STANO VY
tělovýchovné jednoty: TJ Jiskra Třeboň, z. s.

I. Základní ustanovení
Spolek s názvem TJ Jiskra Třeboň, z. s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
Sídlem TJ je Jiráskova 444/II, Třeboň, PSČ: 379 01.
TJ bylo přiděleno IČ: 00512907
II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činností TJ je:
vytváření rovných podmínek pro všechny své členy a zájemce z řad veřejnosti k provozování,
podpoře a dalšímu rozvoji sportovních, tělovýchovných a turistických činností, a to zejména:
a) vytvářením podmínek pro další rozvoj oddílů TJ,
b) ochranou práv oddílů sdružených v TJ,
c) zajištěním organizačního servisu pro oddíly a další subjekty v TJ sdružené, tvorbou
podmínek pro činnost svých členů a spoluprací s dalšími sportovními subjekty,
d) prováděním tréninkové a výcvikové činnosti směřující ke zvyšování sportovní úrovně
a výkonnosti členů těchto oddílů,
e) všestrannou pomocí členům TJ při jejich sportovní činnosti a považováním jimi
dosažených úspěchů za reprezentaci TJ,
f) zajišťováním přiměřeného materiálního zabezpečení sportovní a tělovýchovné činnosti
svých členů a pomocí při pořádání sportovních akcí a soutěží svých členů,
g) řádným budováním, provozováním a údržbou tělovýchovných a jiných zařízení ve
vlastnictví TJ vytvářet maximální možnosti k využívání těchto zařízení jak k přípravě
sportovců, tak k pořádání sportovních akcí a soutěží pro členy TJ i veřejnost,
h) jednáním s příslušnými orgány státní správy i samosprávy zajišťovat finanční
prostředky formou nadačních příspěvků, grantů, přímých dotací a dalšími obdobnými
způsoby,
i) spoluprací s neziskovými organizacemi a ostatními subjekty podporovat sportování
občanů,
j) jednáním s jinými organizacemi, soukromými subjekty a městskou samosprávou
zajišťovat možnost sportování svých členů na sportovištích ve vlastnictví těchto
subjektů a přiměřenou měrou se podílet na finančním krytí úhrady nájmů na těchto
sportovištích,
k) pomocí při zajišťování výchovy, vzdělávání a školení trenérů, cvičitelů, rozhodčích či
jiných funkcionářů v oddílech,
l) obhajobou zájmů svých členů uvnitř i navenek, přednostně spoluprací s orgány státní
správy a místní samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi zejména s Českou
unií sportu, jednotlivými sportovními svazy a ostatními organizacemi i jednotlivci.
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2. Dalšími formami své činnosti zejména další veřejně prospěšnou a osvětovou činností
napomáhat rozvoji veřejného a společenského života, kultury, sportu, zdraví apod. v místě své
působnosti i celém regionu.
3. Vést své členy a ostatních zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel.
4. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisky z této činnosti jsou určeny
k zajišťování hlavní činnosti TJ a hospodárnému využití spolkového majetku.

III. Organizační struktura TJ
1. Orgány TJ jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) předsednictvo,
d) předseda a 2 místopředsedové,
e) kontrolní komise.
2. Valná hromada (dále jen VH TJ )
2. 1.VH TJ je nejvyšší orgán TJ. Je složena ze zástupců s hlasem rozhodujícím a to podle
zásady:
a) jeden delegát za každých započatých 20 členů oddílu,
b) v tom jsou zahrnuti členové výkonného výboru TJ, kteří jsou vždy delegáti VH.
2. 2.VH TJ svolává k zasedání výkonný výbor TJ nejméně jedenkrát do roka. VH TJ se
svolává pozvánkou zaslanou oddílům nebo právnickým osobám, které jsou členy TJ a členům
kontrolní komise TJ, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu.
2. 3. Pozvánka na VH TJ musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program
jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před konáním zasedání
valné hromady.
