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I.
Základní ustanovení
Spolek s názvem TJ MSV STUDÉNKA, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek fyzických
a právnických osob provozujících sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost, které přijaly
společný název, společnou symboliku a dohodly se na vnitřním uspořádání svých záležitostí
a společném prosazování svých zájmů.
Sídlem TJ MSV STUDÉNKA (dále jen TJ) je Sjednocení 835, Studénka, PSČ 742 13.
TJ bylo přiděleno IČ: 00534820.
ll.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním

účelem

a hlavní

činností

TJ je:

a) provozovat sport a obdobnou činnost, sdružovat občany a organizovat jejich činnost
v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečovat rozvoj sportu tělovýchovy
a dalších forem tělesné kultury ve svých sportovních oddílech, získávat členy a ostatní
občany a zvláště mládež,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá a vést své
členy k ochranně a rozmnožování takového majetku,
d) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,
e) pečovat o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbát o praktické
uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, vést své členy a ostatní zájemce
o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné kultury,
f) pečovat o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a všestrannou zdatnost svých členů
a vytvářet pro to vhodné podmínky organizováním tréninků a soustředění, zejména pak
přípravou školení a seminářů cvičitelů, trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů, jejich
správným metodickým vedením a uplatňováním všech poznatků vědních oborů
využitelných v tělovýchově a sportu,
g) vytvářet vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť sportovně
nadanou mládež, avšak nikoli na úkor či k tíži rozvoje masových, nebo rekreačních forem
tělesné kultury,
h) zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich
hospodárné využívání,
i) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
j) dalšími formami své činnosti napomáhat ~ozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou datší veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
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2. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

111.
Orgány TJ
1. Členové TJ vytvářejí společné orgány, kterými jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

valná hromada jako orgán nejvyšší (dále jen VH},
výkonný výbor jako orgán výkonný (dále jen VV},
předseda jako orgán statutární,
kontrolní a revizní komise jako orgán kontrolní (dále jen KRK)
rada předsedů jako orgán poradní (RP}.

2. Valná hromada
2.1. Valná hromada je nejvyšším or~áf(em TJ. VH je složená z členů VV, KRK a volených delegátů
zástupců všech členů dobrovÓině sdružených ve sportovních oddílech. Počet delegátů VH
stanoví RP poměrovým klíčem k počtu členů oddílu. Členové výkonného výboru TJ a členové
KRK mají stejné hlasovací právo jako zvolení delegáti VH.
2.2. Právnická osoba, která je

členem

TJ, vysílá na VH jednoho svého delegáta.

2.3. VH svolává k zasedání VV jedenkrát do roka, a to pozvánkou zaslanou předsedům, případně
jiným zástupcům oddílů TJ, právnickým osobám jako členům TJ, členům VV a členům KRK
na elektronickou adresu.
2.4. VV je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu RP nebo 1/3 členů TJ starších 18-ti let,
a to do 30-ti dnů od takového podnětu a VH se musí uskutečnit nejpozději do 60-ti dnů od
data jejího svolání.
2.5. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání VH.
Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před konáním zasedání VH.
2.6. VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny přítomných zvolených delegátů
a členů VV a členů KRK.
2.7. V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny zvolených delegátů a členů VV a KRK na VH, se
koná náhradní termín VH za třicet (30} dní se shodným programem jednání a je
usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných zvolených delegátů a členů VV a KRK.
2.8. Pokud se ani tato náhradní VH nesejde, přecházejí všechny pravomoci VH na RP až do příští
VH následující rok.
2.9. V případě, že na program jednání VH měla připadnout volba členů VV, zvolí RP nové členy VV,
jejich mandát je platný do konání následující VH.
2.10.

Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku TJ,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ,
c) schvalování počtu členů VV,
d) volba členů YY a odvolání členů VV, volba a odvolánípředsedy _
e) volba a odvolání členů KRK,f) schválení výsledku hospodaření, zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
g) schválení finančního plánu na následující období,
h) rozhodování o převodu či prodeje nemovitého majetku TJ,
i) určení hlavních koncepce rozvoje TJ v oblasti sportu,
j) rozhodnutí o rozpuštění oddílu.
3. Výkonný výbor (VV)
3.1. VV zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ a rozhodnutí VH v období mezi zasedáními
VH.
3.2. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů VV musí
být lichý. Funkční období členů VV je čtyřleté.
3.3. Za VV navenek vystupuje předseda. Ostatní členové VV jsou oprávněni navenek vystupovat a
jednat jen na základě plné moci udělené statutárním zástupcem TJ.
3.4. VV svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit,
jiný člen VV, a to podle potřeby.

3.5. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení
VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
3.6. Do působnosti VV náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito
stanovami do výlučné pravomoci VH či jiných orgánů TJ.
3.7. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí
a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost TJ,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno
do působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
h) v obchodních společnostech, kde má TJ kapitálovou účast, při výkonu práva akcionáře nebo
společníka, má VV právo podávat návrhy na volbu a odvolání členů řídících a kontrolních
orgánů v těchto kapitálových společnostech,
i) vykonává funkci valné hromady v obchodních společnostech, které jsou kapitálově
v monopolním vlastnictví TJ.
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4.

Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda zastupuje samostatně TJ ve všech
záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím VH a VV. V případě, že předseda zastupuje TJ
v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním
způsobí.

4.2. Předseda podepisuje za TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.
4.3. Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může jej předseda podepsat uznávaným
elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů nebo zaslat prostřednictvím datové
schránky.
4.4.

Funkční

období

předsedy

je

čtyřleté.

5. Kontrolní a revizní komise
5.1. KRK je voleným orgánem VH. Dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ
činnost v souladu s právnímipředpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ. KRK
je orgánem nezávislým )'ia všech orgánech TJ. Ze své práce se zodpovídá pouze VH, které
předkládá zpravidla ~r6střednictvím svého předsedy zprávu o činnosti za uplynulé období.

5.2. KRK má tři členy." členství v KRK není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena
VV ani s výkonem funkce likvidátora.
5.3. KRK volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ
a členům TJ.
5.4. Kontrolu činnosti TJ provádí KRK na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany
ostatních orgánů TJ či členů TJ. V rozsahu působnosti KRK může její pověřený člen nahlížet do
potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ či zaměstnanců vysvětlení k dané
záležitosti.
5.5. Do působnosti KRK náleží zejména:
a) kontrolní a revizní činnost v rámci celé TJ,
b) kontrola hospodaření TJ,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
bez zbytečného odkladu výkonný výbor
a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. Pokud z kontrolní činnosti vyplyne
podezření ze spáchání trestného činu, je KRK povinna i v průběhu kontroly na tuto skutečnost
upozornit VV a RP.

5.6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na

ně

6.1. RP je nevoleným trvalým orgánem TJ složeným z VV, předsedy KRK a předsedů sportovních
oddílů, v případně jejich nepřítomnosti jiným pověřeným členem výboru oddílu.
6.2. RP se schází na
TJ.

základě

výzvy VV na svých jednáních. RP je iniciativním a poradním orgánem

6.3. Má rovněž kontrolní a rozhodovací pravomoc, a to zejména:
a) schvaluje mimořádná opatření v souvislosti s plněním finančního rozpočtu TJ,
b) na návrh VV rozhoduje o pozastavení činnosti členů a oddílů, kteří si neplní své povinnosti
vůči TJ nebo jiným závažným způsobem porušují tyto stanovy,
c) kontroluje plnění úkolů, které byly VH stanoveny a jejichž vykonavatelem je VV,
d) v případě uvedeném v bodu 2.8 těchto stanov přebírá pravomoc VH,
e) v případě uvedeném v bodu 2.9 těchto stanov volí nové členy VV,
f) schvaluje převod či prodej movitého majetku v pořizovací ceně nad 30.000 Kč včetně DPH.

Společná

1.

Volba všech orgánů v rámci TJ se provádí tajným hlasování, pokud volící orgán nerozhodne
jinak.

