ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV
Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem, z.s.
platné ke dni 11. 5. 2015

____________________________________________________________
1.
Základní ustanovení (historie, název, sídlo, účel)
1. Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s., je právnická osoba, která byla
založena dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jako občanské sdružení, tehdy
pod názvem Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, a vznikla registrací
Ministerstvem vnitra ke dni 1. 6. 1990.
2. Podle ustanovení § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), se původní občanské sdružení stalo spolkem ve smyslu ustanovení
§ 214 a následujících občanského zákoníku.
3. Název spolku: Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s. (dále v textu jen TJ).
4. TJ je dobrovolným spolkem fyzických osob provozujících tělovýchovu, sport a turistiku.
Účelem spolku je tedy provozování tělovýchovy, sportu a turistiky.
5. Sídlem TJ je Dvůr Králové nad Labem. TJ působí zejména na území Dvora Králové nad
Labem. Vzhledem k zapojení svých členů, ať už jednotlivců nebo kolektivů, ve sportovních
soutěžích nebo jiných tělovýchovných aktivit českých sportovních a tělovýchovných svazů,
a též s přihlédnutím k provozované hospodářské činnosti, je TJ organizací s působností
na celém území ČR.
6. TJ je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, založeným k naplňování jeho účelu coby společnému zájmu jeho
členů.
2.
Činnosti spolku (TJ)
1. TJ organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces, a v souladu se svými
zájmy usiluje též o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především mládeži a
dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti. Činnosti TJ směřují k naplňování účelu
spolku, který je definován v čl. 1. bod 4. těchto stanov. S cílem naplnit účel spolku
provádí TJ zejména následující hlavní činnosti:
a) vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a
tělovýchovy a dalších forem tělesné kultury ve svých oddílech a pro tuto činnost
získávat členy;

b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické
uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty,
respektování důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově, sportu a
v dalších formách tělesné kultury;
c) pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti
svých členů, vytváří pro to vhodné podmínky organizováním tréninků a
soustředění, zejména pak přípravou školení a seminářů cvičitelů, trenérů,
rozhodčích a dalších funkcionářů a jejich metodickým vedením a uplatňováním
všech poznatků vědních oborů využitelných v tělovýchově a sportu;
d) vede členy k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany a k řádné
životosprávě, jako nezbytných podmínek pro jejich účast ve všech formách tělesné
kultury;
e) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť
sportovně nadanou mládež, nikoli však na úkor či k tíži rozvoje masových nebo
rekreačních forem tělesné kultury;
f) vytváří široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže;
g) v souladu se svými zájmy a potřebami svých oddílů rozvíjí různé formy kulturní a
společenské činnosti;
h) buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
i) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich
hospodárné využívání, vede členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku,
který vlastní nebo užívá;
j) dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. v obci.
2.

Při naplňování účelu spolku a plnění svých hlavních úkolů TJ zejména spolupracuje s
ostatními tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby, sportovními a tělovýchovnými
svazy, s orgány obce a s ostatními organizacemi. TJ zejména v místě svého působení
vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci nejen s orgány státní správy a jinými
organizacemi, ale i s jednotlivci.

3.

TJ jako celek má charakter nepolitické organizace, která se zdržuje jakýchkoliv
politických ambicí a praktik politického boje. Nicméně považuje za své právo podílet se
aktivně na veřejném životě, a to nejen v místě svého sídla.

4.

Působení politických stran nebo prosazování jejich politických programů či koncepcí
v rámci TJ je nepřípustné.

5.

TJ je založeno za jiným účelem než podnikáním. Vedle hlavních činností může spolek
vyvíjet též vedlejší činnosti spočívající v podnikání (předmět podnikání: výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona) nebo jiné výdělečné
činnosti, jejichž cílem bude získávání finančních prostředků k podpoře hlavní činnosti
spolku nebo hospodárné využití spolkového majetku. Veškerý zisk z této vedlejší činnosti
bude použit výhradě pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

3.
Členství, práva a povinnosti členů

1.

Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která projeví aktivní zájem a podáním
přihlášky vysloví souhlas s účelem TJ a zaváže se dodržovat její stanovy.

2.

Členství lze založit podáním písemné přihlášky u výboru oddílu, případně prostřednictvím
výboru TJ, přičemž členství vzniká schválením přihlášky výborem oddílu, který vede
evidenci svých členů, popřípadě vystaví registrační průkaz. Výbor oddílu přitom přihlíží
ke kapacitním možnostem využití zařízení TJ vzhledem k šíři členské základny.