2. 4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat VH TJ z podnětu nejméně 2/3 členů spolku
starších 18 ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise 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.
2. 5. Zasedání VH TJ může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
2. 6. VH TJ zejména:
a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
případně o zrušení s likvidací,
b) schvaluje stanovy TJ, jejich doplňky a změny včetně změny názvu a symboliky TJ;
rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) projednává a schvaluje výroční zprávu TJ,
d) projednává zprávu kontrolní komise TJ,
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e) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet TJ,
f) schvaluje počet členů výkonného výboru TJ, počet místopředsedů TJ a kontrolní
komise TJ,
g) rozhoduje o vzniku či zániku členství v TJ podle těchto Stanov. Pro případ vzniku
oddílu se stejným zaměřením jako již existujícího se vyžaduje souhlas již existujícího
oddílu,
h) rozhoduje o členství TJ v jiných zájmových a veřejně prospěšných organizacích
a sdruženích,
i) rozhoduje o případné majetkové účasti TJ na činnosti jiných právnických osob,
j) projednává a schvaluje program rozvoje TJ a hlavní směry činnosti a návrhy na jejich
realizaci v krátkodobém i dlouhodobém časovém období,
k) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,
l) schvaluje jednací řád VH TJ, volební řád, případně další vnitřní předpisy dle těchto
stanov,
m) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
n) rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení z TJ,
o) volí a odvolává členy výkonného výboru TJ. Za každý oddíl 1 zástupce a nad 100
členů v oddíle 1 další zástupce maximálně však do počtu 2 za oddíl,
p) volí a odvolává předsedu TJ a místopředsedy TJ,
q) volí a odvolává členy kontrolní komise,
r) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků,
s) rozhoduje o změně právní formy TJ,
t) v případě pochybností rozhoduje, zda činnost či smluvní záležitost spadá do
kompetence oddílu či orgánu TJ.
2. 7. VH TJ při výkonu těchto funkcí postupuje dle jednacího a volebního řádu, které na návrh
výkonného výboru TJ projedná a schválí na začátku svého jednání. VH TJ může pro
posouzení konkrétních otázek na pořadu svého jednání zvolit na začátku jednání pracovní
komise, zejména mandátovou, volební a návrhovou.
2. 8. VH TJ je usnášeníschopná pokud se jí účastní nejméně 50 % delegátů s hlasem
rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční
většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu
přítomných.
2. 9. Ke schválení jakéhokoliv projednávaného bodu a k platnosti usnesení VH TJ je potřeba
nejméně 50 % hlasů ze všech přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
2. 10. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je
potřeba alespoň 3/5 většina přítomných s hlasem rozhodujícím.
2. 11. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro
rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto
záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou
oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
2. 12. Každý delegát s hlasem rozhodujícím disponuje na VH TJ jen jedním hlasem,
zastoupení se nepřipouští.
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2. 13. Delegátem s hlasem rozhodujícím může být osoba, která nejpozději v rozhodný den
dosáhla 18 let. Rozhodným dnem je v tomto případě den konání VH TJ.
2. 14. 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 spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle
TJ, a to v určených dnech a hodinách.
2. 15. Mimořádná valná hromada TJ musí být výkonným výborem TJ svolána nejpozději
do třiceti dnů ode dne, kdy dojde ke skutečnosti, které jsou pro svolání předepsány. Jsou to:
a) požádá-li o svolání více než 50% oprávněných subjektů, disponujících hlasem
rozhodujícím,
b) rozhodne-li o svolání výkonný výbor TJ svým usnesením,
c) dojde-li k situaci, že výkonný výbor TJ není pro snížení počtu svých členů dlouhodobě
(déle jak 2 měsíce) usnášeníschopný,
d) dle bodu III.2.4 těchto Stanov.
3. Výkonný výbor (dále jen VV TJ)
3. 1. VV TJ je výkonný orgán TJ. Zabezpečuje plnění hlavní a vedlejší činnosti TJ v období
mezi zasedáními valné hromady.
