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STANOVY 
 

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spolek“). 

2. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. má své sídlo v Přelovicích. 

3. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. může také v komunikaci využívat zkrácené 
označení TJ Přelovice. 

4. Spolek je politicky nezávislý, otevřený pro každého, kdo se chce podílet na jeho 
poslání a činnosti, kterou rozvíjí na demokratických zásadách při respektování 
samostatnosti, rovnosti, toleranci a vzájemné důvěry všech členů spolku. 

5. Spolek je řádným členem České unie sportu a Okresního fotbalového svazu 
Pardubice.  

6. Spolek se může spojovat i s jinými právními subjekty při dodržení platných právních 
norem pouze se souhlasem členské schůze. 

7. Spolek má vlastní symboliku. 
 
 

II. 
Účel spolku 

 

1. Hlavním účelem spolku je organizovat a zabezpečovat komplexní rozvoj sportu 
v Přelovicích a vytvářet všestranné podmínky pro realizaci přijatých koncepcí 
a programu spolku. 
 
 

III. 
Činnost spolku 

 

1. Hlavní činností spolku je: 

 organizovat a zabezpečovat komplexní rozvoj sportu v Přelovicích a vytvářet 
všestranné podmínky pro realizaci přijatých koncepcí a programu spolku; 

 zastupovat zájmy sportovních družstev, příznivců a přátel spolku při jednání 
se státními orgány, společenskými organizacemi, jinými spolky a právními 
subjekty; 

 věnovat pozornost výběru a systematické práci s talentovanou mládeží 
a vytvářet tak předpoklady pro doplňování sportovních družstev dospělých 
vlastními odchovanci; 
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 zabezpečovat činnost všech sportovních družstev v mistrovských 
i nemistrovských soutěžích jako přirozeného vyvrcholení tréninkového 
procesu; 

 zajišťovat registraci členů spolku a vést jejich evidenci. 

 

2. Vedlejší činností spolku je: 

 udržovat a přiměřeně zvyšovat ekonomickou a materiální základnu spolku 
maximálním využíváním členů spolku, rozvojem dobrovolné pracovní iniciativy 
příznivců a přátel spolku a taktéž realizací nových forem vlastní podnikatelské 
činnosti. 

 
 

IV. 
Členství ve spolku 

 

3. Členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí s účelem spolku a stanovami spolku 
a v souladu s nimi chce v jeho činnosti pomáhat. Členství ve spolku vzniká přijetím 
přihlášky výborem spolku, podpisem do evidenční listiny a zaplacením ročního 
členského příspěvku, jehož výši, stejnou pro všechny členy spolku, každoročně 
schvaluje členská schůze. 

4. Dokladem o členství ve spolku je průkaz. 

5. Členství zaniká: 

 vystoupením člena; 

 vyloučením člena z důvodu neplnění členských příspěvkových povinností; 

 vyloučením člena za závažné provinění neslučitelné se členstvím ve spolku; 

 zánikem spolku; 

 úmrtím člena spolku. 

6. Člen má právo: 

 účastnit se členských schůzí, uplatňovat své názory, návrhy a kritiku v okruhu 
své působnosti ve spolku; 

 vyžadovat informace o činnosti hospodaření spolku a rovněž tak i informace 
o celkové činnosti spolku; 

 volit a být volen do orgánů spolku – platí jen u členů starších 18 let. 

7. Člen má povinnost: 

 plnit úkoly vyplývající ze stanov spolku, usnesení členské schůze a výboru 
spolku; 

 otevřeně vyjadřovat názory, zájmy a požadavky v okruhu své působnosti 
ve spolku; 

 podle svých možností a schopností se podílet na celkovém rozvoji a prosperitě 
spolku a tím i sportu v Přelovicích; 

 zapojit se podle svých možností a schopností do konkrétní činnosti 
ve prospěch spolku, případně se podílet na jeho řízení, jakož i organizování 
sportovních akcí nebo dalších akcí pořádaných spolkem; 
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 zapojit se do prací při údržbě, opravách a udržování pořádku ve sportovním 
areálu v Přelovicích; 

 platit příspěvky v termínu a ve výši, kterou stanoví usnesení členské schůze. 
 
 

V. 
Orgány spolku 

 

1. Orgány spolku jsou: 

A. Členská schůze  

B. Výbor spolku 

C. Kontrolní komise spolku 

A. Členská schůze 

1. Členská schůze se schází dle potřeby, minimálně 1x ročně. Členskou schůzi svolává 
výbor spolku. 