3.

Předškolní a školní mládež do věku 15 let může získat členství za stejných podmínek jako
v čl. 3 odst. 2 těchto stanov, avšak za předpokladu písemného souhlasu zákonných
zástupců.

4.

Členství v TJ zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve
stanovách nebo v zákoně.

5.

Vystoupením z TJ se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující
k zániku jeho členství ve spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká
členství dnem jeho doručení spolku nebo oddílu.

6.

Spolek může rozhodnutím výboru člena vyloučit, pokud závažně porušil povinnosti
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se
nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou
újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Vyloučený člen může do 15
dnů od doručení rozhodnutí písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení
přezkoumala členská konference. Právo na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení soudem
upravuje ustanovení § 242 občanského zákoníku.

7.

Členství ve spolku zaniká, jestliže člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě
určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě
upozorněn.

8.

TJ vede seznam členů na základě informací podávaných jednotlivými oddíly. Zápisy a
výmazy v tomto seznamu provádí předseda TJ na základě informace oddílu o vzniku a

zániku členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů. Seznam členů nebude
zpřístupněn.
9. Základní práva členů TJ jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,
kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ jako
celku, a to za podmínek stanovených v těchto stanovách TJ a v případě účasti
v soutěžích českých sportovních svazů, též za podmínek stanovených v jejich
soutěžních řádech, pokud byly v TJ závazně přijaty,
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření
umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které
z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů TJ, vznášet
dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou
odpověď související s jejich činností v rámci TU, a to podle povahy buď přímo
anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ,
d) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů TJ,
e) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnosti nebo chování daného člena,
f) volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů TJ.
10. Základní povinnosti členů TJ jsou:
a) svědomitě plnit úkoly a povinnosti vyplývající z těchto stanov, vnitřních nebo
přijatých předpisů a z přijatých usnesení a rozhodnutí orgánů TJ a oddílů,
b) dodržovat základní etické a mravní normy sportovce,
c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti TJ a řádně a svědomitě vykonávat
přijaté funkce v orgánech TJ a plnit úkoly, jimiž byl pověřen,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti,
jakož i usilovat o její dobré jméno,
e) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl.
4.
Oddílové příspěvky, poplatky
A. Oddílové příspěvky
1. Výši oddílových příspěvků na jednoho člena stanoví výlučně výbor oddílu, a to
s přihlédnutím na druh – obor sportovního odvětví, jeho náročnost a nákladovost.

2. O periodicitě výběru oddílových příspěvků rozhoduje výbor oddílů, který zajišťuje jejich
vlastní výběr. Vyúčtování včetně jmenného seznamu je oddíl povinen předat výboru TJ
nejpozději do 31. 12. běžného roku.
3. Pokud člen oddílu nezaplatí oddílové příspěvky řádně a včas, je právem výboru oddílu
takovému členu znemožnit účast na jeho sportovní aktivitě oddílu a na využívání výhod
plynoucích z jeho členství k oddílu. Nevyužití tohoto oprávnění výborem oddílu nemá
důsledky pro sportovní soutěže.
4. Oddílové příspěvky jsou výlučným příjmem oddílu a jsou součástí jeho rozpočtu.
Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží výlučně členské schůzi oddílu, nebo z její vůle
výboru oddílu.

B. Poplatky
1. Výbor oddílu v dohodě s výborem TJ je oprávněn určit svým členům poplatky spojené
s výlučným užíváním částí majetku TJ.
2. Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod a
oprávnění, které byly spojeny se zaplacením takového poplatku.
3. Vybrané poplatky jsou zásadně součástí rozpočtu oddílu, lze je však použít výlučně
k údržbě, modernizaci či rekonstrukci majetku, který oddíl užívá, případně který užívá TJ
jako celek. V případě nesprávného nakládání s prostředky vybranými z poplatků výborem
oddílu, může výbor TJ odejmout výboru oddílu oprávnění nakládat s těmito prostředky
nebo přijmout nezbytná opatření.
5.
Oddíly
1. Oddíl je organizační jednotkou TJ, který nemá právní subjektivitu.
2. Oddíl se ustavuje zpravidla tak, že jeho členy jsou zájemci o určitý druh sportu. O
ustavení a rozpuštění oddílu rozhoduje valná hromada TJ. Ve své činnosti je oddíl
povinen dodržovat stanovy TJ, plnit povinnosti a úkoly vyplývající z vnitřních předpisů a
směrnic TJ a z rozhodnutí orgánů TJ.
3. Každý oddíl si samostatně organizuje svůj vlastní tělovýchovný proces podle pravidel
daného sportovního odvětví a podmínek soutěžního řádu svazového orgánu, při
respektování dosaženého stavu vlastních příjmů, zvláště pak celkových zdrojů TJ a jejich
materiálně-technických podmínek.
4. Orgány oddílu jsou:

a) členská schůze,
b) výbor oddílu.
5. Nejvyšším orgánem oddílu je jeho členská schůze, která je tvořena jeho členy. Do
pravomoci členské schůze, pokud není ve stanovách určeno jinak, náleží:
a) volit a odvolávat předsedu oddílu a členy výboru oddílu,
b) stanovit hlavní směry sportovní činnosti, projednávat dosažené výsledky a rozvoj
sportovního odvětví v oddíle, rozhodovat o podmínkách účasti v soutěžích, případně o
odstoupení ze soutěže,
c) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti výboru oddílu, včetně stavu hospodaření
s rozpočtem,
d) projednávat a schvalovat plán činnosti a rozpočet oddílu,
e) v případě, že oddíl nemá žádné dluhy vůči TJ a ani neuplatňuje požadavky na
majetkové vypořádání, rozhodovat o zániku či vystoupení oddílu z TJ a ukončit svoji
činnost,
f) navrhovat členské schůzi TJ zrušení, přechod či vystoupení oddílu z TJ, pokud oddíl
má dluhy vůči TJ nebo žádá majetkové vypořádání v rámci TJ,
g) volit delegáty na členskou konferenci TJ a případně do dalších orgánů TJ.
6. Členská schůze oddílu se koná zpravidla 1 x ročně, v případě potřeby i vícekrát, pokud o
to požádá předseda oddílu, výbor TJ nebo 1/3 členů oddílu starších 15 let. Členskou
schůzi oddílu svolává předseda oddílu.
7. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, který se ve své činnosti řídí schváleným
plánem činnosti a rozpočtem a při své práci se řídí stanovami a vnitřními směrnicemi TJ a
sportovně-technickými směrnicemi svazových orgánů, pokud nejsou v rozporu se zájmy
TJ.
Výbor oddílu, nebyl-li jinak zmocněn členskou schůzí oddílu, zejména:
a) rozhoduje o přijetí za člena oddílu,
b) připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu oddílu,
c) určuje výši oddílových příspěvků,
d) předkládá iniciativní návrhy k rozhodnutí členské schůzi oddílu,
e) předkládá zprávy a informace o své činnosti členské schůzi oddílu a výboru
TJ,
f) dohaduje podmínky užívání majetku TJ s výborem TJ,
g) připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro svazové
soutěže a rozhoduje o přijetí registrace,

h) projednává a rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů – aktivních
sportovců do jiných oddílů zúčastněných na svazových soutěžích, včetně
uvolnění do zahraničí,
i) schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu u vybraných
jednotlivců či kolektivů, družstev a dalších členů, tzv. realizačních týmů a
navrhuje jejich odměnu,
j) určuje podmínky a status tzv. hráčských statutů svých členů,
k) projednává s výkonným výborem TJ změny rozpočtu a stavu hospodaření,
l) účastní se valné hromady všech předsedů oddílů a výkonného výboru TJ
v roce, kdy není svolána členská konference TJ, resp. kdy dojde ke svolání
valné hromady,
m) zabezpečuje usnesení členské schůze oddílu,
n) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné
pravomoci členské schůze oddílu.
8. Za oddíl jedná předseda oddílu nebo místopředseda oddílu a dále pak členové výboru na
základě zmocnění.

7.
Orgány TJ
1. Orgány TJ jsou:
a)
b)
c)
d)

členská konference,
valná hromada předsedů oddílů a výboru (dále také jen jako „valná hromada TJ“),
výbor,
kontrolní komise.