3. 2. Počet členů VV TJ schvaluje VH TJ dle článku III.2.6.f a III.2.6.o. Členem VV TJ je
vždy předseda a místopředsedové jakožto statutární orgán TJ.
3. 3. Volba VV TJ se provádí jedenkrát za čtyři roky. Členem VV TJ může být člen TJ starší
osmnácti let. Výkon funkce tohoto orgánu však uplynutím funkčního období neskončí, pokud
nejsou ustaveni postupem dle těchto Stanov do tohoto orgánu funkcionáři na další funkční
období.
3. 4. Pokud je počet členů VV dle bodu 3.2 sudý, má předseda při rozhodování hlasováním
a rovnosti hlasů členů VV hlas rozhodující.
3. 5. VV TJ svolává k zasedání předseda TJ nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
nemůže, činí tak místopředseda, případně jiný člen VV TJ, a to podle potřeby, zpravidla však
jednou za měsíc.
3. 6. Do působnosti VV TJ náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny
těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.
3. 7. VV TJ je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení VV TJ je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
3. 8. VV TJ je oprávněn v období mezi valnými hromadami TJ provést kooptaci maximálně
jedné třetiny počtu členů VV TJ, a to tehdy, pokud tato potřeba nastane, tzn., že řádně zvolení
členové VV TJ přestanou tuto funkci vykonávat a to ze zdravotních důvodů anebo při
neomluvené neúčasti na jednání VV více jak 3 krát mezi VH. Návrh na kooptaci předkládá
VV oddíl TJ, jehož člen přestal funkci ve VV vykonávat. Kooptace musí být předložena
k odsouhlasení na nejbližší VH TJ. Pokud VH TJ tuto kooptaci neodsouhlasí, musí sama
do 30 dnů volbu nového VV TJ provést.
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3. 9. Organizuje a řídí veškerou hlavní a vedlejší činnost provozovanou v rámci TJ s cílem
upevňovat její prosperitu a zlepšovat podmínky pro činnost TJ. K tomu vydává sám nebo
prostřednictvím svých odborných komisí závazné směrnice, pokyny a vysvětlení v rozsahu,
který je nezbytný pro organizaci této činnosti a který vyplývá z těchto Stanov.
K tomu VV TJ zejména:
a) zřizuje bankovní účty a hospodaří s prostředky na těchto účtech vedených,
b) projednává návrh rozpočtu a předkládá jej VH TJ ke schválení,
c) dohlíží v rámci schváleného rozpočtu TJ na maximální hospodárnost při jeho čerpání
a zejména vynakládání prostředků TJ,
d) projednává roční bilanci a roční účetní závěrku, které předkládá VH TJ ke schválení,
e) projednává hospodářské směrnice týkající se hospodaření s finančními prostředky
a majetkem TJ, vydává doporučení a metodické návody pro hospodaření oddílů,
f) rozhoduje o uzavírání sponzorských smluv ve prospěch TJ a poskytuje oddílům pomoc
při jejich uzavírání,
g) dle ekonomických možností TJ vytváří placený sekretariát TJ,
h) jmenuje a odvolává sekretáře TJ, stanovuje co nejpodrobněji jeho pracovní náplň
a stanovuje jeho odměnu,
i) rozhoduje o návrhu člena oddílu na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení z oddílu,
j) zaujímá stanovisko k nedostatkům zjištěným kontrolní komisí TJ,
k) VV TJ určuje náplň činnosti zvoleného hospodáře, kterou je především příprava všech
dokumentů týkajících se hospodářské činnosti TJ; návrhy hospodáře projednává
a schvaluje či doporučuje ke schválení VH TJ; podklady pro hospodáře je povinen
připravovat v potřebném rozsahu profesionální sekretariát TJ v čele se sekretářem TJ. VV
může jmenovat hospodářskou komisi, jejímž předsedou bude zvolený hospodář,
l) rozhoduje o změně sídla TJ.
