj vlastní tělovýchovný proces podle 
pravidel daného sportovního odvětví a podmínek vnitřních předpisů a řádů 

svazového orgánu, při respektování dosaženého stavu vlastních příjmů a 
zvláště pak celkových zdrojů TJ a to podle ustanovení těchto stanov.  

3. Každý oddíl je povinen si zajišťovat materiální a finanční prostředky na činnost 
svého oddílu vlastními silami. Veškeré finanční prostředky, které oddíl získá, je 
povinen odevzdat na sekretariát TJ. 

4. O přijetí oddílu jako člena TJ, či o zřízení oddílu, rozhoduje hlavní výbor, stejně 
tak i o jeho vyloučení, či zrušení. 

5. Orgány oddílu jsou: 

a) členská schůze oddílu 
b) výbor oddílu 

c) předseda oddílu 
 

6. Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem oddílu, která je tvořena všemi 
jeho členy staršími 18 let. Do pravomoci členské schůze oddílu, pokud není ve 
stanovách určeno jinak, náleží: 

a) volit a odvolávat předsedu oddílu, a ostatní členy výboru oddílu, 
b) stanovit počet členů výboru oddílu a jejich funkce, 

c) stanovit hlavní směry sportovní činnosti, projednávat dosažené výsledky a 
rozvoj sportovního odvětví v oddíle, rozhodovat o účasti v soutěžích, 
případně o odstoupení ze soutěže, 

d) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti výboru oddílu, včetně stavu 
hospodaření s rozpočtem, 

e) schvalovat plán činnosti a rozpočet, je-li však členskou schůzí oddílu schválen 
rozpočet se schodkem bez krytí z vlastních příjmů, stane závazným pouze po 

schválení hlavním výborem TJ, případně valnou hromadou TJ, které mají 
právo upravit rozpočet oddílu v nákladových položkách do výše 
prokazatelných vlastních příjmů oddílu, 

f) v případě, že oddíl nemá žádných závazků vůči TJ a ani neuplatňuje 
požadavky na majetkové vypořádání, může rozhodnout o zániku, či 

vystoupení oddílu z TJ a ukončit svou činnost, 
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g) dávat podnět k zahájení disciplinárního řízení hlavnímu výboru vůči členům 

TJ, kteří nespadají pod jeho oddíl, 
h) volit své zástupce (delegáty) na valnou hromadu TJ, kandidáty do orgánů TJ 

a do příslušných svazových orgánů. 

7. Dále si členská schůze oddílu může vyhradit svým usnesením pravomoci v 

rámci oddílu, které nejsou stanovami určeny jinému orgánu oddílu. 

8. Členská schůze oddílu se koná minimálně jednou za rok, v případě potřeby i 
vícekrát, nebo pokud o to požádá předseda oddílu, výbor oddílu, hlavní výbor 

TJ, odvolací a revizní komise, nebo 1/3 členů spadajících pod příslušný oddíl 
starších 18 let. 

9. Členskou schůzi oddílu svolává k zasedání výbor oddílu. Členská schůze oddílu 
se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, na email, 
nebo pomocí SMS.  

10. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program 
zasedání členské schůze oddílu. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před 

konáním zasedání. 

11. Pozvánku na zasedání členské schůze oddílu musí obdržet i členové 
představenstva TJ a předseda odvolací a revizní komise. Členové 

představenstva TJ a předseda odvolací a revizní komise, či jím pověřený člen se 
může členské schůze oddílu zúčastnit s hlasem poradním. 

12. Zasedání členské schůze oddílu se mohou účastnit i jiné osoby a hosté, pokud o 
tom rozhodl výbor oddílu v pozvánce, nebo o tomto může rozhodnout členská 
schůze oddílu hlasováním. 

13. Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, účastní-li se ji nadpoloviční většina 
všech členů příslušného oddílu starších 18 let. K platnosti usnesení členské 

schůze oddílu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

14. V případě, že není členská schůze oddílu usnášeníschopná, je svolána náhradní 
členská schůze oddílu, a to v termínu 10 minut po plánovaném začátku řádné 

členské chůze a pokud se ani tato náhradní členská schůze oddílu nesejde 
v počtu nadpoloviční většiny účastníků, je prohlášena za usnášeníschopnou. Na 

náhradní členské schůzi oddílu se může jednat pouze o záležitostech uvedených 
na pozvánce řádné členské schůze oddílu. 

