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STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY P ŘEŠTICE z. s. 

I. Základní ustanovení 

1. Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. je dobrovolným spolkem osob. 
2. Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. je samostatným právním subjektem s jednotným 

ekonomickým řízením. 
3. Sídlem Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. je Třída 1. máje 1094, 334 01 Přeštice. 
4. Pro styk s veřejností je možno používat název též TJ Přeštice z. s. 

II.  Účel, hlavní a vedlejší činnost 

1. Účelem a hlavním posláním TJ Přeštice z. s. je: 
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky, 

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,  
c) provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování 

základních etických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti 
tělesné kultury, 

e) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány 
státní správy, města a ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy 
apod.) i jednotlivci, 

f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury 
a zdraví veřejnosti, a to především se zaměřením na děti a mládež. 

2. Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. může (a to výlučně k podpoře své hlavní činnosti) 
provozovat hospodářskou činnost. 

III.  Orgány Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. 

Orgány TJ jsou:  
1. členská schůze, která je nejvyšším orgánem spolku 
2. výkonný výbor, který je kolektivním statutárním orgánem a výkonným orgánem 

spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi 
3. kontrolní komise. 

 

III.1 Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem složeným ze zástupců všech sdružených oddílů 

a klubů. Schází se nejméně jednou za rok. 
2. Členskou schůzi svolává prostřednictvím svého předsedy v určeném termínu výkonný 

výbor TJ nebo mimo termín, pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ. 
V případě, že výkonný výbor nevykonává funkci dle těchto stanov, je oprávněn svolat 
členskou schůzi předseda kontrolní komise. Takto svolaná členská schůze se koná 
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nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. Je nepřístupná veřejnosti.  
Jednání členské schůze je neveřejné. 

3. Každý sdružený oddíl a klub vysílá jednoho delegáta staršího 18 let s počtem hlasů 
(mandátů) podle členské základny evidované u TJ, když na každých i započatých 10 
členů připadá jeden hlas (mandát). Pro potřebu porady a zodpovědného rozhodnutí 
v průběhu jednání členské schůze může být každý oddíl nebo klub zastoupen ještě 
jedním dalším členem téhož oddílu bez hlasovacího práva. Každý člen výkonného 
výboru a kontrolní komise má jeden hlas (mandát). 

4. Členská schůze zejména: 
a) rozhoduje o zániku TJ a v tom případě současně i o majetkovém vypořádání, 
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice, 
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov, 
d) rozhoduje o přijetí nebo zrušení tělovýchovného, turistického nebo sportovního 

subjektu v rámci svazku, 
e) rozhoduje o nakládání s majetkem, zejména tělovýchovných zařízení, budov 

a pozemků, 
f) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření, majetku, schvaluje rozpočet, výši 
členských příspěvků a odměny členům výkonného výboru a kontrolní komise, 

g) schvaluje organizační řád, schvaluje a aktualizuje vnitřní předpisy a zásady, 
h) schvaluje zprávu kontrolní komise, 
i) volí nejméně pětičlenný výkonný výbor a nejméně tříčlennou kontrolní komisi 

na čtyřleté funkční období, tím není dotčeno právo členské schůze uvedené 
pod písmenem k) v odst. 4. v bodě III.1 těchto Stanov, 

j) rozděluje dotace a příspěvky dle vnitřního předpisu TJ, 
k) rozhoduje o odvolání jednotlivých členů výkonného výboru, případně o výboru 

jako celku, a to i před uplynutím jejich volebního období; v takovém případě 
volební období výkonného výboru končí dnem odvolání třech a více členů 
výkonného výboru, 

l) rozhoduje o odvolání jednotlivých členů kontrolní komise. 
5. Členská schůze se řídí Jednacím a volebním řádem členské schůze: 

a) jednání řídí pověřený člen výkonného výboru, 
b) členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech 

delegátů s hlasem rozhodujícím; v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení 
není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, má právo 
členská schůze se usnášet v počtu přítomných, 

c) k platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň 3/5 většiny 
přítomných, pokud členská schůze nerozhodne jinak, 

d) před volbou výkonného výboru a kontrolní komise rozhodne členská schůze 
hlasováním o způsobu provedení volby; volba může být provedena buď tajným, 
nebo veřejným hlasováním; obdobně se postupuje v případě odvolání podle 
písmene k) v odst. 4. v bodě III.1 těchto Stanov, 

e) ke zvolení jednotlivých členů výkonného výboru a členů kontrolní komise je třeba 
nadpoloviční většiny hlasů (mandátů), kterými disponují přítomní delegáti na 
základě stavu členské základny evidované u TJ. 

