
STANOVY  TĚLOVÝCHOVNÉ  JEDNOTY  JISKRA  TŘEBOŇ 
 
                    

Základní ustanovení 
 
l.  Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň (TJ JT) je občanské sdružení ve smyslu zákona 
    č. 83/1990 Sb., ve kterém se dobrovolně sdružují sportovní oddíly a odbory se sídlem 
    v Třeboni, Jiráskova 444/II. 
2. TJ JT má postavení právnické osoby s působností na celém území ČR, vystupuje  
    v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. 
3. TJ JT navazuje na kontinuální tradici klubů a odborů zahájenou v roce l884 založením 
    SK Třeboň. 
 

Poslání a úkoly 
 
 l. Posláním TJ JT je péče a podpora tělesné výchovy a sportu. 
2. Vytváření podmínek pro další rozvoj oddílů a odborů. 
3. Ochrana práv sdružených oddílů a odborů. 
4. Vydávání základních organizačních, metodických a ekonomických nařízení. 
5. Správa a ochrana movitého a nemovitého majetku a hospodaření s ním v zájmu 
    oddílů a odborů. 
6. Provozování obchodní činnosti a služeb. 
7. Spolupráce s organizacemi a institucemi. 
8. Zastupování TJ v ČSTV nebo jiné obdobné organizaci (organizacích). 
 

Členství 
 
1. Členství v TJ je dobrovolné a vzniká na základě přijetí občana, oddílu nebo odboru. 
2. Členství zaniká: 

a) vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo oznámení člena o vystoupení 
doručeno oddílu či odboru 

b) zrušení členství pro neplacení členských příspěvků 
c) vyloučením 
d) úmrtím 

3. Člen může být vyloučen rozhodnutím výkonného výboru TJ Jiskra Třeboň: 
a) za hrubé porušení zásad soužití v organizaci 
b) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný 

trestný čin 
c) vyloučený člen se může odvolat k valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné 

 
 

Orgány TJ Jiskra Třeboň 
 
 
 l. Valná hromada TJ 
2. Výkonný výbor TJ 
3. Předsednictvo TJ 
4. Kontrolní komise TJ 
5. Sekretář TJ – hospodář TJ Jiskra Tře 
 



Valná hromada TJ Jiskra Třeboň 
 
 l. Valná hromada TJ (VH TJ) je nejvyšším statutárním orgánem TJ. Tvoří ji delegáti oddílů 
    a odborů v poměrném zastoupení, za každých započatých dvacet členů vždy jeden delegát. 
2. VH TJ rozhoduje o zániku TJ a nebo o jejím sloučení s jiným subjektem. 
3. VH TJ schvaluje stanovy a jejich změnu, název a symboliku TJ. 
4. VH TJ je oprávněna měnit rozhodnutí výkonného výboru TJ (VV TJ). 
5. VH TJ volí 3 členy kontrolní komise. 
6. VH TJ přijímá usnesení a rozhodnutí vysloví-li se pro ně více jak polovina přítomných 
    členů starších 18 let. 
 

Výkonný výbor TJ Jiskra Třeboň 
 
1. Výkonný výbor TJ je hlavní a výkonný orgán TJ mezi valnými hromadami. 
2. VV TJ tvoří zástupci starší 18 let delegovaní jednotlivými oddíly a odbory. Za každý 
    oddíl l zástupce a nad 100 členů v oddíle další zástupce. 
3. VV TJ je povinen svolat VH TJ jednou za 3 roky, je-li nutné rozhodnout o věci, která je      
    v pravomoci VH a nebo pokud o to požádá alespoň polovina oddílů či odborů. 
4. VV TJ volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a má právo je odvolávat. 
5. Rozhoduje o přijetí oddílů, odborů a osob bez členského vztahu k oddílům a odborům TJ      
    a rozhoduje o jejich vyloučení. 
6. VV TJ rozhoduje ve všech otázkách a úkonech, které nespadají do pravomoci VH TJ. 
7. VV TJ řídí a schvaluje hospodaření TJ, schvaluje výši členských příspěvků. 
8. VV TJ může vytvářet k zabezpečení úkolů nezbytně nutný aparát a zřizovat komise 
    k plnění svých usnesení. 
9. VV TJ přijímá svá rozhodnutí, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných.  
    K rozhodnutí v bodě 5 je potřeba souhlasu 2/3 přítomných členů. 

 
Předsednictvo TJ 

 
 l. Předsednictvo TJ řídí činnost mezi schůzemi VV TJ a tvoří jej zejména předseda,  
    místopředseda a sekretář TJ. 
2. Svolává mimořádné zasedání  VV TJ. 
3. Připravuje program k jednání a zajišťuje plnění usnesení VV TJ. 
4. Předkládá zprávu o hospodaření a roční závěrku TJ. 
5. Přijímá opatření pro zabezpečení plynulého chodu TJ, která nejsou zásadní povahy. 
 

Kontrolní komise 
 
Kontrolní komise je orgán, kterému přísluší zejména: 

a) dohlížet na hospodaření TJ 
b) nahlížet do účetnictví a dokladů TJ, podávat stanoviska a doporučení k výsledkům 

revize 
c) kontrolovat dodržování stanov a usnesení VH a VV TJ 
d) upozorňovat na nedostatky a předkládat návrhy na opatření 
e) má právo svolat mimořádné zasedání VV TJ 

 
 
 
 



 
Sekretář TJ Jiskra Třeboň 

 
1. Řídí a vykonává běžnou činnost TJ. Zastupuje TJ v rozsahu pravomocí určených VV TJ 
    či předsednictva. 
2. Účastní se jednání předsednictva a zasedání VV TJ s hlasem poradním. 
 

Majetek a hospodaření 
 

 
1. Majetek TJ tvoří finanční prostředky, movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná 
    majetková práva. 
2. TJ JT může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací. 
3. Způsoby nabývání majetku TJ jsou zejména: 

a) majetek převedený do vlastnictví TJ od jiných subjektů 
b) dotace a subvence 
c) členské, oddílové příspěvky a dary 
d) příjmy z vlastního podnikání 
e) příjmy z reklamní činnosti 
f) příjmy od sponzorů 
g) příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti 

4. Způsob nabývání majetku, jeho převody a hospodaření s ním se řídí obecně platnými 
    právními předpisy. 
 

Práva a povinnosti členů TJ Jiskra Třeboň 
 
1. Člen TJ Jiskra Třeboň je oprávněn: 

a) zúčastňovat se soutěží a dalších akcí pořádaných oddílem a TJ 
b) využívat prostředky a zařízení oddílu kterého je členem 
c) volit orgány a zástupce svého oddílu a být do těchto orgánů volen po 18 roce věku 
d) podávat námitky a návrhy k činnosti TJ na VH a VV TJ 

2. Člen TJ Jiskra Třeboň je povinen: 
a) platit členské a oddílové příspěvky 
b) náležitě udržovat a šetřit majetek oddílu a TJ 
c) chovat se tak, aby vždy řádně reprezentoval svůj oddíl i TJ 
d) dodržovat a plnit stanovy TJ, směrnice a nařízení TJ 

 
Závěrečná ustanovení 

 
Stanovy TJ Jiskra Třeboň byly schváleny valnou hromadou TJ dne 16. června 2003 a jsou 
závazné pro všechny její členy.  