15. Zasedání členské schůze oddílu může proběhnout i pomocí technický prostředků 

– videokonferenčně. 

16. Ze zasedání členské schůze oddílu je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, 

kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další 
orgány členské schůze oddílu byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Zápis 

předává výbor oddílu na sekretariát TJ. 

17. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, který se ve své činnosti řídí 
schváleným plánem činnosti a rozpočtem a dále se řídí stanovami, směrnicemi a 

rozhodnutím orgánů TJ a sportovně technickými předpisy a pravidly svazových 
orgánů, pokud nejsou v rozporu se zájmy TJ a zodpovídá za jejich plnění i členy 

svého oddílu. Výbor oddílu se schází dle potřeby a jeho práci řídí předseda 
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oddílu. Počet členů výboru oddílu stanovuje členská schůze oddílu a musí být 

vždy lichý. 

18. Výbor oddílu je usnášeníschopný, účastní-li se ho nadpoloviční většina jeho 

členů. K platnosti usnesení výboru oddílu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných. 

19. Zasedání výboru oddílu je zpravidla neveřejné. O veřejném zasedání, či 
přítomnosti osob, jenž nejsou členy výboru oddílu, rozhoduje výbor oddílu 
usnesením. Zasedání výboru oddílu se mohou účastnit členové hlavního výboru 

a členové odvolací a revizní komise s hlasem poradním. 

20. Zasedání výboru oddílu může proběhnout i pomocí technický prostředků – 

videokonferenčně. 

21. Výbor oddílu může přijímat usnesení formou per rollam pomocí emailové 
komunikace. Usnesení se považuje za přijaté v okamžiku, kdy se k němu kladně 

vyjádří nadpoloviční většina členů výboru oddílu. Takto přijatá usnesení budou 
zrekapitulována na nejbližším zasedání výboru oddílu a budou uvedena do 

zápisu z tohoto zasedání. 

22. Volební období výboru oddílu a předsedy oddílu je dvouleté. 

23. Výbor oddílu, nebyl-li jinak zmocněn členskou schůzí oddílu, zejména: 

a) rozhoduje o přijetí člena oddílu, 
b) vede disciplinární řízení proti svým členům, 

c) připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu oddílu, 
d) určuje výši oddílových příspěvků a výši jiných poplatků, 
e) určuje způsob vybírání oddílových příspěvků a poplatků, avšak musí 

respektovat vnitřní předpisy, požadavky valné hromady TJ, nebo hlavního 
výboru, 

f) zajišťuje vybírání členských příspěvků od členů TJ, kteří spadají do jeho 
oddílu, 

g) dohaduje podmínky s hlavním výborem TJ ve věci užívání majetku TJ, 

h) připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěže, 
i) rozhoduje o personálním zabezpečení svých družstev, 

j) projednává a rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů do jiných 
oddílů, včetně uvolnění do zahraničí, 

k) schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu u vybraných 

jednotlivců či kolektivů a družstev, 
l) rozhoduje o počtu a odměnách svých zaměstnanců a trenérů, 

m) projednává s hlavním výborem TJ změny rozpočtu oddílu a stav hospodaření, 
dojde-li ke změně poměrů rozpočtovaných prostředků, 

n) předkládá členské schůzi oddílu ke schválení výroční zprávu o činnosti oddílu, 
o) předkládá členské schůzi oddílu ke schválení rozpočet oddílu, 
p) předkládá členské schůzi oddílu ke schválení výsledek hospodaření oddílu, 

q) předává hlavnímu výboru schválené materiály ze členské schůze oddílu, jako 
jsou výroční zprávy, rozpočet a hospodaření oddílu, 

r) připravuje a odevzdává podklady hlavnímu výboru TJ, které vyplývají ze 
stanov, nebo o které si hlavní výbor zažádá, 

s) předkládá hlavnímu výboru k projednání připomínky svých členů oddílu, 

t) zajišťuje a zabezpečuje vlastními silami materiální i finanční prostředky pro 
činnost svého oddílu, 
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u) zajišťuje plnění rozpočtu, který schválila členská schůze oddílu, 