3. 10. Zpracovává koncepci rozvoje činnosti celé TJ.
3. 11. Zajišťuje prostory pro sportování členů TJ jak na sportovištích vlastních, tak i na
sportovištích ve vlastnictví jiných subjektů, s nimiž k tomuto uzavírá příslušné smlouvy či
dohody.
3. 12. Připravuje podklady pro možné zřízení nadací, fondů a obchodních společností,
eventuálně zajišťuje či zprostředkuje právní a ekonomický servis pro své členy vedoucí k
účasti v těchto subjektech.
3. 13. Zajišťuje pro oddíly informace a rady ohledně využívání grantů, příspěvků, dotací
a podobných institutů.
3.14. Pověřuje v případě potřeby kontrolní komisi TJ konkrétním úkolem v rámci TJ
(Jinak je KK na VV TJ nezávislá).
3. 15. Podílí se či pomáhá oddílům ve školení a zdokonalování trenérů, cvičitelů a rozhodčích.
3. 16. Vydává směrnice a pokyny k hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví TJ, a to
zejména s ohledem na udržování jejich dobrého stavu a dalšího rozvoje, který bude sloužit
především ke sportování členů TJ, ale i zájemcům ze strany veřejnosti a ostatních organizací.
3. 17. V rámci možností a u objektů k tomu vhodných řídí hospodářskou činnost TJ, jejíž zisk
investuje do obnovy těchto nemovitostí a na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti.
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3. 18. V rámci možností je svým členům nápomocný při organizaci významnějších
sportovních, tělovýchovných a společenských akcí.
3. 19. Jedná s orgány státní správy a místní samosprávy o podmínkách podpory provozování
sportovní činnosti a vytváření podmínek pro sportování na území města, je nápomocný
orgánům města při vytváření koncepce podpory a rozvoje sportu ve městě.
3. 20. Zajišťuje dle možností účast členů TJ na akcích pořádaných městem sloužících
k podpoře sportu mezi širokou veřejností.
3. 21. Podniká veškeré kroky k propagaci TJ.
3. 22. Jedná s jinými subjekty dle potřeby o nákupech, prodejích či směnách majetku TJ.
V případě prodeje movitého majetku v hodnotě nad 200 000,- Kč a nákupu movitého majetku
v hodnotě nad 300 000,- Kč je potřeba souhlasu VH TJ.
3. 23. Schvaluje opatření k ochraně zdraví při sportování, bezpečnosti sportovců před úrazy
a trvalému boji proti dopingu. K tomu vydává závazné směrnice a doporučení.
3. 24. Uzavírá pojistné smlouvy na ochranu majetku TJ, ale i proti úrazům způsobeným při
organizované sportovní a tělovýchovné činnosti v TJ.
3. 25. Stanovuje pravidla pro rozdělování dotací získaných pro TJ zejména od místní
samosprávy, ale i jiných subjektů.
3. 26. Vykonává arbitrážní činnost v TJ nebo může tuto delegovat na speciálně utvořenou
komisi či na kontrolní komisi TJ.
3. 27. Uzavírá pracovní smlouvy a dohody o pracích mimo pracovní poměr, stanovuje
pracovní náplň těchto zaměstnanců a jejich platové výměry.
3. 28. Organizuje využití sportovišť a ostatních objektů v majetku TJ. Schvaluje ceny
za poskytované služby TJ.
3. 29. Připravuje dle těchto Stanov organizační zajištění konaných valných hromad TJ.
3. 30. Rozhoduje o vyloučení člena z TJ dle těchto Stanov.
3. 31. Rozhoduje o odvolání se člena oddílu proti jeho vyloučení z oddílu dle těchto Stanov.
4. Předsednictvo TJ
4. 1. Předsednictvo TJ je řídící orgán TJ a řídí činnost mezi chůzemi VV TJ a tvoří ho
předseda a místopředsedové. Jednání předsednictva se účastní sekretář TJ.
