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I.  Základní ustanovení a sídlo 
  

 

1. TJ SOKOL Prštice, zapsaný spolek, je spolek, který vznikl podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský 

zákoník) ze dne 3.února 2012 zápisem TJ SOKOL Prštice do veřejného rejstříku Ministerstvem 

vnitra ČR. Jako takto zapsaný spolek navazuje na činnost TJ SOKOL Prštice, založené dle zákona 

č. 83/1990 Sb.  o sdružování občanů, provedenou registrací Ministerstvem vnitra ČR dne 12.6.1992 

pod č.j. VSP/1-315/90-R.            

 

2. Název spolku: TJ SOKOL Prštice, z.s. (dále bude v textu stanov uváděna jen zkratka TJ, když se má 

za to, že všude v textu stanov, kde se zkratka objevuje, jde o TJ SOKOL Prštice, z.s.) .TJ má postavení 

právnické osoby. 

 

3. Adresa sídla:  Hlavní 2,   66446 Prštice. 

 

4. Posláním TJ je podporovat a rozvíjet všestranný rozvoj tělesné výchovy a kultury, sportu, turistiky 

a dalších pohybových aktivit, starat se o své členy, udržovat společné tradice, zvelebovat a 

rozšiřovat majetek TJ, pečovat o veškerá svá, ale i propůjčená sportovní zařízení, sloužící k činnosti 

TJ, jejich sportovních oddílů a odborů. 

 

5.  Statutárním orgánem TJ je výbor TJ. 

 

6. Nejvyšším orgánem je Valná hromada TJ. 

 

 

 

 

 

II.  Členství 

 
1. Členství v TJ je dobrovolné. Členstvím vznikají práva a povinnosti člena TJ.   Členství v TJ je 

nepřevoditelné. 

 

2. Řádné členství v TJ vzniká přijetím na základě podané písemné přihlášky, která musí obsahovat 

prohlášení žadatele nebo jeho odpovědného zástupce o závazku dodržovat stanovy TJ, dbát 

dobrého jména TJ a platit členské příspěvky. 

 

3. O přijetí za řádného člena TJ rozhoduje výbor TJ. Výbor TJ projedná podanou přihlášku 

nejpozději do 30 dnů od jejího podání a s rozhodnutím seznámí žadatele. Evidenci řádných členů 

vede pověřený člen výboru TJ – matrikář. Žadatel, jehož přihlášku výbor TJ zamítne, může 

předložit přihlášku na nejbližší Valné hromadě, kdy Valná hromada může o jeho přijetí opětovně 

rozhodnout. 

 

4. Členské příspěvky kalendářního roku ve výši, stanovené Valnou hromadou TJ, je povinen každý 

člen TJ zaplatit v termínu schváleném Valnou hromadou. 

 

5. Čestným členem TJ se může stát fyzická osoba starší 18ti let, která se zvlášť významným způsobem 

zasloužila o rozvoj TJ, či vykonala jiný zvlášť záslužný skutek ve prospěch TJ (čestné členství). 

Čestný člen neplatí členské příspěvky a nemá hlasovací právo na VH. 

 

6. Čestné členství uděluje na návrh výboru TJ Valná hromada TJ. 

 

7. Členství v TJ zaniká: 

 

- vystoupením člena na základě jeho písemné odhlášky, doručené výboru TJ 

- nezaplacením Valnou hromadou stanoveného ročního členského příspěvku ani v náhradním    

  termínu po předchozím písemném upozornění výborem TJ 

- vyloučením člena pro jeho hrubé porušení stanov, pro jeho jednání v rozporu se zájmy TJ či  
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  porušuje-li  sportovní etiku nebo zneužije-li svá oprávnění nakládat s majetkem či finančními 

  prostředky TJ 

- úmrtím člena TJ. 

  

 

 

III.  Práva a povinnosti 
 

 

               A. Členská práva 

 

 
1. Každý řádný člen má tato členská práva: 

 

- účastnit se jednání Valné hromady, 

- člen starší 18ti let má právo hlasovat s hlasem rozhodujícím a volit orgány TJ, má také právo být    

  do těchto orgánů volen, 

- navrhovat kandidáty do orgánů TJ, 

- podílet se dle svých možností na akcích pořádaných TJ a na realizaci úkolů souvisejících s údrž- 

  bou a zvelebováním majetku TJ, 

- využívat sportoviště a zařízení TJ, 

- podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky k činnosti TJ a vyžadovat zprávy o činnosti, stavu 

  majetku a hospodaření TJ, 

- každý vyloučený člen má právo se odvolat k Valné hromadě TJ, 

- možnost nahlédnout do stanov TJ, vyvěšených v kanceláři TJ. 