2.

Volební období všech orgánů v rámci TJ je čtyřleté.

3.

Volby jsou platné, zúčastní-li se jich na~ poloviční většina s právem volit a být voleni.

4.

Zvolení jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů.

5.

Počet členů orgánů určuje před

lichý

v·"

IV.
ustanovení o volbách a způsobu usnášení

počet členů

zvolených

konáním volby volební komice VH, vždy však musí být dodržen

orgánů.

6.

Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se volený orgán TJ sám doplnit kooptací maximálně
však do výše jedné třetiny svých původních členů. Při kooptaci neplatí pravidlo o lichém počtu
členů volených orgánů TJ.

7.

Členové voleného orgánu TJ, kteří ztratili důvěru svých členů nebo se dopustili činů, které jsou
neslučitelné s jejich funkcí či posláním TJ, kteří zejména hrubým či opakovaným porušením
těchto stanov, nedbalým výkonem svěřené funkce nebo jednáním proti zájmům TJ (případně
oddílu), machinacemi nebo jiným úmyslným jednáním poškozujícím majetkové zájmy TJ,
popřípadě její dobré jméno a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být
odvolání orgánem, který je do funkce zvolil. Vůči členu výboru oddílu může tak učinit členská
schůze oddílu.

8.

Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je
zvolily.

9.

Všechna usnesení z jednání volených orgánů TJ se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné
nadpoloviční většiny členů- delegátů orgánu, pokud není v těchto stanovách určeno jinak.

- 5-

•;,.'\o(~~-...."_~............._,;.-,.

14.12.2016

'~

--~---,_

Stanovy TJ MSV STUDÉNKA, z.s.

10.

K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně je nutný souhlas alespoň 3/5 členů
z přítomné nadpoloviční většiny členů VH s právem volit.

11.

Hlasuje-li se ve VV nebo výborech oddílu, má předseda VV a předseda oddílu právo hlasovat
jako poslední. V případě rovnosti hlasů mají hlasy předsedů těchto orgánů váhu dvou hlasů.

12.

RP je usnášeníschopná pokud je jejího jednání přítomna nadpoloviční většina předsedů. RP
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.

13.

Ze zasedání každého voleného orgánu je předseda tohoto orgánu povinen zajistit pořízení
zápisu, popřípadě záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání a jeho
závěrů. Z jednání členských schůzí a VH se pořizuje usnesení. Usnesení z členských schůzí a VH
nabývá platnosti až po ověření ověřovatelem, případně ověřovateli, kteří byli orgánem, z jehož
jednání se usnesení pořizuje, zvoleni. Kopie zápisů, záznamů a usnesení z jednání jsou
předsedové oddílů povinni neprodleně předat VV. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet
do zápisu v sídle TJ.

14.

Jednání VV a RP řídí předseda TJ, jednání výboru oddílu řídí příslušný předseda oddílu.
V případě jeho nepřítomnost nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu,
musí tento orgán rozhodnout před zahájením jednání o pověření jednoho ze svých členů
výkonem funkce předsedajícího.

15.

Jednání VH řídí předsedající zvolený VH z řad delegátů. Do zvolení předsedajícího je řízením VH
pověřen předseda TJ popřípadě jiný člen VV.

v.
Členství, práva a povinnosti členů

1. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická
osoba, bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou orientaci či vyznání, která
se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ, hodlá se podílet na naplňování společných zájmů
s ostatními členy TJ a zaváže se dodržovat tyto stanovy.
2. O přijetí za řádného člena rozhoduje VV na základě doporučení výboru oddílu, do kterého má
člen vstoupit. Členství se zakládá podáním písemné přihlášky zájemcem o členství u výboru
oddílu. Členství vzniká schválením přihlášky VV a zaplacením členského a oddílového
příspěvku, resp. poplatku dle článku Vl. bodu 6 těchto stanov. Výbor oddílu zajistí předání
přihlášky včetně příspěvku, resp. Poplatku VV, který po jejím schválení zajistí jeho registraci.
3.