2. Nejvyšším orgánem TJ je členská konference složená ze zástupců (delegátů) všech
dobrovolně sdružených oddílů. Na členskou konferenci vysílá každý oddíl zástupce
(delegáty) podle zásady, že za každý oddíl je vyslán 1 delegát. Členská konference se
schází nejméně 1 x za 4 roky. Pokud o její svolání požádá předseda, výbor, valná
hromada TJ a nebo 1/6 všech členů, musí být svolána předsedou nebo výborem
nejpozději do 30 dní od doručení takového písemného podnětu ke svolání na adresu sídla
TJ. Nesvolá-li předseda nebo výbor zasedání členské konference do 30 dnů od doručení
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské konference na náklady
spolku sám. Na členskou konferenci se použijí přiměřeně ustanovení §§ 248 až 255 a §
257 občanského zákoníku. Pozvánky na členskou konferenci se doručují předsedům
jednotlivých oddílů. Každý člen TJ má právo účastnit se zasedání členské konference,
hlasovací právo ale náleží jen delegátům. Pro posuzování usnášeníschopnosti členské

konference je rozhodný součet všech delegátů, kteří mohou být na členskou konferenci
vysláni. Každý delegát má jeden hlas.
3. Do výlučné pravomoci členské konference náleží:
a)
b)
c)
d)
e)

rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ,
stanovuje hlavních směry a koncepce rozvoje činnosti TJ,
schvaluje, ruší nebo mění stanovy TJ,
schvaluje nebo vydává vnitřní směrnice a řády pro činnost TJ,
volí a odvolává předsedu a další členy výboru, dále pak volí členy kontrolní komise a
určuje jejího předsedu,
f) projednává a schvaluje výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem,
uzavření hospodaření a revizní zprávu,
g) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena z TJ,
h) rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně.
4. Valná hromada je orgánem TJ, který sestává z předsedů všech oddílů a všech členů
výboru. Valná hromada se schází nejméně 1 x ročně. Pokud o její svolání požádá
předseda, výbor nebo předseda oddílu, musí být svolána předsedou nebo výborem
nejpozději do 30 dní od doručení takového písemného podnětu ke svolání na adresu sídla
TJ. Nesvolá-li předseda nebo výbor zasedání valné hromady do 30 dnů od doručení
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolu
sám.
5. Valná hromada se svolává pro účely projednání a schválení zprávy o činnosti a
hospodaření, a zvláště pak pro účely schválení návrhu plánu činnosti a rozpočtu na
následující období. Na valnou hromadu se použijí přiměřeně ustanovení §§ 248 až 255 a
§ 257 občanského zákoníku. Každý člen TJ má právo účastnit se zasedání valné hromady,
hlasovací právo ale náleží jen členům tohoto orgánu TJ (každý má jeden hlas). Návrhy
jsou schváleny tehdy, pokud byly přijaty hlasováním alespoň 3/5 většinou. Pokud na
valné hromadě nedojde ke schválení rozpočtu nebo plánu činnosti, musí být nejpozději do
čtyřiceti dnů svolána členská konference, která o věci rozhodne. Do doby svolání členské
konference je výbor oprávněn přijmout rozpočtové provizorium a nezbytná úsporná
opatření.
6. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor koordinuje a zajišťuje činnost
spolku mezi zasedáními členské konference, resp. mezi zasedáními valné hromady, a při
své práci se řídí stanovami a vnitřními nebo přijatými směrnicemi. Výbor rozhoduje ve
všech věcech, které zákon či stanovy nesvěřují do pravomoci jiného orgánu TJ. Výbor má
3 členy, a to předsedu, místopředsedu, a jednoho dalšího člena výboru, když tyto
jednotlivé funkce volí členská konference. Předseda svolává výbor TJ nejméně čtyřikrát
za rok, není-li potřeba svolat jej častěji, přičemž odpovídá za organizaci práce výboru
TJ. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Spolek navenek zastupuje předseda výboru