v) rozhoduje o finančních operacích v souladu s rozpočtem, který schválila 
členská schůze oddílu (výbor oddílu může do určitého limitu tyto kompetence 

svěřit předsedovi, oddílu, nebo jinému členu výboru oddílu s finančním 
limitem), 

w) komunikuje s rodiči a se členy svého oddílu a informuje je o činnosti TJ, 
vnitřních předpisech a povinnostech, 

x) předkládá hlavnímu výboru ke schválení návrh na členství v jiných 

organizacích (národních svazech) ve vztahu k činnosti oddílu, 
y) je odpovědný za dodržování stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů 

TJ u členů, jež spadají pod jeho oddíl. 

18. Předseda oddílu řídí činnost výboru oddílu a je odpovědný za plnění 
povinností výboru oddílu v souladu se stanovami spolku, vnitřními předpisy 

TJ a usnesením hlavního výboru a valné hromady. Výbor oddílu ho může 
pověřit rozhodováním o záležitostech, které nejsou těmito stanovami, či 

vnitřním předpisem určeny jinému orgánu oddílu. 

V. 
Příspěvky a poplatky 

Členské příspěvky: 

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k mateřské TJ 

jako celku, pro niž představují nedílnou součást jejich příjmů. 

2. Členské příspěvky stanoví nejvyšší orgán TJ (valná hromada) a jsou závazné 
pro všechny členy, včetně členů spadající pod jednotlivé oddíly. Případné změny 

ve výši členských příspěvků musí být vždy odsouhlaseny valnou hromadou. 

3. Způsob a termín placení členských příspěvků určuje hlavní výbor svým 

rozhodnutím, případně vnitřním předpisem.  

4. Vyškrtnutí člena z důvodu nezaplacení členského příspěvku musí předcházet 
písemné upozornění ze strany hlavního výboru TJ s určením náhradní lhůty 

(minimálně 30 dní) k doplacení členského příspěvku. Pokud v takto určené lhůtě 
nedojde k úhradě příspěvku neplatícího člena, je hlavní výbor oprávněn provést 

vyškrtnutí člena, který tímto pozbyl všech svých práv a povinností vyplývající 
z členství. Případné hmotně-právní nároky tím nejsou dotčeny. 

5. Vybírání členských příspěvků zajišťuje výbor oddílu a vybrané příspěvky 

odevzdává na sekretariát TJ, který vede přehled evidence placení členských 
příspěvků podle jednotlivých oddílů. Pro výběr členských příspěvků může být 

použit informační systém. 

6. U fyzických osob, které jsou členy TJ a nespadají pod žádný oddíl, zajišťuje 

vybírání členských příspěvků hlavní výbor. 

7. V případě, že odvod členských příspěvků ze strany oddílu není prováděn řádně 
a v čas, nebo není v souladu se stanovami, vnitřními předpisy, či s rozhodnutím 

orgánů TJ, je hlavní výbor oprávněn krátit, nebo zastavit finanční krytí takového 
oddílu, uzavřít příslušná sportoviště takového oddílu, případně zahájit 



 

- 10 - 

 

s příslušným oddílem, jakožto řádným členem TJ, disciplinární řízení z důvodu 

neplnění stanov, vnitřních předpisů, či rozhodnutí orgánů TJ. 

 

Oddílové příspěvky 

8. Výši oddílových příspěvků na jednoho člena stanoví výlučně výbor oddílu, a to 

s přihlédnutím na druh-obor sportovního odvětví, jeho finanční náročnost a 
nákladovost, nebo úroveň soutěže. 

9. Výši oddílového příspěvku může oddíl určit diferencovaně (mládež, dospělí, 

důchodci). 

10. O termínu a způsobu výběru oddílových příspěvků rozhoduje výbor oddílu, který 

zajišťuje jejich vlastní výběr. Výbor oddílu je povinen odevzdat vybrané 
oddílové příspěvky na sekretariát TJ v termínu a způsobem, který určuje vnitřní 
předpis, nebo rozhodnutí hlavního výboru TJ. Pro výběr oddílových příspěvků 

může být použit informační systém. 