Předškolní

a školní mládež ve věku do 15-ti let může získat členství za stejných podmínek jako
v bodu 2. toho článku, podmínkou je však předložení písemného souhlasu zákonných zástupců,
kteří jej budou v souladu s těmito stanovami zastupovat.

4. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí VV a ten také odpovídá
za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného
odkladu poté, kdy se o nich VV prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden
elektronickou formou.
5.

Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci,
které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou
hvt mřístunnf>nv org-~m·Jm st~tní sorávv a územních samosoráv. a to zeiména v souvislosti

....... - . . , -.. . J-···-- - -·-··- . . ·· . ·-
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vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
6. Základní práva

členů

TJ:

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,
b) být informován o činnosti TJ,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
které mu podle povahy svého zaměření umožňují výchovné působení, odborný a výkonový
růst a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
d) uplatňovat své názory, návrhy i kritiku a předkládat podněty k činnosti TJ, vznášet dotazy
a připomínky buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ,
e) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.
h) podílet se na řízení TJ,
i) účastnit se jednání VH a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení VH
buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší
právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18-ti let,
j) volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické
osoby přísluší toto právo až po dovršení 18-ti let.
7. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno TJ.
e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,
f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
g) šetřit chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti, jakož
i usilovat o její dobré jméno.
8. Členství v TJ zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností; o vyloučení
rozhoduje VV na základě vyjádření výboru oddílu,
c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
d) zánikem TJ bez právního nástupce,
e) členství v TJ zaniká bez nároku člena na jakékoliv finanční a majetkové vypořádání.
9.

Pozastavení členství:
a) pozastavení členství je možné na základě žádosti člena, a to ze závažných osobních
a rodinných důvodů; o pozastavení rozhoduje VV na základě vyjádření výboru oddílu,
b) člen, jemuž bylo pozastaveno členství, pozbývá po tuto dobu práv a povinností člena,
c) členství je možné pozastavit na dobu jednoho kalendářního roku.

v
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Vl.
Příspěvky a poplatky

1. Platit
člena

včas

a ve stanovené výši členské a oddílové příspěvky a poplatky je základní povinností

TJ.

2. Vybírání členských a oddílových příspěvků nebo poplatků a jejich odevzdání do pokladny TJ
zajišťuje výbor oddílu.
3. VV vede na základě předaných podkladů z výborů oddílů evidenci všech členů o zaplacených
příspěvcích a poplatcích.
4. Členské příspěvky:
a) výši a termín zaplacení členského příspěvku stanoví VH,
b) rozhodnutí VH je závazné pro všechny členy TJ.
5. Oddílové příspěvky:
a) výši oddílových příspěvků na jednoho člena určuje výbor oddílu na základě zpracovaného
rozpočtu oddílu s přihlédnutím k finanční náročnosti sportovního odvětví,
b) výbor oddílu je povinen odevzdat vybrané oddílové příspěvky do pokladny TJ nebo
je poukázat na příslušný bankovní účet TJ,
c) pokladník oddílu je povinen pravidelně v termínech stanovených VV předkládat
do pokladny TJ podklady k vyúčtování; VV zajišťuje kontrolu placení oddílových příspěvků
a jejich evidenci,
d) v případě, že člen oddílu nezaplatí oddílové příspěvky řádně a včas je povinností výboru
oddílu informovat o tom VV předložit mu návrh řešení; výbor oddílu je povinen takovému
členu znemožnit účast na sportovní aktivitě oddílu a na využívání výhod plynoucích
z členství v TJ,
e) oddílové příspěvky jsou výlučným příjmem sportovního oddílu a jsou součástí jeho
rozpočtu; v evidenci VV jsou tyto příjmy vedeny na samostatných účtech daného oddílu;
rozhodnutí o způsobu využití tohoto příjmu náleží výkonnému výboru oddílu, který nese
plnou odpovědnost za jeho efektivní využití.
6. Poplatky:
a} VV je oprávněn určit svým členům platit zvláštní poplatky spojené s užíváním vyčleněné
části majetku TJ nebo s užíváním náročnější sportovní výstroje a výzbroje v majetku TJ,
b) stanovený poplatek tohoto druhu vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s údržbou
a provozem užívaného majetku TJ a motivuje člena k hospodárnému zacházení s takovým
majetkem,
c) v případě užívání majetku TJ nečleny TJ dle bodu a} tohoto odstavce, je oprávněn určit výši
poplatku VV; poplatky takového charakteru jsou výhradním příjmem TJ.

