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VNITŘNÍ PŘEDPIS ČLENSTVÍ   
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY PŘEŠTICE z. s. 

 
 
Zaměření: 
-    členství v TJ Přeštice z. s. 
-    evidence členské základny 
-    členské příspěvky  

 
Členství v TJ Přeštice z. s. je založeno na dobrovolném působení fyzických osob, 

provozujících tělovýchovu, sport a turistiku. Jejich sdružování je dle zájmu možné v jednotlivých 
oddílech či klubech, ustanovených v TJ, popřípadě samostatně. O působení členů, kteří nechtějí 
být v žádném stávajícím oddíle či klubu, rozhodne výkonný výbor TJ, který určí i případná 
specifika. 

I. Členství v TJ Přeštice z. s. 

1. Zájemce o přijetí za člena TJ žádá Vyplněním tiskopisu „Přihláška do TJ Přeštice z. s.“. 
Tato přihláška obsahuje údaje: příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště, sportovní odvětví, 
oddíl či klub působnosti, datum a vlastnoruční podpis, u mládeže mladší 18 let podpis 
zákonného zástupce. S podpisem je současně vyjádřen souhlas k zpracování a evidenci 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 a souhlas s využitím rodného čísla podle 
zákona č. 133/200 Sbírky. 

2. Vyplněnou přihlášku zájemce podá v oddíle či klubu, ve kterém chce působit. 

3. O přijetí člena do oddílu či klubu rozhoduje výbor příslušného subjektu, který v případě 
svého souhlasu přihlášku potvrdí dvěma podpisy svých čelních funkcionářů. 

4. Zájemce společně s přihláškou uhradí členský příspěvek TJ ve výši, která odpovídá 
termínu přihlášení a platným ustanovením poslední členské schůze TJ. 

5. Ukončení členství v oddílu či klubu TJ oznámí člen písemným vyplněním a podepsáním 
formuláře „Ukončení členství v oddíle, klubu TJ“ a jeho odevzdáním v příslušném 
oddíle. Prostřednictvím funkcionářů oddílu bude dvěma podpisy žádost vzata na vědomí, 
žadatel vyňat ze stavu členské základny oddílu či klubu a potvrzená žádost předána 
tajemníkovi TJ k dalšímu zpracování. 

6. Pokud dojde k nepředpokládanému ukončení členství, doloží osoba zodpovědná za 
evidenci členů v oddíle či klubu o tomto písemné oznámení, opatřené dvěma podpisy 
zodpovědných zástupců oddílu či klubu. Oznámení o nepředvídaném ukončení členství je 
možné nahradit dvěma podpisy potvrzeným ročním soupisem všech členů oddílu či klubu 
s výrazně uvedeným ukončením členství daného člena. 

7. Každý člen TJ Přeštice z. s. může být evidován pouze v jednom oddíle nebo klubu, ve 
kterém vykonává převážnou část své činnosti v rámci TJ nebo který si vybere. V  oddíle 
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či klubu musí vyplnit a odevzdat „Přihlášku do TJ Přeštice z. s.“ s uvedením konkrétního 
oddílu či klubu. Tomuto oddílu nebo klubu přísluší hlasovací mandát na členské schůzi.   

8. Každý sdružený oddíl nebo klub TJ Přeštice z. s. musí sdružovat minimálně 10 členů, 
kteří v tomto řádně a včas platí členské příspěvky. V případě, že počet členů sdruženého 
oddílu nebo klubu klesne k 31. 12. daného roku pod stanovený minimální počet členů, 
tento oddíl nebo klub automaticky zaniká k tomuto datu.  

9. Zanikající sdružený oddíl nebo klub má právo do 31. 12. daného roku vyčerpat zůstatek 
svého podúčtu úhradou svých způsobilých výdajů, nebo převést tento zůstatek jinému 
sdruženému oddílu či klubu. V případě, že sdružený oddíl nebo klub prostředky 
nevyčerpá do 31. 12. a současně neurčí, kterému z ostatních sdružených oddílů či klubů 
finanční prostředky mají být převedeny, tyto prostředky přecházejí na hlavní účet 
Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. 

II. Evidence členské základny TJ Přeštice z. s. 

1. Evidenci členské základny zabezpečuje tajemník výkonného výboru TJ Přeštice z. s.. 
Přebírá od zástupců oddílů či klubů vyplněné přihlášky nových členů, oznámení o 
ukončení členství, vytváří soupisy oddílových členských základen, celkovou členskou 
základnu TJ, vše eviduje a archivuje. Spolupracuje v tomto směru s  vyššími 
tělovýchovnými orgány a těm předává roční soupisy členstva. 

2. Oddíly či kluby jsou povinny provést k datu 15. 1. každého kalendářního roku aktualizaci 
své členské základny. Na základě této aktualizace provede tajemník TJ k 31. 1. 
aktualizaci členstva celé TJ a podá písemnou zprávu všem zástupcům oddílů či klubů, 
členům výkonného výboru a všem členům kontrolní komise.  

3. Tajemník TJ provádí evidenci členstva v průběhu celého roku podle potřeb a zájmu 
oddílů a klubů. 

4. Aktualizovaná členská základna k 15. 1. je podkladem pro platbu členských příspěvků a 
určení hlasovacích mandátů pro členskou schůzi TJ. 

III. Členské příspěvky TJ Přeštice z. s. 

1. Každý člen TJ Přeštice z. s. je povinen v průběhu kalendářního roku uhradit členský 
příspěvek. 

2. O členských příspěvcích rozhoduje členská schůze TJ, která stanoví jejich výši a termín 
platby. 

3. Členské příspěvky za nové členy (přihlášené v proběhu roku) se hradí souběžně 
s podáním přihlášky za člena TJ. Pokud se přihlásí nový člen v období 1. 7. - 31. 12., činí 
členský příspěvek polovinu roční, členskou schůzí stanovené výše.  

4. Členské příspěvky za člena, který se v průběhu roku z TJ odhlásí, se nevracejí.  
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5. Platbu členských příspěvků u stávajících členů na základě aktualizované členské 
základny k 15. 1. daného roku je nutné provést dle ustanovení platné členské schůze TJ. 
Zaplacením členských příspěvků do členskou schůzí určeného termínu vzniká oddílům či 
klubům právo na hlasovací mandáty na následné členské schůzi TJ.  

 

Tento předpis, schválený 49. členskou schůzí TJ Přeštice z. s. dne 25. května 2017, vstupuje 
v platnost a účinnost dnem 1. června 2017. 