2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina členů 
spolku. 

3. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech, týkajících se spolku, a to 
zejména: 

 schvaluje stanovy spolku a jejich změny; 

 projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku; 

 rozhoduje o splatnosti a výši příspěvků; 

 volí a odvolává členy výboru spolku; 

 schvaluje principy hospodaření spolku; 

 schvaluje spojení spolku s jinými právními subjekty; 

 rozhoduje o zániku spolku. 

4. Členská schůze musí být též svolána na žádost alespoň jedné třetiny členů spolku. 
Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů ode dne doručení 
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze sám.  

5. Členská schůze probíhá dle programu, který připraví výbor spolku a zveřejní jej spolu 
s oznámením o konání členské schůze. 

6. Členská schůze se usnáší, rozhoduje a volí prostou většinou hlasů z přítomných 
členů. 

B. Výbor spolku 

1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku.  

2. Výbor spolku se skládá z 9 členů zvolených členskou schůzí. 

3. Výbor spolku volí z členů výboru spolku předsedu spolku, místopředsedu spolku 
a hospodáře spolku. Ve výjimečných případech může činnost hospodáře spolku 
vykonávat i osoba, která není členem výboru spolku či členem spolku. 

4. Funkční období všech členů výboru spolku je 4 roky.  

5. Výbor spolku odpovídá za činnost spolku a za realizaci usnesení členské schůze. 

6. Výbor spolku zabezpečuje styk spolku s veřejností a při jednáních se státními orgány 
a dalšími institucemi. 
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7. Úkolem výboru spolku je zejména: 

 finančně, materiálně i jinak zajistit činnost spolku; 

 svolávat členskou schůzi a navrhnout její program; 

 pravidelně hodnotit hospodaření spolku; 

 jednat za spolek ve všech věcech, zejména pak rozhodovat o otázkách 
spojených s fungováním spolku, dispozic s jeho majetkem atd. 

8. Za spolek navenek jedná výbor spolku nebo předseda spolku. K podepisování 
písemných listin za spolek je oprávněn předseda spolku společně s  jedním členem 
výboru spolku. 

9. Výbor spolku rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 
spolku, a to většinou členů.  

10. Výbor je svoláván předsedou spolku podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.  

11. V rámci výboru spolku zajišťují jeho členové zejména následující činnosti: 

 předseda spolku: 

- zabezpečuje styk se sportovními orgány a kluby, orgány státní správy, 
podnikatelskými subjekty a jinými organizacemi; 

- předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření a činnosti spolku; 

- řídí jednání členské schůze. 

 členové výboru spolku: 

- zabezpečují ostatní úkoly.  

 hospodář spolku: 

- vede administrativní agendu spolku; 

- vede evidenci členů spolku; 

- vede ekonomickou agendu spolku. 

C. Komise spolku 

1. Spolek zřizuje kontrolní komisi spolku.  

 Kontrolní komise má minimálně tři členy 

 Kontrolní komisi a jejího předsedu volí členská schůze spolku 

 Kontrolní komise se volí na shodné období jako výbor spolku 

 Kontrolní komise kontroluje hospodaření spolku. Dohlíží, jsou-li záležitosti 
spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami 
a právními předpisy. Přezkoumává případná vyloučení členů. 

2. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky v jakékoliv oblasti, upozorní na ně statutární 
orgán – tj. výbor spolku.  
 

 
IV. 

Hospodaření a finanční zdroje spolku 
 

1. Majetek a finanční zdroje spolku tvoří především: 

 veškerý majetek ve vlastnictví spolku; 

 dotace; 

 členské příspěvky; 
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 dary a příspěvky od fyzických a právnických osob; 

 příjmy z vlastní podnikatelské a obchodní činnosti; 

 ostatní příjmy. 

2. Spolek vede nezbytnou ekonomickou agendu a evidenci dle příslušných platných 
předpisů. 

3. Ekonomickou agendu spolku vede hospodář spolku. 
 
 
Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 12. 11. 2016 a nabývají účinnosti stejného dne, 
kdy plně nahrazují stanovy ze dne 15. 4. 1991. 
 
 
 
V Přelovicích dne 12. 11. 2016 
 
Za spolek předseda spolku Miloš Koch: ……………………………………………………… 
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