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ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. (dále jen „TJ“) je spolkem fyzických osob založeným 

podle občanského zákoníku. 

2. Sídlem TJ je Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov. 

3. IČO TJ je 15045528. 

ČL. II. ÚČEL SPOLKU 

1. Účelem TJ je 

a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 

b) umožňovat využívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže, 

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, 

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá, včetně zařízení sloužících k poskytování masérských, rekondičních a 

regeneračních služeb, 

e) hájit zájmy členů a za tímto účelem spolupracovat s dalšími fyzickými a právnickými 

osobami, 

f) podporovat dodržování základních etických pravidel. 

2. TJ může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti.  

ČL. III. ČLENSTVÍ 

1. Členem TJ (dále jen „člen“) se může stát fyzická osoba, která o členství prokazatelně 

požádá a která uhradí členský příspěvek a případný oddílový příspěvek. U osob do 15 let je 

navíc třeba doložit souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. 

2. Členství v TJ je vázáno na příslušnost k některému z oddílů TJ, přičemž je umožněno 

souběžné působení ve více oddílech. 

3. O přijetí za člena rozhoduje samostatně každý oddíl. V případě nepřijetí za člena jsou 

žadateli o členství vráceny již případně zaplacené členské příspěvky a oddílové příspěvky. 

4. Výši členských příspěvků a jejich splatnost navrhuje Výbor a schvaluje Valná hromada 

nejméně jednou ročně. Každý oddíl má právo stanovit navíc i oddílový příspěvek. Jeho výši 

a splatnost je vždy povinen svým členům oznámit písemně. 

5. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy provádí na základě informací poskytnutých 

jednotlivými oddíly nejméně dvakrát ročně. Seznam není přístupný, ledaže Valná hromada 

schválí jeho zpřístupnění. 

6. Každý člen starší 18 let má právo: 

a) podávat návrhy a podněty na činnost oddílu nebo TJ a jednat o nich, 

b) volit, 

c) být volen, 

d) účastnit se akcí oddílu nebo TJ, 

e) provozovat jedno nebo více sportovních odvětví v příslušném oddíle a za tím účelem 

využívat majetek TJ dle platných stanov a ostatních předpisů upravujících činnost TJ, 

f) rozhodovat na základě většinového hlasování o vnitřních předpisech oddílu, o volbě 

delegátů oddílu na Valnou hromadu, o ustanovení členů odpovědných za řízení 

oddílu, a případně i o podání žádosti na zrušení oddílu. 
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Každý člen ve věku 15 až 18 let má práva uvedená pod písm. a) až f), s výjimkou písm. c) 

pro volbu do orgánů TJ. Každý člen mladší 15 let má práva uvedená pod písm. d) a e), 

písm. a) pak s omezením na hlas poradní. 

7. Každý člen je povinen: 

a) řídit se platnými stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ, 

b) podrobit se kolektivnímu rozhodování orgánů TJ, 

c) uhradit v termínu splatnosti členský příspěvek a případný oddílový příspěvek; v 

případě souběžného působení ve více oddílech je povinen uhradit případný oddílový 

příspěvek v každém oddíle, ve kterém působí. 

8. Členství v TJ zaniká: 

a) úmrtím člena; 

b) vystoupením člena v případě, kdy člen prokazatelně požádá o ukončení svého 

členství každý oddíl, na který je jeho členství vázáno; 

c) vyloučením člena Výborem v případě, kdy člen hrubě porušuje zájmy TJ nebo oddílu, 

jedná nečestně a nemorálně nebo neplní povinnosti vyplývajících z členství, zejména, 

je-li i přes výzvu v prodlení s platbou členských nebo oddílových příspěvků delším 

než 1 rok. 

V případě zániku členství v TJ vyloučením člena může člen požádat Valnou hromadu o 

přezkoumání rozhodnutí Výboru o vyloučení. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení potvrdí 

nebo zruší. 

ČL. IV. VNITŘNÍ ORGANIZACE TJ 

1. Základní organizační jednotkou TJ je oddíl. Oddíl nemá právní osobnost a je  zřizován podle 

příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví.  

1.1. Činnost oddílu se řídí stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ.  

1.2. Návrh na zřízení oddílu podávají písemně Výboru alespoň tři fyzické osoby vedené 

společným zájmem v rámci určitého druhu sportovního odvětví. O zřízení či nezřízení  

oddílu následně rozhoduje Valná hromada, která rovněž může stanovit další bližší 

podmínky fungování oddílu v rámci TJ.  

1.3. Oddíl je povinen ustanovit minimálně tři členy odpovědné za řízení jeho činnosti a 

zastupující oddíl ve vztahu k sekretariátu a orgánům TJ.  