III.2 Výkonný výbor 
Výkonný výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku, a zejména: 
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a) zabezpečuje plnění úkolů v období mezi jednotlivými členskými schůzemi, 
b) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, 
c) zabezpečuje jednotné účetnictví (dle platného zákona o účetnictví), 
d) rozhoduje a zabezpečuje hospodaření s prostředky na údržbu a provoz 

tělovýchovných zařízení (dle schváleného rozpočtu), 
e) zabezpečuje hospodářskou činnost, 
f) rozhoduje o mzdových otázkách a odměnách zaměstnanců TJ podle platných 

zákonů a směrnic, 
g) rozhoduje o přijímání a propouštění zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce, 
h) rozhoduje a zabezpečuje ostatní záležitosti, pokud nejsou výlučně vyhrazeny 
členské schůzi, 

i) předkládá sdruženým oddílům a klubům nejméně 30 dnů před konáním členské 
schůze její program a všechny potřebné materiály, které se budou na členské 
schůzi projednávat. 

 
Výkonný výbor se schází nejméně dvakrát za měsíc a je schopen se usnášet, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina 
přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Je-li nepřítomen, rozhoduje hlas 
tajemníka. 
 
Výkonný výbor je pětičlenný a je tvořen předsedou, tajemníkem, hospodářem a dalšími 
dvěma členy. 
 
Podpisové právo jménem výboru mají: předseda, tajemník, hospodář a 1. člen výkonného 
výboru, přičemž podpis na listinu připojí vždy dvě podepisující osoby. 
 
Předseda výkonného výboru jedná jménem výkonného výboru, jakožto statutárního orgánu 
spolku, dále řídí činnost a jednání výkonného výboru, zastupuje TJ navenek. 
 
Tajemník připravuje a zpracovává návrh plánu činnosti výkonného výboru, svolává 
příslušná jednání, zpracovává nutné údaje o činnosti TJ, vede korespondenci, archiv 
písemností a evidenci členstva. Zastupuje předsedu TJ. 
 
Hospodář zabezpečuje hospodaření, hospodářskou činnost, údržbu zařízení ve spolupráci 
s dalším členem výkonného výboru, připravuje a zpracovává návrh rozpočtu TJ 
s rozdělením příspěvků sdruženým oddílům a klubům, vede evidenci majetku ve správě 
TJ, inventář a materiálové zásoby, zajišťuje provádění inventarizace, spolupracuje 
s účetním a řídí hlavního pokladníka, poskytuje sdruženým oddílům a klubům rady 
v ekonomické oblasti a zákonů, týkajících se jejich činnosti. 
 
1. člen zajišťuje provozuschopnost tělovýchovných zařízení po stránce bezpečnosti práce, 
pravidelných revizí zařízení, navrhuje stavební úpravy a pořadí údržby, spolupracuje  
 s ekonomem při řešení havarijních stavů a neodkladné údržby, podílí se na organizování 
údržby, jejím plánování a účtování, podílí se na programu využití tělovýchovných 
zařízení. 
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2. člen zabezpečuje kontrolu na všech úsecích činnosti výkonného výboru včetně 
hospodářské činnosti, dodržování usnesení členské schůze, podílí se na vyřizování 
stížností a podnětů. Sleduje a zabezpečuje vypisované granty a dotační možnosti. 

III.3 Kontrolní komise 
Kontrolní komise pracuje podle Statutu schváleného členskou schůzí. 

Je oprávněna provádět kontrolu činností v rámci Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s., a to na 
všech úsecích. 

Zprávu o své činnosti předkládá členské schůzi. 

Kontrolní komise je tříčlenná a volí si svého předsedu, který má právo účastnit se jednání 
výkonného výboru s hlasem poradním.  

Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu 
Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. 