11. Hlavní výbor je oprávněn stanovit jednotný způsob placení oddílových příspěvků 

a jejich evidenci tak, aby byla umožněna jejich pravidelná a namátková 
kontrola. 

12. Pokud člen oddílu nezaplatí oddílové příspěvky řádně a včas, je právem výboru 

oddílu takovému členu oddílu znemožnit účast na sportovní aktivitě oddílu na 
využívání výhod plynoucích z jeho členství k oddílu, případně proti takovému 

členu zahájit disciplinární řízení. Nesplnění tohoto oprávnění výborem oddílu 
nemá důsledky pro sportovní soutěže.    

13. Oddílové příspěvky jsou výlučným vlastnictvím oddílu a jsou součástí jeho 

rozpočtu. Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží členské schůzi oddílu. 

Poplatky 

14. Hlavní výbor je oprávněn určit svým členům, nebo oddílům poplatky spojené 
s užíváním části majetku ve vlastnictví, či v provozování TJ, nebo s užíváním 
náročnější sportovní výzbroje a výstroje v majetku TJ, nebo při využívání 

finančně náročných sportovišť, nebo jako mimořádný příspěvek na provoz. 
Stanovený poplatek tohoto druhu vyjadřuje účast člena, nebo oddílu na 

nákladech spojených s údržbou a provozem vlastněného, nebo provozovaného 
majetku TJ, jehož provoz je nad rámec finančních možností TJ, nebo jako 
spoluúčast na mimořádné akci. V případě nezaplacení stanoveného poplatku 

může být členovi, nebo oddílu znemožněn přístup na dané sportoviště. V 
případě, že bude sportoviště daný člen, či oddíl využívat i přes nezaplacení 

stanoveného poplatku, bude proti němu zahájeno disciplinární řízení, ve kterém 
může být člen vyloučen ze spolku, nebo zrušen oddíl. 

15. Výbor oddílu je oprávněn určit svým členům poplatky na mimořádné akce, či 
činnost. Vybrané poplatky jsou zásadně součástí rozpočtu oddílu a lze je 
výlučně použít k činnosti oddílu, či ke konkrétní akci. V případě nesprávného 

nakládání s vybranými poplatky výborem oddílu, může hlavní výbor odejmout 
výboru oddílu oprávnění nakládat s těmito prostředky, nebo přijmout jiná 

nezbytná opatření. V případě nezaplacení stanoveného poplatku může být 
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členovi znemožněn přístup na mimořádnou akci, či činnosti, na kterou byl 

poplatek vybírán.  

16. Pro výběr poplatků může být použit informační systém. 

VI. 
Orgány TJ 

1. Orgány TJ jsou: 

a) valná hromada (nejvyšší orgán) 
b) hlavní výbor (výkonný orgán) 

c) představenstvo TJ (statutární orgán) 
d) odvolací a revizní komise (odvolací a revizní orgán) 

 
2. Valná hromada 

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ.  

2.2. Valnou hromadu tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem 
poradním a pozvaní hosté hlavním výborem. O přítomnosti jiných osob 

rozhoduje valná hromada svým usnesením. 

2.3. Delegáty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu delegují členské schůze 
oddílů a hlavní výbor, přičemž jsou delegáti s hlasem rozhodujícím sestaveni: 

a) ze zástupců všech oddílů diferencovaně, podle počtu členů v oddíle. Do počtu 
10 – ti členů náleží oddílu 1 delegát. Dále pak za každých 50 členů v oddíle 

náleží oddílu 1 další delegát.  Pokud je oddílem právnická osoba, vysílá na 
valnou hromadu 1 svého zástupce. Maximální počet delegátů s hlasem 
rozhodujícím pro oddíly je 50. 

b) ze všech členů představenstva TJ, všech členů hlavního výboru a všech členů 
odvolací a revizní komise, pokud nespadají pod žádný oddíl. 

 
2.3 Přesný počet delegátů s hlasem rozhodujícím dle bodu 2.2., odst. a) bude 

výborům oddílů sdělen hlavním výborem. Výbor oddílu je, po zvolení delegátů 

členskou schůzí oddílu, povinen sdělit hlavnímu výboru jmenný seznam 
delegátů s kontakty.  