4. 2. Svolává mimořádné zasedání VV TJ.
4. 3. Připravuje program k jednání a zajišťuje plnění usnesení VV TJ.
4. 4. Předkládá VV zprávu o hospodaření a roční závěrku TJ.
4. 5. Přijímá opatření pro zabezpečení plynulého chodu TJ, která nejsou zásadní povahy.
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5. Předseda a místopředsedové
5. 1. Předseda a místopředsedové jsou statutárním orgánem TJ. Předseda a místopředsedové
jednají jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.
Kterýkoli místopředseda TJ může zastupovat Předsedu TJ v jeho nepřítomnosti.
5. 2. Funkční období předsedy i místopředsedů je čtyřleté. Výkon funkce tohoto orgánu však
uplynutím funkčního období neskončí, pokud nejsou ustaveni postupem dle těchto Stanov
do tohoto orgánu funkcionáři na další funkční období.
6. Kontrolní komise (dále jen KK TJ)
6. 1. Je nezávislým kontrolním orgánem TJ.
6. 2. Má tři členy včetně předsedy komise, kterého volí členové komise. Předseda KK jedná
jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ a členům TJ. Členy KK TJ mohou být jen osoby starší
osmnácti let a jsou voleni VH TJ na dobu čtyř let, nejlépe tak, aby volební období KK TJ
nebylo totožné s volebním obdobím VV TJ. Z toho důvodu je první volební období KK TJ po
schválení těchto stanov pouze dvouleté. Výkon funkce tohoto orgánu však uplynutím
funkčního období neskončí, pokud nejsou ustaveni postupem dle těchto Stanov do tohoto
orgánu funkcionáři na další funkční období.
Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena
výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
6. 3. V období mezi VH TJ je oprávněna provést kooptaci nejvíce jednoho svého člena
v případě, že některý ze stávajících členů KK TJ přestane svou funkci vykonávat. Kooptace
musí být předložena k potvrzení na nejbližší VH TJ.
6. 4. Sleduje plnění usnesení VH TJ, dodržování Stanov TJ. Kontroluje veškerou činnost TJ
a jejích orgánů, zejména finanční a hospodářskou. Dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny
a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími
vnitřními předpisy TJ.
6. 5. Nezasahuje do pravomocí VV TJ, je na něm nezávislá a za svou činnost odpovídá VH
TJ.
6. 6. Kontrolu činnosti TJ provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného
podnětu ze strany ostatních orgánů TJ či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise
může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ
či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
6. 7. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření TJ, kontrola
nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či
z jiných veřejných rozpočtů.
6. 8. Může VV TJ doporučit odstranění jakéhokoliv zjištěného nedostatku.
6. 9. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný
výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
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6. 10. Předseda nebo jiný pověřený člen KK TJ se mohou zúčastňovat zasedání VV TJ
s hlasem poradním.
6. 11. Pro výkon její činnosti musí být KK TJ poskytnuty všemi orgány a zaměstnanci TJ
všechny potřebné podklady a informace.
7. Sekretariát
7. 1. Je profesionálně odborným kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje VV TJ k realizaci
svých rozhodnutí a k zabezpečení všech operativních a praktických potřeb VV TJ, KK TJ
i oddílů a členů TJ.
7. 2. Zajišťuje podrobné informace a podklady na odborné výši k tomu, aby VV TJ z nich
mohl vycházet při řízení činnosti TJ.
7. 3. Zajišťuje v součinnosti s hospodáři oddílů podrobné informace a podklady na odborné
výši k tomu, aby výbory oddílů z nich mohl vycházet při řízení činnosti oddílů TJ dle těchto
stanov.
7. 4. O počtu pracovníků sekretariátu a profesní struktuře rozhoduje VV TJ.
7. 5. V čele sekretariátu je sekretář TJ, kterého jmenuje a odvolává VV TJ, nejlépe na základě
výsledků vyhlášeného výběrového řízení.