IV.  Společné zásady členství 

Členem TJ se může stát na základě svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí 
s posláním TJ. O přijetí nezařazeného člena do sdruženého oddílu nebo klubu, rozhoduje 
výbor příslušného oddílu nebo klubu. Registraci členů, členské příspěvky apod. upravuje 
členská schůze svým vnitřním předpisem. 

V. Práva a povinnosti členů 

1. Základní práva řádných členů TJ jsou: 
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, 

kulturního a společenského života jak v rámci svého oddílu nebo klubu, tak v rámci TJ 
jako celku, a to za podmínek Stanov TJ a v případě účasti v soutěžích českých 
sportovních svazů též za podmínek jejich soutěžních řádů, 

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 a to podle povahy buď přímo, nebo 
prostřednictvím zástupce oddílu nebo klubu, 

d) volit a být volen od 18ti let věku do všech volených orgánů TJ, 
e) odvolat se ke kontrolní komisi Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. 

 
2. Základní povinnosti řádného člena TJ jsou: 

a) dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní etické a mravní normy 
sportovce, 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ, 
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti, jakož 

i usilovat o její dobré jméno, 
d) 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, 
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e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 

3. Řádné členství zaniká  

a) písemnou žádostí člena o zrušení členství, 
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný 

výbor 
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje 

výkonný výbor, 
d) úmrtím člena, 
e) zánikem TJ, dobrovolným rozpuštěním nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva 

o jeho rozpuštění. 

4. V případě sloučení s jiným subjektem zůstává člen v členském poměru vůči novému 
subjektu. 

VI.  Sdružené oddíly a kluby 

Oddíl a klub je základním článkem TJ, který nemá právní subjektivitu. Oddíl a klub je 
zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ 
provozováno. 

Oddíly a kluby zejména: 

a) rozhodují o vzniku a zániku členství, 
b) pracují podle svých plánů činnosti a vlastního rozpočtu, 
c) kromě dotací a příspěvků si zajišťují vlastní příjmy, 
d) zodpovídají za inventář, jeho údržbu a evidenci, 
e) mohou si určit vlastní název, 
f) mohou kdykoliv vystoupit ze svazku TJ po vypořádání všech náležitostí (stanoví 

vnitřní předpis), 
g) dodržují všechny směrnice, zákony a předpisy platné pro činnost TJ, 
h) rozhodují o účasti v soutěžích. 

Příjmy oddílů a klubů tvoří: 

a) oddílové příspěvky, 
b) vstupné ze sportovní a tělovýchovné činnosti, 
c) dotace, dary a jiné sponzorské příspěvky, 
d) vlastní příjmy. 

Výdaje jsou uskutečňovány podle vlastního rozpočtu oddílu nebo klubu.  

VII.  Majetek a hospodaření Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. 

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména: 
a) členské příspěvky schválené členskou schůzí TJ, 
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b) příjmy dosahované vlastní činností, zejména v souvislosti s provozováním 
tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá, 
a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti, 

c) příspěvky a dotace od sportovních svazů, 
d) státní příspěvky, dotace od ČUS a jiných organizací a osob, 
e) majetek převedený do vlastnictví TJ, 
f) zisk z hospodářské činnosti. 

2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 
(kromě nemovitého), i o jeho nabývání a pozbývání, a o všech dalších dispozicích 
s ním rozhoduje výkonný výbor TJ. 

3. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání, zatěžování apod.) s nemovitým 
majetkem rozhoduje členská schůze TJ. 

4. Zásady hospodaření upravuje vnitřní předpis TJ. 
5. Vlastní činnost TJ se řídí zásadami schválenými členskou schůzí. Tyto zásady rovněž 

upravují postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného 
podniku apod. 

VIII.  Jednání jménem Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. 

Jménem Výkonného výboru jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti pak tajemník nebo 
hospodář. Dále může za TJ jednat další člen výkonného výboru na základě písemného 
pověření předsedou výkonného výboru.  
 
V případě, že je k úkonu ze zákona nezbytná písemná forma, podepisování se provádí tak, že 
k napsanému názvu Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. připojí svůj podpis předseda a další 
člen výkonného výboru s podpisovým právem. Oba s uvedením jména a funkce. 
 
 
Stanovy byly schválené 47. valnou hromadou Tělovýchovné jednoty Přeštice dne 
22. října 2015. 
 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Plzni. 
  