Vll.
Disciplinární opatření

1. Za porušení stanov, soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za výrazné
nedostatky při výkonu funkce, za provinění související s účastí ve svazových soutěží nebo
iPrlnntlivvrh r.kd Tl ři nr:lr:lílu. mohou bvt iednotlivvm členům i kolektivům iako vvchovn'

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.

napomenutí
důtka,

peněžní pokuta,
zastavení závodní činnosti,
zákaz výkonu funkce,
odvolání ze soutěží,
vyškrtnutí,
vyloučení.

Udělení disciplinárního trestu nezbavuje člena TJ odpovědnosti za případné majetkové či jiné

škody způsobené v souvislosti s jeho proviněním.
4.

Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární provinění
a tento orgán á povinnost umožnit mu jeho účast na projednávání případu a je povinen
rozhodnout spravedlivě a objektivně.

5.

Disciplinární řízení se zahajuje z podnětu, jehož opodstatněnost prošetří KRK a poté podá VV
písemnou zprávu o výsledku šetření provinění s návrhem opatření.

6.

Podle výsledku šetření KRK je VV povinen ve spolupráci s výborem oddílu přijmout opatřeni
k zamezení nežádoucí činnosti a zahájit disciplinární řízení jako orgán I. stupně. Rozhodnutí VV
nemá odkladný účinek.

7.

Proti rozhodnutí VV o udělení disciplinárního trestu dle bodu 2. písm. a) až f) tohoto článku má
člen právo se do 30-ti dnů odvolat k RP. Rozhodnutí RP je rozhodnutím konečným.

8. O udělení disciplinárního trestu dle bodu 2. písm. g) a h) tohoto článku rozhoduje RP na
základě zprávy KRK a stanoviska VV. Proti rozhodnutí RP o udělení trestu dle bodu 2. písm. g)
a h) tohoto článku má člen právo se ve lhůtě 30-ti dnů odvolat prostřednictvím VV k VH.
Rozhodnutí RP má odkladný účinek. Do konečného rozhodnutí VH je však dotčený člen zbaven
všech práv vyplývajících mu z členství v TJ.
9. V případě disciplinárního řešení člena VV a KRK dle bodu 2. písm. a) až c tohoto článku, je
disciplinárním orgánem I. stupně RP a odvolacím orgánem VH. V případě disciplinárního řešení
člena VV a KRK dle bodu 2. písm. g) a h) tohoto článku projedná opodstatněnost tohoto
podnětu RP. Podle výsledku šetření RP rozhodne o udělení trestu nebo o jeho zamítnutí.
Rozhodnutí RP o zamítnutí udělení trestu je rozhodnutím konečným.
10. Pokud RP rozhodne o udělení trestu dle bodu 2. písm. g) a h) tohoto článku u člena VV a KRK
musí podat návrh VH na odvolání člena VV a KRK s návrhem na udělení trestu. VH rozhodne o
odvolání člena VV a KRK a způsobu potrestání. V případě potvrzení návrhu RP na postup dle
bodu 2. písm. g) ah) tohoto článku VH současně provede doplňovací volbu člena VV a KRK.