7. 6. Výši a strukturu odměňování zaměstnanců sekretariátu stanovuje VV TJ.
7. 7. VV TJ může pověřit sekretáře nebo další členy sekretariátu plněním některých svých
funkcí, které vedou k větší operativnosti ve fungování celé TJ. Tyto úkony a funkce musí být
zcela konkrétně a přesně formulovány v písemně vypracovaných pracovních náplních všech
zaměstnanců sekretariátu.
7. 8. Všichni zaměstnanci sekretariátu musí být plně nápomocni členům VV TJ, jím určenému
hospodáři, případně hospodářské komisi a KK TJ.
7. 9. Sekretář TJ plní funkci hospodáře TJ.
8. Oddíly
8. 1. Jsou základní organizační složkou TJ bez právní subjektivity, která organizačně odráží
rozdělení řádných členů TJ podle jejich sportovní činnosti.
8. 2. Oddíly zastupované předsedy oddílů v rámci své činnosti jednají a hospodaří samostatně,
avšak tak, aby to bylo v souladu jak se zájmy TJ, jiných oddílů TJ, tak i těchto Stanov.
Navrhují ke schválení VV TJ svou účast v zastřešujících organizací v rámci své sportovní
činnosti.
8. 3. Organizační struktura, kompetence a činnost oddílů vychází z organizační struktury,
kompetencí a činnosti TJ, kdy výbor oddílu v rámci oddílu činí obdobně jako předsednictvo
a výkonný výbor TJ v rámci TJ a členská schůze oddílu činí obdobně jako valná hromada TJ
v rámci TJ.
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8. 4. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje VH TJ, která rovněž může stanovit podrobnější
podmínky fungování oddílu v rámci TJ.
8. 5. Členem oddílu se může stát pouze fyzická osoba.
8. 6. O přijetí fyzické osoby za člena oddílu rozhoduje výbor příslušného oddílu.
8. 7. Evidují své členy, které vedou k plnění povinností a uplatňování práv v TJ.
8. 8. V čele oddílů je minimálně tříčlenný výbor volený na členské schůzi oddílu ze členů
starších 18 let. Předseda oddílu, místopředseda popř. místopředsedové oddílu jsou vždy členy
výboru oddílu, kteří na základě podpisového vzoru zastupují oddíl ve všech záležitostech,
projednávaných se sekretariátem TJ.
8. 9. Výbor oddílu:
a) organizuje a řídí veškerou činnost oddílu s cílem upevňovat jeho prosperitu a zlepšovat
podmínky pro činnost oddílu. K tomu vydává závazné směrnice, pokyny a vysvětlení
v rozsahu, který je nezbytný pro organizaci této činnosti a který vyplývá z těchto Stanov,
b) stanovuje a schvaluje výši a splatnost oddílových příspěvků,
c) má právo požadovat na statutárních zástupcích podpis smlouvy týkající se oddílu, pokud
tato smlouva neodporuje těmto Stanovám, závazným směrnicím a pokynům ostatních
orgánů a není v rozporu se zájmy jiného oddílu TJ. V případě sporu rozhoduje VH TJ,
d) může ze závažných důvodů zavázat Předsednictvo TJ k jednání v souladu s požadavky
výboru oddílu do té doby, než VV TJ nerozhodne o oprávněnosti takového požadavku.
Následné jednání předsednictva se řídí rozhodnutí VV TJ,
e) rozhoduje o vyloučení člena z oddílu dle těchto Stanov.
8. 10. Oddíl má povinnost řádně a hospodárně nakládat s prostředky oddílu, plánovat
a organizovat svou činnost tak, aby nedocházelo k finančním ztrátám.
8. 11. Každý oddíl má právo účasti jednoho delegáta za každých započatých 20 členů
s hlasem rozhodujícím na VH TJ.