2.4 Dále valnou hromadu tvoří delegáti s hlasem poradním a to jsou členové 
představenstva TJ,  členové hlavního výboru a členové odvolací a revizní 
komise, pokud spadají pod některý z oddílů. 

2.5 Delegáti musejí být starší 18-ti let. Pokud oddíl nemá takový počet členů oddílu 
starších 18-ti let na který má dle bodu 2.2., odst. a) nárok, vyšle na valnou 

hromadu nižší počet delegátů. 

2.6 Valnou hromadu svolává k zasedání hlavní výbor nejméně jedenkrát za dva 

roky. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou delegátům a to buď na 
adresu bydliště/sídla, na email, nebo SMS.  
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2.7 Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program 

zasedání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před 
konáním zasedání valné hromady. 

2.8 Hlavní výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 
členů TJ starších 18 - ti let, nebo 2/3 oddílů a z podnětu odvolací a revizní 

komise. Nesvolá-li v tomto případě hlavní výbor valnou hromadu do 30 dnů od 
doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání 
valné hromady sám. 

2.9 Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo 
svoláno. 

2.10 Zasedání valné hromady může proběhnout i pomocí technický prostředků – 
videokonferenčně. 

2.11 Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodnutí o zrušení TJ s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 
rozdělení, včetně způsobu vypořádání majetku, 

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, rozhodnutí o změně sídla, 
či symboliky však náleží do působnosti hlavního výboru, 

c) volba a odvolání členů hlavního výboru, 

d) volba a odvolání členů odvolací a revizní komise, 
e) schválení zprávy o hospodaření TJ za období od posledního zasedání valné 

hromady, 
f) schválení zprávy o činnosti hlavního výboru za období od posledního zasedání 

valné hromady, 

g) schválení zprávy o činnosti odvolací a revizní komise za období od posledního 
zasedání valné hromady, 

h) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu valné hromady, 
případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov, 

i) schvalování výše členských příspěvků. 

2.12 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích 
účastníků s hlasem rozhodujícím.  

2.13 V případě svého rozhodnutí může valná hromada omezit pravomoc hlavnímu 
výboru činit příslušná ekonomická rozhodnutí, případně hlavnímu výboru může 
stanovit finanční hranice. Valná hromada si může svým usnesením vyhradit 

pravomoc rozhodovat o záležitostech, které nejsou těmito stanovami určené 
jinému orgánu TJ. 

2.14 V případě, že není valná hromada usnášeníschopná, je svolána náhradní valná 
hromada a to v termínu 10 minut po plánovaném začátku řádné valné hromady 

a pokud se ani tato náhradní valná hromada nesejde v počtu nadpoloviční 
většiny účastníků s hlasem rozhodujícím, je prohlášena za usnášeníschopnou. 
Na náhradní valné hromadě se může jednat pouze o záležitostech uvedených na 

pozvánce řádné valné hromady.  

2.15 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného. 
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2.16 K platnosti usnesení o zrušení TJ či její přeměně a k rozhodnutí o změně stanov 

je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

2.17 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu zasedání, lze 

jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina 
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. To neplatí pro rozhodování o 

zrušení nebo přeměně TJ nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto 
záležitostech lze v takovém případě jednat jen se souhlasem všech přítomných 
delegátů s hlasem rozhodujícím.  

2.18 Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady osoba 
určená hlavním výborem. Blíže upravuje průběh a přípravu zasedání valné 

hromady jednací řád, v případě volební valné hromady. 

2.19 Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo 
zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány 

valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen TJ je 
oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách. 

3 Hlavní výbor 

3.1 Hlavní výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi 
zasedáním valné hromady a činní příslušná provozní a ekonomická rozhodnutí. 

3.2 Hlavní výbor má počet členů stanovený zpravidla na každé valné hromadě, 
přičemž minimální počet členů je 5 a maximální počet členů je 9. Členy 

hlavního výboru se stávají automaticky členové představenstva TJ, kteří se do 
stanoveného počtu započítávají. Počet členů hlavního výboru musí být lichý. 
Funkční období volených členů hlavního výboru je čtyřleté (vyjma členů 

představenstva TJ, jejichž funkční období coby členů hlavního výboru je spjaté s 
jejich funkcí).  