 

 

B.  Členské povinnosti 

 
2. Každý řádný člen je povinen: 

 

- dodržovat stanovy TJ, usnesení Valné hromady a usnesení výboru TJ , přijeté dle stanov TJ, 

- hájit a prosazovat zájmy TJ, dbát jejího dobrého jména, 

- řádně a včas platit roční členský příspěvek, stanovený Valnou hromadou. 

 

 

 

 

IV.  Orgány 

 
Orgány TJ jsou: 

 

a) Valná hromada TJ 

b) Výbor TJ 

c) Revizní komise 

 

A.  Valná hromada 

 

 
1. Valná hromada je nejvyšším zastupitelským orgánem TJ, kterou svolává nejméně jednou ročně 

výbor TJ, a to písemně s určeným termínem a místem jejího konání a uvedením pořadu jednání. 

 

2. Mimořádná valná hromada musí být svolána do 30 dnů, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů TJ 

písemnou formou s uvedením programu jejího zasedání. Výbor TJ může svolat řádnou nebo 

Mimořádnou valnou hromadu kdykoliv i bez jakéhokoliv vnějšího podnětu. 
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3. Zjistí-li revizní komise závažné skutečnosti ohrožující samotnou existenci TJ, je oprávněna písemně 

požádat výbor TJ o svolání Mimořádné valné hromady. Výbor TJ je povinen Valnou hromadu svolat 

tak, aby se uskutečnila do 30 dnů od tohoto podání. 

 

4. Právo účasti na Valné hromadě má každý člen TJ, právo hlasovat, volit a být volen má každý člen TJ 

starší 18ti let s hlasem rozhodujícím. 

 

5. V úvodu Valné hromady musí být schválen její program, Valná hromada jedná a hlasuje dle 

jednacího a volebního řádu (konají-li se volby). Valná hromada dále ustavuje mandátovou, 

návrhovou a volební komisi (konají-li se volby). 

 

6. Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech TJ. Usnášeníschopná je Valná 

hromada, je-li na ní přítomno alespoň 50% členů TJ s hlasem rozhodujícím. Usnesení Valné hromady 

je schváleno a kandidáti jsou zvoleni (konají-li se volby), pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných členů TJ s hlasem rozhodujícím. 

 

7. Nesejde-li se v určeném termínu a místě Valná hromada v usnášeníschopném počtu, koná se bez 

dalšího za 15 minut, na tomtéž místě a se stejným programem Mimořádná valná hromada bez ohledu 

na počet přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Mimořádná valná hromada má naprosto stejná 

práva a povinnosti jako Valná hromada dle platných stanov. 

 

8. Valná hromada zejména: 

 

a) rozhoduje o zániku TJ a s tím spojené likvidaci nebo vypořádání práv, závazků a majetku 

TJ. K platnosti rozhodnutí tohoto bodu je vždy třeba nadpoloviční většiny hlasů členů 

s hlasem rozhodujícím celé členské základny TJ,  

b) rozhoduje o rozdělení, sloučení a pozastavení činnosti oddílů nebo odborů TJ.  K platnosti 

rozhodnutí tohoto bodu je vždy třeba nadpoloviční většiny hlasů členů TJ přítomných 

s hlasem rozhodujícím,  

c) rozhoduje o vzniku oddílu či odboru TJ. K platnosti rozhodnutí tohoto bodu je vždy třeba 

nadpoloviční většiny hlasů členů TJ přítomných s hlasem rozhodujícím, 

d) schvaluje, ruší a mění název a symboliku TJ, 

e) volí výbor a revizní komisi TJ. Starostu TJ si volí nový výbor TJ. Volba výboru TJ je tajná. 

Délka volebního období je 3 roky, 

f) volí a odvolává členy výboru TJ a členy revizní komise, 

g) rozhoduje o rozvoji či zániku hospodářského zařízení ve sféře služeb, 

h) ruší veškerou činnost, která je v rozporu s OZ, 

i) projednává a bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření TJ, 

j) projednává a bere na vědomí zprávu revizní komise, 

k) projednává a schvaluje hlavní směry činnosti a koncepce TJ, 

l) projednává a schvaluje rozpočet TJ, 

m) stanoví výši ročního členského příspěvku a termín jeho úhrady, 

n) rozhoduje o převodu vlastnictví nemovitého majetku TJ nebo o jeho zatížení majetkovými 

právy jiných osob, 

o) rozhoduje o odvolání se člena, jehož vyloučení schválil výbor TJ, 

p) schvaluje, ruší a mění Stanovy TJ. 

 

 

 

B.  Výbor 

 

 
1. Je nejvyšším výkonným orgánem TJ mezi konáním Valných hromad, který pravidelně zajišťuje a 

koordinuje činnost TJ. Při své práci se především řídí stanovami a usnesením Valné hromady. Ze své 

činnosti se zodpovídá Valné hromadě. 