1.4. Oddíl má v rámci TJ právo navrhnout svého zástupce do orgánů TJ a dočasných komisí 

TJ zřizovaných za určitým účelem.  

1.5. O podání žádosti na zrušení oddílu rozhodují členové příslušného oddílu, o zrušení 

oddílu rozhoduje následně Valná hromada, která může oddíl zrušit i bez podání návrhu 

pro nečinnost nebo pro hrubé porušování stanov a ostatních předpisů upravujících 

činnost TJ. 

2. TJ zřizuje sekretariát jako správní organizační jednotku, která vede agendu a účetnictví TJ a 

jednotlivých oddílů a zajišťuje běžný chod TJ jako celku. Činnost sekretariátu se řídí 

stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. Činnost sekretariátu řídí Výbor 

prostřednictvím vedoucího TJ. 

3. Jsou-li zřízeny další organizační jednotky TJ, nemají právní osobnost a jejich činnost se řídí 

stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. O zřízení a zrušení dalších 

organizačních jednotek TJ rozhoduje Valná hromada. 
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ČL. V. ORGÁNY TJ 

1. Orgány TJ jsou: 

a) Valná hromada, 

b) Výbor, 

c) Revizní komise. 

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ, který se schází nejméně jednou ročně, nejpozději 

do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává předseda TJ. 

2.1. Každá Valná hromada je oznámena členům nejméně 10 dnů před termínem jejího konání 

a toto oznámení musí obsahovat: 

a) název a sídlo TJ, 

b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady, 

c) označení Valné hromady (řádná, mimořádná, náhradní), 

d) program Valné hromady. 

2.2. Valná hromada se skládá z delegátů zastupujících členy TJ. Delegátem může být pouze 

fyzická osoba starší 15 let a počet delegátů je závislý na počtu zastupovaných členů: 

a) každý oddíl s počtem členů do 30 zastupují 2 delegáti, 

b) každý oddíl s počtem členů od 31 do 60 zastupují 3 delegáti, 

c) každý oddíl s počtem členů od 61 do 100 zastupují 4 delegáti, 

d) každý oddíl s počtem členů od 101 do 180 zastupuje 5 delegátů, 

e) každý oddíl s počtem členů nad 180 zastupuje 6 delegátů. 

2.3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. 

Nesejde-li se do půl hodiny po plánovaném zahájení nadpoloviční většina delegátů, musí 

být způsobem uvedeným v odst. 2.1. svolána do 30 dnů náhradní Valná hromada, která 

má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. 

2.4. Mimořádná Valná hromada je svolána k danému konkrétnímu účelu do 30 dnů od: 

a) rozhodnutí Výboru o nutnosti jejího konání, 

b) doručení písemné žádosti nejméně jedné třetiny oddílů o její svolání Výboru, 

c) doručení písemné žádosti Revizní komise o její svolání Výboru. 

2.5. Valná hromada: 

a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v případě zániku současně i o majetkovém 

vypořádání, 

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ, 

c) schvaluje stanovy TJ, včetně jejich změn a doplňků, 

d) rozhoduje o zřízení a zrušení oddílů nebo dalších organizačních jednotek TJ, 

e) rozhoduje o složení Výboru a Revizní komise, v případě Výboru i o samostatném 

zastupování TJ jeho členy navenek, 

f) rozhoduje v případě zrušení oddílu o majetku, který je na inventurním soupisu 

z poslední provedené inventarizace veden jako příslušný zrušenému oddílu, 

g) rozhoduje o zásadách hospodaření TJ a o všech uzavřených hospodářských a 

majetkových operacích TJ v hodnotě nad 300 tisíc Kč, 

h) schvaluje zprávu Výboru o činnosti, 

i) schvaluje zprávu Výboru o hospodaření, 

j) schvaluje zprávu Revizní komise, 

k) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena, je-li o to vyloučeným členem požádána, 

l) schvaluje výši členských příspěvků, 
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m) schvaluje hlavní vnitřní předpisy TJ, 

n) rozhoduje o případném zpřístupnění vedeného seznamu členů. 

2.6. Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 

Výjimkou jsou případy uvedené v odst. 2.5. písm. a), c), d), k), kdy je nutný souhlas 2/3 

přítomných delegátů. 

3. Výbor je statutárním orgánem TJ  Členem Výboru se může stát kterýkoli člen  starší 18 let. 

Členy Výboru volí a odvolává Valná hromada. Funkční období členů Výboru je dvouleté.  