3.3 Kandidáty na členy hlavního výboru navrhuje valné hromadě členská schůze 
oddílu, hlavní výbor, nebo přímo delegáti na zasedání valné hromady a zvolen 
je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční počet hlasů delegátů s hlasem 

rozhodujícím přítomných na zasedání valné hromady. 

3.4 Vyžaduje-li to situace, mohou členové hlavního výboru, kooptovat náhradní 

členy do nejbližšího zasedání valné hromady.  

3.5 Hlavní výbor svolává k zasedání představenstvo TJ, nebo jiný člen hlavního 
výboru, a to podle potřeby. Zasedání se může konat i pomocí technických 

prostředků – videokonferenčně. 

3.6 Zasedání hlavního výboru je zpravidla neveřejné. O veřejném zasedání, či 

přítomnosti osob, jež nejsou členy hlavního výboru rozhoduje hlavní výbor 
usnesením.  

3.7 Hlavní výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů. K platnosti usnesení hlavního výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných. 

3.8 Ze zasedání hlavního výboru je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo 
zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil, průběh zasedání a jaká byla 
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přijata usnesení. Každý člen TJ je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to 

v určených dnech a hodinách. 

3.9 Hlavní výbor může přijímat usnesení formou per rollam pomocí emailové 

komunikace. Usnesení se považuje za přijaté v okamžiku, kdy se k němu 
kladně vyjádří nadpoloviční většina členů hlavního výboru. Takto přijatá 

usnesení budou zrekapitulována na nejbližším zasedání hlavního výboru a 
budou uvedena do zápisu z tohoto zasedání. 

3.10 Hlavní výbor:  

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

b) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ (řády, směrnice a nařízení), pokud 
jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady, 

c) schvaluje podklady pro zasedání a rozhodování valné hromady, 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ, 
e) v případě návrhu člena, přezkoumává rozhodnutí výboru oddílu o jeho 

vyloučení, 
f) je odvolacím orgánem při disciplinárním řízení, které vede výbor oddílu, 
g) vede disciplinární řízení proti svým členům a oddílům, 

h) vede členy, a zvláště pak výbory oddílů k co nejúčelnějšímu využívání 
svěřených sportovišť, svěřených nebo přidělených finančních a materiálních 

prostředků, dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti, 
i) projednává s výbory oddílů případné změny v jejich rozpočtu a účelné 

přerozdělení prostředků, které TJ získala nad rámec očekávaných příjmů, 

j) zajišťuje řádné vedení členské základny a úzce spolupracuje se střešní 
sportovní organizaci, které je TJ členem, 

k) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními 
organizacemi, jinými organizacemi, podniky a jednotlivci, 

l) zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných 

zařízení sloužících k zajištění úkolů TJ, 
m) schvaluje přijetí nových členů, 

n) schvaluje zřízení a zrušení oddílů TJ, 
o) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TJ, 
p) volí a odvolává členy představenstva TJ a schvaluje jim dohodu o výkonu 

funkce, 
q) jmenuje a odvolává vedoucího zaměstnance v rámci TJ, je-li tato funkce 

zřízena, 
r) stanovuje počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 

s) rozhoduje o využití sportovišť, jak pro oddíly, tak pro veřejnost, 
t) rozhoduje o rozdělení společných dotací mezi oddíly i provoz, 
u) schvaluje rozpočet TJ, výsledek hospodaření, roční závěrku TJ, výroční 

zprávu TJ a zápis o provedených inventurách, 
v) rozhoduje o prominutí pohledávek, 

w) rozhoduje o poskytování darů třetím osobám nad 20 tis. Kč, 
x) rozhoduje o založení a zrušení právnických osob a o členství v jiných 

právnických osobách a deleguje do nich své zástupce,  

y) rozhoduje o zřízení, zrušení, sestavení a náplni činnosti poradních orgánů TJ 
(komisí), které může zřídit, 

z) rozhoduje o nakládání s movitým i nemovitým majetkem TJ, 
aa) schvaluje plán investic a oprav TJ z vlastních zdrojů a požadavky v této 

oblasti na územně samosprávné celky, 

bb) řeší případné spory mezi oddíly. 
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4 Představenstvo TJ 

4.1 Představenstvo TJ je kolektivním statutárním orgánem TJ a počet jeho členů 
stanovuje hlavní výbor, přičemž tento počet nesmí být vyšší než 1/3 

stanoveného počtu členů hlavního výboru. Představenstvo TJ si ze svého středu 
volí předsedu a místopředsedu, popřípadě místopředsedy. 