Vlil.
Sportovní oddíly
1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá vnější právní osobnost. Vnitřní právní
subjektivita je odvozena od těchto stanov.
!
ll
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2. Oddíly tvoří členové TJ, kteří se do nich dobrovolně sdružili k provozování společné zájmové
činnosti a postupu pod názvem TJ.
3. Z důvodu jednotného prosazování svých zájmů, potřeb a hospodárnosti, si členové oddílu
za účelem vyřizování společných záležitostí volí výbor oddílu a prostřednictvím svých delegátů
na VH volí VV, který podle ustanovení těchto stanov pověřují svým zastupováním.
4. O ustanovení a rozpuštění oddílu rozhoduje VH.
5. Každý oddíl si svůj tělovýchovný a sportovní proces organizuje samostatně podle pravidel
daného sportovního odvětví a podmínek soutěžních řádů svazového orgánu. Oddílu
do sportovních soutěží rozhoduje na základě stanoviska výboru oddílu, při respektování
dosaženého stavu vlastních příjmů oddílů a vytvořených materiálně technických podmínek, VV.
6. Nejvyšším orgánem oddílu je členská schůze.
7. Členská schůze oddílu:
a) je tvořena jeho členy staršími 15-ti let; členové oddílu starší 18-ti let mají právo volit a být
voleni do výboru oddílu; předškolní a školní mládež do věku 15-ti let mohou zastupovat na
členské schůzi bez volebního práva jejich zákonní zástupci.
b) o termínu a místě jednání členské schůze oddílu musí být VV písemně informován nejméně
10 dní před konáním členské schůze oddílu,
c) členové VV mají právo zúčastnit se členské schůze oddílu, bez práva hlasování, vyjma
případu, kdy je člen VV rovněž členem tohoto oddílu,
d) členové VV nemají právo zasahovat do programu členské schůze oddílu, jsou však
oprávněni vystoupit v diskusi,
e) předseda oddílu je odpovědný za řádný průběh členské základny.
8. Členská schůze oddílu je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou podle těchto stanov
vyhrazeny jiným orgánům TJ:
a) volit a odvolávat členy výboru oddílu; počet členů výboru oddílu stanovuje členská schůze
oddílu,
b) výbor oddílu musí být minimálně tříčlenný, tvoří jej předseda a další členové,
c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti oddílu za uplynulé období,
d) projednává a schvaluje finanční rozpočet na následující období; jeli však členskou schůzí
oddílu schválen rozpočet schodkový, tj. bez krytí z vlastních příjmů, stane se rozpočet
závazným až po schválení VV,
e) volí delegáty na VH a navrhuje ze svého středu členy do VV a KRK.
9. Výbor oddílu:
a)
b)
c)
d)
e)

je výkonným orgánem oddílu, který řídí činnost oddílu mezi členskými schůzemi,
schází se dle potřeby,
schůzi výboru oddílu svolává a řídí předseda oddílu nebo pověřený člen výboru oddílu,
výbor je povinen řídit se schváleným plánem činnosti a finančním rozpočtem oddílu,
výbor se při své práci řídí usnesením schůze oddílu, usnesením VH, rozhodnutím VV a RP,
těmito stanovami a sportovně technickými směrnicemi svazových orgánů, pokud tyto
nejsou v rozporu s těmito stanovami a zájmy TJ.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
I)
m)
n)
o)

provádět

náborovou činnost nových členů oddílu,
organizovat sportovní činnost oddílu ve svém odvětví,
schvalovat výši oddílových příspěvků,
zpracovávat a předkládat členské schůzi ke schválení zprávu o činnosti za předchozí období,
připravovat a předkládat členské schůzi ke schválení finanční rozpočet na následující
období,
připravovat a předkládat členské schůzi ke schválení návrh plánu činnosti na následující
období,
projednat s VV stanovení výše poplatků za užívání majetku TJ členy oddílu,
projednávat s VV podmínky užívání majetku TJ ve správě oddílu,
schvalovat soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěže a rozhodovat o podání
jejich registrací,
projednávat a doporučovat ke schválení VV uvolnění svých registrovaných členů-aktivních
sportovců do jiných oddílů či klubů zúčastněných ve svazových soutěžích, včetně uvolnění
do zahraničí,
projednávat a doporučovat ke schválení VV trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu
vybraných družstev či jednotlivců, popřípadě i dalších realizačních funkcionářů,
navrhovat VV ke schválení výši odměn trenérů a členů výboru oddílu v souladu
se schváleným finančním plánem oddílu,
stanovovat podmínky a obsah hráčských statutů svých členů,
projednávat s VV změny rozpočtu a stav hospodaření, dojde-li k navýšení nákladů proti
plánu schvalovaného členskou schůzi oddílu,
podílet se na disciplinárním řízení svých členů.