 

2. Přijímá rozhodnutí a usnáší se ve všech věcech, které nejsou výlučně svěřeny jen do působnosti Valné 

hromady, v době mezi konáním Valných hromad vykonává i nutné úkoly svěřené do působnosti 

Valné hromady, avšak na nejbližší Valné hromadě je povinen tento úkon dát na vědomí Valné 

hromadě či nechat jej odsouhlasit Valnou hromadou, je-li to z hlediska plynutí času možné. Činnost 
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výboru TJ, jeho rozhodnutí a přijatá usnesení musí být v souladu se stanovami a posláním TJ. 

 

3. Rozhodnutí výboru TJ je platné, je-li přítomna nadpoloviční  většina všech jeho členů a je přijato, 

hlasuje-li pro něj nadpoloviční  většina přítomných členů výboru. 

 

4. Z každé schůze výboru TJ se pořizuje písemný zápis, ze kterého je patrné, kolik členů výboru se 

schůze zúčastnilo, kdy se zasedání výboru uskutečnilo, jaké otázky byly projednávány a s jakým 

závěrem. 

 

5. Na písemný návrh nejméně 5 členů výboru může být starosta TJ odvolán výborem TJ s okamžitou 

platností v případě, že při výkonu funkce porušil stanovy TJ,  jednal v rozporu s přijatým usnesením 

či jinak porušil přijaté stanovisko orgánu TJ nebo jinak poškodil jméno a postavení TJ, vysloví-li 

s tím souhlas nejméně 2/3 většina všech členů výboru TJ. Za stejných podmínek lze pozastavit členu 

výboru výkon jeho funkce a to na dobu do konání nejbližší Valné hromady, která člena výboru odvolá 

nebo rozhodnutí výboru TJ o pozastavení výkonu funkce zruší. 

 

6. Starosta TJ je oprávněn uzavírat  a sjednávat písemné právní úkony jménem TJ, pokud závazek 

z nich nepřesahuje 30.000,- Kč. Nepřítomného starostu TJ v rozsahu jeho pravomoci zastupuje 

místostarosta TJ. Není-li přítomen ani on, pověří písemnou formou zastupováním některého člena 

výboru TJ. 

 

7. Každý člen výboru má právo předkládat tomuto orgánu vlastní nebo oponentní návrhy a podklady 

dle své volby. 

 

8. Výbor TJ zajišťuje činnost a úkoly mezi Valnými hromadami a je oprávněný rozhodovat o všech 

věcech,  pokud nejsou vyhrazeny pouze Valné hromadě. 

 

9. Výbor TJ plní zejména tyto úkoly, pokud Valná hromada nerozhodla jinak: 

 

- svolává v souladu se stanovami Valnou hromadu, 

- předkládá Valné hromadě písemné zprávy, informace a návrhy, které je Valná hromada oprávně-         

  na projednávat a rozhodovat o jejich přijetí, 

- vypracovává plán činnosti v souladu s usnesením Valné hromady a zajišťuje jeho operativní 

  plnění, 

- projednává měsíčně přehled o plnění a čerpání schváleného rozpočtu TJ, zprávu o hospodaření 

  HZ TJ, 

- reprezentuje TJ vůči orgánům státní správy a dalších organizací, 

- zabezpečuje řádný chod oddílů a odborů TJ po všech stránkách, zve do výboru TJ vedoucí 

  oddílů a odborů k získání informací o činnosti oddílů, 

- v případě opakovaného neplnění povinností jednotlivých oddílů a odborů vůči TJ odvolá jejich 

  funkcionáře a zabezpečí další činnost oddílu či odboru kooptací nového výkonného orgánu, 

- zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s institucemi, fyzickými a právnickými osobami, 

  které hodlají podporovat zájmy a potřeby TJ, 

- stanoví výši ročního členského příspěvku, pokud o této záležitosti nerozhodla Valná hromada. 

 

 

C.  Revizní komise 

 

 
Revizní komise je orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání ekonomických a právních operací, 

uskutečňovaných v rámci TJ.  Ve své činnosti se řídí stanovami TJ. Oprávnění revizní komise kontrolovat 

činnosti se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky a členy TJ. Revizní komise je oprávněna 

v případě zjištění nedostatků navrhnout výboru TJ a Valné hromadě nápravná opatření. Revizní komise 

je oprávněna uložit výboru TJ provedení těchto opatření. Zpráva revizní komise je přednesena 1x ročně 

na Valné hromadě. Revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise. 