4.2 Představenstvo TJ rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito 
stanovami, vnitřními předpisy, či rozhodnutím valné hromady a hlavního výboru 
svěřeny jinému orgánu. 

4.3 Představenstvo TJ jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné 
hromady a hlavního výboru a v souladu s vnitřními předpisy. V případě, že 

představenstvo TJ jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími a 
předpisy, jsou jeho členové povinni nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním 
způsobí.  

4.4 Za představenstvo TJ, potažmo za TJ, jedná navenek každý člen představenstva 
samostatně tak, že k vytištěnému názvu TJ připojí svůj podpis. 

4.5 Členy představenstva TJ volí a odvolává hlavní výbor. 

4.6 Předseda představenstva TJ, místopředseda představenstva TJ, popřípadě jiný 
člen představenstva TJ řídí zpravidla zasedání hlavního výboru a valné 

hromady, pokud příslušný orgán nerozhodne jinak. 

4.7 Funkční období členů představenstva TJ je na dobu neurčitou do odvolání 

hlavním výborem, nebo do doby, kdy ukončí svou funkci. 

4.8 V případě, kdy je člen představenstva TJ zvolen z řad členů hlavního výboru a 
počet členů hlavního výboru tak bude sudý, nebo nebude naplněn počet členů 

hlavního výboru stanovený valnou hromadou, provede hlavní výbor kooptaci 
nového člena hlavního výboru do zasedání nejbližší valné hromady. 

5 Odvolací a revizní komise 

5.1 Odvolací a revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a 
vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně 

dalšími vnitřními předpisy TJ. Dále je odvolací a revizní komise odvolacím 
orgánem v disciplinárním řízení. 

5.2 Odvolací a revizní komise má nejméně tři členy. Počet členů musí být lichý. 
Členství v odvolací a revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce 
statutárního orgánu, člena hlavního výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 

5.3 Kandidáty na členy odvolací a revizní komise navrhuje valné hromadě členská 
schůze oddílu, hlavní výbor, nebo přímo delegáti na zasedání valné hromady a 

zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční počet hlasů delegátů s hlasem 
rozhodujícím přítomných na zasedání valné hromady. 

5.4 Vyžaduje-li to situace, mohou členové odvolací a revizní komise, kooptovat 
náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.  

5.5 Funkční období členů odvolací a revizní komise je čtyřleté. 
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5.6 Odvolací a revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím 

jménem ve vztahu k orgánům TJ, oddílům a členům TJ.  

5.7 Kontrolu činnosti TJ, případně oddílů provádí odvolací a revizní komise na 

základě svého plánu, nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ, 
oddílů, či členů TJ. V rozsahu působnosti odvolací a revizní komise může její 

pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů 
TJ, od pobočných spolků, členů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 

5.8 Odvolací a revizní komise je odvolacím orgánem při disciplinárním řízení, které 

vede hlavní výbor. 

5.9 Do působnosti odvolací a revizní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření TJ, 
b) kontrola hospodaření oddílů, 
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými 

ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJ, tak oddílů, 
d) kontrola zda jsou záležitosti rozhodovány ve správném orgánu dle stanov a v 

souladu s vnitřními předpisy spolku, 
e) být odvolacím orgánem při disciplinárním řízení, které vede hlavní výbor. 

5.10 Zjistí-li odvolací a revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného 

odkladu hlavní výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 

5.11 Zasedání ORK se může konat i pomocí technických prostředků – 

videokonferenčně. 

5.12 Odvolací a revizní komise předkládá zprávu o své činnosti na valné hromadě. 

VII. 