současně s jedním dalším členem výboru nebo místopředseda výboru současně s jedním
dalším členem výboru.
7. Výbor zejména:
a) připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu pro
členskou konferenci a pro valnou hromadu,
b) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá
rozhodnutí ke splnění usnesení členské konference,
c) vede členy, a zvláště pak výbory oddílů, k co nejúčelnějšímu využívání přidělených
nebo svěřených finančních a materiálních prostředků,
d) projednává s výbory oddílů případné změny jejich rozpočtů a účelné přerozdělení
prostředků, které TJ získala nad rámec očekávaných příjmů,
e) zajišťuje spravování přehledů nezbytných statistických zjišťování,
f) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními i jinými
organizacemi,
g) zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení a
zařízení sloužících k zajištění úkolů TJ,
h) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TJ,
i) k zajištění všech svěřených úkolů, které překračují rámec dobrovolného výkonu
funkce, může schválit ustavení aparátu, do jehož čela jmenuje tajemníka TJ, který
řídí činnost tohoto aparátu a jehož pracovníci jsou v pracovním nebo obdobném
poměru vůči TJ.
8. Kontrolní komise
a) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku ustanoveným především pro
provádění kontroly všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných
v rámci všech orgánů TJ a ustaveného aparátu.
b) Kontrolní komise má právo kontrolovat všechny funkcionáře, pracovníky, ale i
pravidelné členy, a to pro všechny případy vyplývající z jejich oprávnění přijímat
rozhodnutí nebo přijímat finanční nebo jiná plnění.
c) Každý je povinen na vyžádání kontrolní komise jí poskytnout bez prodlení pravdivé
a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je
mají ve své dispozici, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely
úspěšného výsledku kontroly.
d) Kontrola je zpravidla prováděna periodicky podle schváleného plánu, lze ji však
provádět též namátkově.
e) S výsledky svých kontrolních činností kontrolní komise seznamuje především
výbor, celkové zprávy připravuje pro členskou konferenci a valnou hromadu.
Kontrolní komise je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření.
f) Kontrolní komise má pět členů. Členy kontrolní komise volí členská konference.

g) Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru ani s funkcí
likvidátora.
h) Kontrolní komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. K platnosti usnesení kontrolní komise je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných.
8.
Společná ustanovení o volbách do orgánů TJ

1. Volba všech orgánů se v rámci TJ provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán
nerozhodne jinak.
2. Volební období všech volených orgánů TJ je 4 roky.
3. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů (delegátů) s hlasem
rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů
přítomných členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím.
4. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. .
5. Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které
je zvolily. Výbor též skládá účty a podává zprávy o své činnosti valné hromadě.
6. Hlasuje-li se o přijetí usnesení či návrhu ve výborech oddílů nebo výboru TJ, pak
předseda takového výboru má právo hlasovat jako poslední. Předseda TJ má obdobné
právo takto hlasovat též na zasedání valné hromady.
7. Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu.
8. V případě nepřítomnosti předsedy nebo v případě, že zvolený předseda nemůže vykonávat
funkci předsedy příslušného orgánu, vykonává funkci předsedy dočasně místopředseda
příslušného orgánu, anebo musí příslušný orgán rozhodnout alespoň o pověření jednoho
ze svých členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.
9.
Právní postavení TJ, majetek TJ a hospodaření
1. TJ jakožto spolek může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou
majetkovou odpovědnost.
2. Výbor oddílu, zpravidla prostřednictvím svého předsedy, je pověřen k jednání výlučně
v otázkách souvisejících se sportovně-technickým zajištěním činnosti svého oddílu a

v rozsahu schváleného rozpočtu. K podávání objednávek či sjednávání závazků, kdy
případné platby budou probíhat z běžného účtu TJ, jsou nutné podpisy oprávněných členů
výboru TJ a předsedy oddílu.
3. Přijímání pracovníků do pracovního poměru je v kompetenci předsedy výboru, který o
tomto podává informaci výboru TJ. Bližší podmínky vzniku, změny a zániku pracovních
nebo obdobných poměrů jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006, Sb., zákoníku práce,
v platném znění.
4. Majetek TJ tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku
TJ jsou zejména:
a) příspěvky a poplatky běžných členů TJ,
b) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně společenské činnosti,
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
d) příspěvky – dotace svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží a sportu pro
všechny,
e) příspěvky – dotace sportovních organizací nebo státu na krytí ztráty provozu
tělovýchovných zařízení (TVZ), na údržbu TVZ a na pořízení investic,
f) příspěvky – podpora od jiných organizací a jednotlivců,
g) dary,
h) jiné příjmy.
5. Tělovýchovná zařízení ve vlastnictví nebo užívání TJ získaná pro TJ bez přispění
konkrétního oddílu, může výbor TJ svěřit do správy oddílu na základě dohody s jeho
výborem.
6. V případě, že oddíl o svěřený majetek řádně nepečuje, anebo ho svým užíváním ohrožuje
či poškozuje, může výbor TJ oddílu tento majetek jednostranně odejmout.
7. Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmů svých členů může
uzavřít výbor TJ příslušné pojistné smlouvy.