8. 12. Oddíl může v souladu s usnesením členské schůze oddílu ukončit své členství v TJ –
zaniknout – vystoupením všech svých členů z TJ a schválením ukončení členství oddílu VH
TJ. Pro takový souhlas na členské schůzi oddílu musí být 3/5 většina hlasů všech členů
oddílu. Vystoupení oddílu z TJ se však vždy činí bez nároku na majetkové vyrovnání
a vypořádání oddílu ukončujícího svou činnost v TJ vůči TJ. Ukončením členství oddílu v TJ
nezaniká jeho povinnost vyrovnat a vypořádat své závazky.
IV. 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) čestné.
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O čestném členství, právech a povinnostech čestného člena rozhoduje VH TJ na návrh oddílu
TJ a se souhlasem osoby, které má být čestné členství uděleno.
O případném dalším druhu členství, právech a povinnostech rozhoduje VH TJ.
3. Řádným členem TJ se může stát na základě své písemné žádosti fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet
na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.
4. O přijetí fyzické osoby za řádného člena rozhoduje výbor oddílu, kam se tento člen
přihlašuje na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Obsah přihlášky
a způsob jejího podání blíže stanoví VV TJ.
Fyzická osoba může být členem více oddílů současně. V takovém případě platí jen jeden
členský příspěvek TJ. Oddílové příspěvky platí dle členství v oddílech TJ.
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. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor oddílu a ten
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor oddílu prokazatelně dozví. Seznam
členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů,
včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný
výbor.
Sekretář TJ je odpovědný za evidenci členů TJ dle podkladů obdržených od oddílů TJ.
7. Údaje o členech TJ 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
nebo včasnou úhradou členských příspěvků souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené
v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
8. 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.
A) Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,
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 záležitosti spojené s tímto členem,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto
stanov,
g) ukončit kdykoli své členství,
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3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení TJ,
b) účastnit se jednání 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,
c) volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě
fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 ti let.
4. 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 TJ a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno TJ.
5. 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.
B) Zánik členství
1. Členství v TJ zaniká:
a) vystoupením člena z TJ,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského a všech oddílových poplatků, a to
pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s 30denní lhůtou pro jeho
zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby,
e) zánikem TJ bez právního nástupce.
2. Členství v oddíle zaniká:
a) Zánikem členství v TJ dle bodu 4.B.1 a dále pak,
b) vystoupením člena z oddílu,
c) vyškrtnutí člena z oddílu z důvodu nezaplacení stanoveného oddílového poplatku, a to
pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně
stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě
upozorněn,
d) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování Stanov, jiných
vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí zejména oddílu TJ nebo jiných členských
povinností,
e) Pokud zaniká členství v oddíle členovi, který není členem jiného oddílu, postupuje se
dle bodu 4.B.1 „Zánik členství v TJ“ těchto Stanov.
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Zánikem členství fyzické osoby v TJ nezaniká povinnost fyzické osoby vyrovnat a vypořádat
všechny své závazky vůči TJ.
C) Zánik členství vyloučením
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách v bodě 4.B.1 „Zánik členství v TJ“ rozhoduje
výkonný výbor TJ, v bodě 4.B.2 „Zánik členství v oddíle TJ“ výbor oddílu TJ.
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí přezkoumala:
a) v případě vyloučení dle 4.B.1.c „Zánik členství v TJ“ valná hromada TJ,
b) v případě 4.B.2.d „Zánik členství v oddíle TJ“ VV TJ.
Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému
výboru, který je povinen návrh předložit v případě vyloučení dle 4.B.1.c „Zánik členství v TJ“
valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší.
Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo těmito
Stanovami.
V. Majetek a hospodaření
TJ hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem, ke kterému má právo užívání
1. Zdrojem majetku TJ 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, kulturní a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) příspěvky od sponzorů a nadací,
f) majetek, který přešel do vlastnictví TJ jako nástupnické organizace,
g) majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ,
h) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
i) dary,
j) úvěry poskytnuté peněžními ústavy.