Disciplinární řízení 

1. Za porušení stanov, vnitřních předpisů, rozhodnutí valné hromady, hlavního 

výboru, členské schůze oddílu, výboru oddílu a soutěžních řádů, za poškození 
jména TJ na veřejnosti, za hrubou a opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky 
ve výkonu práv a povinností nebo výkonu funkce, za provinění související s účastí 

ve svazových soutěžích nebo akcích TJ a jejich oddílů, mohou být jednotlivcům i 
kolektivům (oddílům), jako výchovný prostředek ukládány disciplinární tresty. 

2. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty: 

a) napomenutí 
b) dočasný zákaz využívat výhod člena TJ 

c) finanční pokuta 
d) zákaz výkonu funkce 

e) zákaz výkonu činnosti v rámci TJ 
f) odvolání ze soutěže 

g) zrušení oddílu 
h) vyloučení člena 

3. Disciplinárním orgánem je výbor oddílu, nebo hlavní výbor. 
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4. Člen, s nímž je vedeno disciplinární řízení, musí být prokazatelně pozván na 

zasedání disciplinárního orgánu. Pozvání na zasedání se zasílá členovi na adresu 
jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou 

adresu, kterou TJ poskytl minimálně 15 dní před zasedáním. 

5. Rozhodnutí disciplinárního orgánu se v písemné podobě zasílá vyloučenému 

členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho 
elektronickou adresu, kterou TJ poskytl. Současně musí být rozhodnutí 
doručeno na sekretariát TJ. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění. 

6. Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu se lze do 15 dnů od doručení rozhodnutí 
písemně odvolat u příslušného odvolacího orgánu. Poučení o této možnosti musí 

být součástí písemného rozhodnutí o vyloučení. 

7. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a není proti němu odvolání. 

8. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá člen v písemné podobě hlavnímu 

výboru, který je povinen návrh projednat, případně předložit odvolací a revizní 
komisy.  

9. Odvolací orgán rozhodnutí disciplinárního orgánu buď potvrdí, zruší, nebo 
změní. O výsledku rozhodnutí je člen informován písemně s poučením, že proti 
tomuto rozhodnutí není odvolání. V případě, kdy se jedná o potvrzení vyloučení 

člena, je člen písemně poučen o tom, že proti tomuto rozhodnutí není odvolání, 
pouze lze do 3 měsíců od doručení potvrzení rozhodnutí navrhnout soudu, aby 

rozhodl o neplatnosti vyloučení.  

10. Každý člen má právo se zúčastnit zasedání orgánu, který projednává jeho 
disciplinární provinění a takový orgán má povinnost mu umožnit jeho účast a je 

povinen objektivně a spravedlivě rozhodovat. 

VIII. 
Majetek a hospodaření 

1. TJ je nezávislou a spolkovou organizací s právní subjektivitou – je právnickou 
osobou. TJ může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou 
majetkovou odpovědnost. Může k plnění svých úkolů používat majetku, který jí 

byl smluvně předán do užívání, nebo provozování. 

2. Za TJ jedná jejím jménem navenek představenstvo TJ, přičemž za 

představenstvo TJ může jednat každý člen představenstva TJ samostatně tak, 
že k vytištěnému názvu TJ připojí svůj podpis. 

3. Zdrojem majetku TJ jsou zejména 

a) členské příspěvky a oddílové příspěvky a poplatky členů, 
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. 
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f) dary, 

g) příjmy z pronájmu reklamních ploch. 

4. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva 

k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, 
rozhoduje hlavní výbor.  

5. Tělovýchovné zařízení ve vlastnictví, nebo v užívání TJ, může hlavní výbor 
svěřit do správy oddílu na základě dohody s jeho výborem. 

6. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní 

předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší 
hospodářské činnosti. 

7. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 
účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. O použití 
likvidačního zůstatku rozhodne valná hromada. Jestliže TJ obdržela účelově 

vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), 
naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 

příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

IX. 
Přechodná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení na valné 
hromadě, která byla svolána a zasedala dle předchozích stanov. 

2. Valná hromada pověří některou osobu dočasným výkonem funkce statutárního 
orgánu do doby, než bude řádně zvoleno představenstvo TJ hlavním výborem 
v souladu s těmito stanovami. 

 