IX.
Právní postavení, majetek a hospodaření

1. TJ je nezávislým spolkem se samostatnou právní subjektivitou a je právnickou osobou.
2. TJ může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou
zodpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat jiného majetku, který jí byl na základě
smlouvy svěřen do užívání.
3. Funkci zaměstnavatele plní předseda TJ.
4. Před uzavření pracovních smluv dle platného právního předpisu s trenéry či cvičiteli působících
v oddílech je nutný předchozí souhlas VV.
5. Majetek TJ tvoří hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
6. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
a)
b)
c)
d)

členské příspěvky

a poplatky,
z tělovýchovné a sportovní činnosti,
příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické
a osvětové činnosti,
e) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
f) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
příjmy

~·

-ll-

..",_,....

....~-~-

-""~

14.12.2016

...........

-·~-

--·

7. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě
majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním,
rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým
majetkem rozhoduje valná hromada.
8. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude
nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestli-že TJ
obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.),
naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu
poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
9. VV je

oprávněn zřídit

a vést jedno stálé pokladní místo k zabezpečení hotovostních operací.

10. VV je povinen zřídit a vést jeden nebo více bankovních účtů pro potřeby bezhotovostního
platebního styku.
11. Pro zajištění ochrany svého majetku a zájmů svých členů je VV oprávněn uzavřít pojištění,
zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění
a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě.
12. VV je oprávněn podle povahy příslušných zákonů vydávat vnitřní předpisy k zajištění jejich
uplatnění v své činnosti v rámci TJ.

X.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1.

TJ se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem TJ Vagonka
Studénka, která vznikla v roce 1913.

2.

Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy,
konaného dne 25. Března 1990 se TJ považuje též za jednu z nástupnických organizací po ČSTV,
a to v rozsahu majetkových práv a povinností, jak jsou evidenčně zachyceny v příslušných
dokladech kde dni registrace.

3.

TJ vznikla jako právnická osoba na základě schválení Stanov valnou hromadou dne 16.5.1990
a registraci stanov pod č.j. VSr/1-613/90-R u Ministerstva vnitra, ve smyslu zákona č. 83/1990
Sb. o sdružování občanů.
Jakékoliv změny a doplňky těchto stanov spadají do výlučné pravomoci VH a nabývají
závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona.

4.

5.

Členové TJ se mohou sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do asociací
či obdobných spolků bez vlivu na jejich členství v TJ.

6.

~

t/·

Člen TJ -aktivní sportovec, který jednostranně zruší své členství k TJ, aby nastoupil zahraniční
angažmá, je povinen uhradit TJ náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným
růstem v rámci TJ. VV je oprávněn po dohodě s výborem příslušné oddílu od tohoto upustit,
pokud se takový člen jinou vhodnou formou vypořádá se svými závazky vůči TJ. Toto
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ustanovení se nevztahuje na sportovce s hráčským statutem vůči TJ, kde jsou vzájemné závazky
upraveny smluvně.
7.

TJ je členským subjektem Okresního sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. (dále jen OS ČUS). Členství
v tomto svazku nesmí ohrozit nezávislost a samostatnost TJ. S orgány OS ČUS spolupracuje VV
především formou jednání, předkládání výsledků hospodaření, předkládání členské základny za
účelem projednávání různých forem pomoci, včetně poskytování příspěvků a dotací na provoz
či zajištění sportovní činnosti TJ, zejména mládeže.

8.

Toto znění stanov bylo schváleno na jednání mimořádné VH dne 14. 12. 2016 a nahrazuje
stanov schválené na mimořádné VH dne 3. 10. 2007.

TJ MSV STUDÉNKA, z.s.
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