2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích
s ním, rozhoduje výkonný výbor dle článku III.3.22. O veškerých převodech (nabývání,
pozbývání apod.) nemovitého majetku rozhoduje pouze valná hromada.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ a jeho oddílů může upravit vnitřní předpis.
Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší
hospodářské činnosti.
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4. TJ vede účetnictví podle zákona o účetnictví a dalších obecně platných předpisů
a směrnic.
5. Hlavní hospodářská činnost se řídí zásadami, které v obecných rysech stanoví VH TJ.
6. 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 k veřejně prospěšným cílům s tím, že
přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu
TJ. 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.
VI. Jednání za TJ
1. Jménem TJ je oprávněn jednat její předseda, místopředsedové a sekretář, a to ve
vzájemném souladu. Při výkonu tohoto oprávnění jsou povinni se řídit rozhodnutími VH TJ,
VV TJ, který může ve výjimečných případech svým usnesením pověřit k jednání i jiného
člena VV TJ.
2. Podepisování za TJ:
a. Podepisování za TJ se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu TJ připojí
svůj podpis dále uvedení oprávnění zástupci TJ.
b. Statutární zástupce (Předseda TJ nebo Místopředsedové TJ) je oprávněn samostatně
podepisovat za TJ veškeré písemné právní úkony, jakož i veškerou korespondenci.
c. Předseda TJ je oprávněn za TJ udělit plnou moc k právnímu zastupování TJ, příp.
k zastupování TJ v jiných záležitostech TJ sekretáři TJ nebo některému členu VV.
d. Sekretář TJ je oprávněn po pověření buď VV v záležitostech týkajících se TJ a po
pověření výborů oddílů v záležitostech týkajících se oddílů samostatně podepisovat za
TJ veškerou korespondenci TJ i oddílů, veškeré předpisy a rozhodnutí, dokumenty pro
státní správu a místní samosprávu, pro jiné sportovní svazy a organizace včetně
zastřešujících. Dále je oprávněn podepisovat veškeré účetní dokumenty.
e. Předseda oddílu je oprávněn podepisovat za svůj oddíl veškeré předpisy a rozhodnutí
a další dokumenty vydané oddílem, jakož i korespondenci, která se týká činnosti
oddílu.
f. K uzavírání písemných smluv, týkajících se oddílů, je třeba vždy připojit podpis
předsedy nebo místopředsedy oddílu. To neplatí v případě smluv, které byly
projednány a schváleny VH nebo VH dá pověření jinému orgánu k podpisu smlouvy
dle čl. II a v případě, kdy oddíl zanikl dle čl. III.8.12. V takových případech není nutno
připojit podpis předsedy nebo místopředsedy oddílu.
3. K finančním operacím v TJ je potřeba dvou podpisů podle podpisového vzoru. Pokud se
finanční operace netýká oddílů, pak alespoň jednoho ze statutárních zástupců a sekretáře;
pokud se finanční operace týká oddílu, pak předsedy nebo místopředsedy oddílu a sekretáře.
Výjimku z těchto pravidel mohou tvořit bezhotovostní převody, kdy oprávnění
k bezhotovostnímu nakládání s účtem určené ve smlouvě o vedení účtu se považuje za
dostatečné.
4. Ve věcech týkajících se TJ jako celku je určen pro komunikaci s médii předseda,
místopředsedové a sekretář TJ.
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VII. Závěrečná ustanovení
1. Návrhy na změny stanov TJ mohou členové TJ předkládat na sekretariát TJ každoročně
nejpozději dva měsíce před konáním VH TJ, většinou do konce měsíce ledna.
2. Tyto Stanovy byly schváleny VH TJ dne 27. června 2016.

V Třeboni dne 27. června 2016

Ing. Lubomír Skála – předseda TJ

……………………………………

Ing. Petr Chalupa – místopředseda TJ

……………………………………

Stanislav Koranda – místopředseda TJ

……………………………………

Petr Jecha – sekretář TJ

……………………………………
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