 

 

 

 

D.  Společná ustanovení 
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1. Do funkce člena výboru nebo revizní komise mohou být voleny osoby starší 18ti let, kteří jsou 

řádnými členy TJ. 

 

2. Člen výboru TJ nemůže být současně členem revizní komise a naopak. 

 

3. O počtu členů výboru a revizní komise TJ a způsobu jejich volby rozhoduje před volbou Valná 

hromada. Přihlíží přitom k tomu, aby nejnižší počet členů výboru činil 7, u revizní komise činil 

nejméně 3. 

 

4. Výbor TJ je oprávněn kooptovat za členy, jejichž členství ve výboru zaniklo,  jiné osoby, které splňují 

podmínky být členem tohoto orgánu. Takto lze kooptovat nejvýše 1/3 celkového počtu členů. Totéž 

platí i pro revizní komisi. Kooptaci potvrzuje vždy následující Valná hromada. Při překročení počtu 

nových členů výboru či revizní komise, nezvolených řádně Valnou hromadou, nad hranici 1/3 

z celkového počtu členů výboru, je nutné svolat bezodkladně Mimořádnou valnou hromadu a provést 

nové volby do tohoto orgánu. 

 

 

 

V.  Majetek a hospodaření 

 
1. Majetek TJ tvoří hmotný a nehmotný majetek, finanční fondy, pohledávky a jiná majetková práva. 

TJ vede o svém majetku, příjmech a nákladech předepsané účetní, inventární, statistické a daňové 

sestavy a výkazy a dbá o jejich ochranu. 

Příjmy a výnosy všech složek TJ, zejména oddílů a odborů včetně činnosti TJ jsou jejím majetkem a 

je oprávněna s nimi nakládat TJ. 

 

2. Zdroje příjmů a majetku TJ tvoří: 

 

a) členské příspěvky členů TJ, 

b) členské příspěvky oddílů a odborů TJ, 

c) dotace od orgánů zastřešujících sportovních institucí, 

d) příjmy z podnikatelské činnosti podle zvláštních právních předpisů (odbor HZ TJ), 

e) dary a podpory od fyzických a právnických osob, 

f) příjmy ze sportovní, společenské nebo dobročinné činnosti organizované TJ nebo oddíly a 

odbory TJ. 

 

3. K zajištění pravidelných pokladních informací  TJ zřizuje jedno pokladní místo a dále pak běžné, 

termínované, příp. depozitní účty u peněžních ústavů. Podpisová práva k nakládání s účty TJ 

zajišťuje výbor TJ. 

 

4. Oddíly TJ hospodaří s oddílovými příspěvky, dotacemi od TJ, dary od fyzických a právnických osob, 

příjmy ze sportovní a společenské činnosti a čtvrtletně jsou povinny provést finanční vyúčtování vůči 

jednomu pokladnímu místu TJ. 

 

5. K provozování vlastního hospodářského zařízení (HZ) jmenuje výbor TJ vedoucího HZ, který má 

právo uzavírat pracovněprávní vztahy s pracovníky pro zajištění chodu HZ a provozu TJ. Účetnictví 

HZ musí být prováděno dle platných zákonů a předpisů. 

 

6. Výbor TJ je pravidelně jednou měsíčně informován o činnosti a hospodaření HZ vedoucím HZ. 

 

7. V případě zániku TJ bude veškerý movitý a nemovitý majetek, po vypořádání dluhů a závazků TJ, 

převeden do vlastnictví Obce Prštice, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. 
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VI.  Právní postavení a jednání jménem TJ 

 

 
TJ SOKOL Prštice je samostatným a nezávislým spolkem s právní subjektivitou – je právnickou osobou. 

Může svým jménem nabývat práv a povinností, smluvně se zavazovat a má samostatnou hmotně právní i 

procesně právní způsobilost či majetkovou odpovědnost. Může též ke splnění svých úkolů používat státního 

nebo jiného majetku, který mu byl smluvně předán do užívání. 

 

Jménem TJ jedná výbor TJ, zvolený volební valnou hromadou, a to zpravidla prostřednictvím starosty, 

místostarosty, zvolenými na 1. povolební výborové schůzi,  nebo jimi pověřenými členy výboru. Jménem TJ 

ve věci HZ jedná vedoucí HZ. Je-li pro právní úkon čs. právním řádem předepsaná písemná forma, pak 

k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis starosty a jednoho člena výboru TJ. 

 

Schválené stanovy přechází beze změny jako řídící předpisy na Valnou hromadou zvolený výbor TJ pro 

každé volební období. 

 

 

 

VII.  Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

  

Toto úplné znění stanov schválila Valná hromada TJ SOKOL Prštice, z.s. dne 10.dubna 2015 a schválením 

Valné hromady nabývají stanovy na účinnosti. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