3.1. Výbor se skládá nejméně z předsedy TJ, místopředsedy TJ, vedoucího TJ a dalších dvou 

členů Výboru, maximálně může mít Výbor sedm členů. Počet členů Výboru na příslušné 

funkční období určuje Valná hromada. 

3.1.1. Předseda TJ řídí činnost Výboru a jednání Valné hromady, kterou zároveň svolává. 

3.1.2. Místopředseda TJ zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a zpracovává zprávu o 

činnosti TJ. 

3.1.3. Vedoucí TJ řídí činnost sekretariátu, vede hospodaření TJ dle platných právních 

předpisů, zpracovává zprávu o hospodaření a předkládá návrh rozpočtu TJ. 

3.1.4. Každý člen Výboru je v rámci činnosti Výboru odpovědný za oblasti určené vnitřními 

předpisy TJ. 

3.2. Valná hromada může určit, že předseda TJ a/nebo místopředseda TJ a/nebo vedoucí TJ 

mohou zastupovat samostatně ve všech věcech TJ navenek. V takovém případě volí a 

odvolává Valná hromada příslušného člena Výboru individuálně. 

3.3. Výbor se schází nejméně dvanáctkrát ročně, svoláván je vedoucím TJ a je 

usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se 

dostatečný počet členů Výboru, musí vedoucí TJ svolat do 7 dnů náhradní schůzi 

Výboru, která má shodný program a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Z 

každé schůze Výboru musí být do 7 dnů od jejího konání pořízen a vhodným způsobem 

členům zpřístupněn zápis, jehož správnost ověřuje předseda TJ. 

3.4. V případě odstoupení nebo odvolání některého ze členů Výboru během funkčního období 

má Výbor právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše 

dva. To neplatí pro  předsedu TJ, místopředsedu TJ a vedoucího TJ, kteří mohou být 

nahrazeni pouze řádně zvolenými členy stávajícího Výboru, a to až do doby volby nového 

Výboru. 

3.5. Výbor rozhoduje o všech záležitostech TJ, pokud tyto nejsou vyhrazeny do působnosti 

Valné hromady. Je povinen každoročně předložit řádné Valné hromadě zprávu o činnosti 

TJ a zprávu o hospodaření TJ. 

3.6. Pro přijetí rozhodnutí Výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 

Hlasování je veřejné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TJ. 

3.7. Výbor může zřídit dočasnou komisi k určitému účelu. Dočasná komise zřízená za určitým 

účelem je poradním orgánem, jehož úkolem je efektivnější a kvalitnější zvládnutí určité 

problematiky v rámci TJ. Skládá se z členů TJ znalých dané problematiky. Komise je 

složena z 3 až 10 členů, kteří si mezi sebou volí předsedu, jenž činnost komise řídí a 

průběžně o ní informuje Výbor. 

3.8. Výbor zřizuje Radu oddílů jako stálou komisi. Rada oddílů je složena ze zástupců oddílů 

TJ a je svolávána předsedou TJ nejméně dvakrát ročně. 

4. Revizní komise je kontrolním orgánem TJ, který dohlíží na činnost  Výboru a řádné a 

zákonné působení organizačních jednotek TJ podle stanov a platných právních předpisů. 
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Členem Revizní komise se může stát kterýkoli člen starší 18 let. Členy Revizní komise volí a 

odvolává Valná hromada. Funkční období členů Revizní komise je dvouleté. 

4.1. Revizní komise se skládá nejméně ze tří členů, ne však z více členů než je počet 

stávajícího Výboru. Revizní komise si volí ze zvolených členů svého předsedu. 

4.2. V případě odstoupení nebo odvolání některého ze členů Revizní komise během 

funkčního období má Revizní komise právo kooptovat nového člena, v příslušném 

volebním období však nejvýše dva. To neplatí pro člena s funkcí předseda, který může 

být nahrazen jen řádně zvoleným členem stávající Revizní komise, a to až do doby volby 

nové Revizní komise. 

4.3. Zjistí-li Revizní komise nedostatky, informuje o nich Výbor a navrhne nápravná opatření. 

Zprávu o své činnosti předkládá Revizní komise ke schválení Valné hromadě. 

ČL. VI. ZÁNIK TJ 

1. TJ zaniká v případě, že předložený návrh na zánik TJ schválí 2/3 delegátů Valné hromady. 

Návrh na zánik TJ s odůvodněním může podat kterýkoli člen TJ. 

2. Zánik TJ podléhá platným právním předpisům. 

ČL. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Bližší úpravu fungování TJ obsahují vnitřní předpisy schvalované Valnou hromadou.  

2. Tyto stanovy ruší platnost původních stanov TJ registrovaných dne 13. června 1990, jakož i 

všech jejich následných změn.   

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou.  


