
S t a n o v y 

TJ METEOR Stříbrná Skalice, z.s. 
ČÁST PRVÁ 

Základní ustanovení 

Článek 1 

Právní postavení 

1. Spolek s názvem „TJ Meteor Stříbrná Skalice, z.s.“ (dále jen „TJ“) je 

samosprávný a dobrovolný zájmový spolek fysických osob sdružených 

v oddílech a provozujících tělovýchovu, sport, osvětovou činnost a další 

společenské aktivity, spolčených ve smyslu §214 a následujících Zákona 

č.89/2002 Sb. občanského zákoníku. 

2.  TJ je spolkem s vlastní právní osobností, zapsaným ve spolkovém 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, složka  L 1606 

3. Sídlem spolku je město/obec Stříbrná Skalice, adresa:  …, PSČ 281 67 

4. TJ bylo přiděleno IČ 140 00 608. 

Článek 2 

1. TJ je nástupnickou organizací bývalé tělovýchovné jednoty TJ Sokol 

Stříbrná Skalice podle stanov ČSTV, registrovaných  u MV ČR č.j. 

VSP/1-4143/91-R  

2. Rozhodnutím valné hromady TJ ze dne  … je spolek členem České unie 

sportu, registrovaným pod číslem  CZ0209177. 

Článek 3 

Účel, hlavní poslání a vedlejší činnost spolku 

1. TJ  organizuje sportovní činnost  v souladu se zájmy svých členů a usiluje 

o zpřístupnění sportu především mládeži a dalším zájemcům z občanské 

veřejnosti města/obce Stříbrná Skalice a jeho okolí. 

2. Za tímto účelem plní zejména tyto hlavní úkoly: 

 a) vytvářet široké možnosti užívání sportovišť  a tréninkové podmínky. 

Umožnit členům a funkcionářům TJ jejich další  

     vzdělávání a zvyšování sportovní výkonnosti a informovanost v oblasti 

tělesné kultury a kultury vůbec. 

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a k podpoře své 

hlavní činnosti 

     c) buduje, provozuje a udržuje sportovní zařízení, které vlastní nebo užívá 

     d) vézt své členy a kolektivy k dodržování sportovní etiky, k dodržování 

morálních zásad a zásad úrazové prevence 

e) vlastními akcemi, soutěžemi a dalšími formami své činnosti napomáhat 

rozvoji veřejného života, kultury a zdraví ve městě/obci a v jejím okolí   

f) hájit práva a oprávněné zájmy svých členů souvisejících s činností spolku 

3. TJ při plnění svých cílů spolupracuje zejména s orgány státní správy a 

samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi ve městě/obci,  s podniky, 

podnikateli a se spádovými školami. 

ČÁST  DRUHÁ 



Členství 

1. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická  

osoba, která souhlasí s posláním TJ a s těmito stanovami. O přijetí za 

člena rozhoduje na základě písemné přihlášky podané zájemcem o 

členství oddíl/odbor TJ a to podle zásad členství v TJ, schválené valnou 

hromadou. O přijetí člena bez oddílové příslušnosti rozhoduje výkonný 

výbor TJ. U mládeže do 15 let je nutný podpis jednoho 

z rodičů/zákonných zástupců. Členství kolektivů se sportovním 

zaměřením je možno založit smlouvou, kterou schvaluje valná hromada 

TJ. 

2. Dokladem členství  je klubový průkaz vydávaný výkonným výborem dle 

vedené členské evidence. 

3. Základní práva členů TJ: 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, 

tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci TJ a v případě 

soutěží též podmínek soutěžních řádů sportovních svazů 

b) uplatňovat své vlastní návrhy, názory, a kritiku k činnosti spolku a jeho 

orgánů 

c) volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů TJ, případně 

ČUS 

d) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování 

4. Základní povinnosti členů TJ: 

a) dodržovat tyto stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní etické a 

mravní normy sportovce 

b) šetřit,chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho 

činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno 

c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ  

d) platit řádně a včas stanovené členské příspěvky, jakož i jiné poplatky 

související s jeho členstvím a činností TJ 

6. Členství v TJ zaniká: 

    a) vystoupením 

    b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností 

    c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím 

    d) úmrtím člena nebo zánikem TJ 

ČÁST  TŘETÍ 

Orgány TJ 

1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada 

2. Kolektivním statutárním orgánem je výkonný výbor, který má zpravidla 5 

členů 

3. Kontrolním orgánem je revizní komise v počtu 3 členů 

Článek 1 

Valná hromada 



1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze zástupců všech 

sdružených oddílů/odboru  TJ dle jednacího řádu  TJ. Hlasovací právo 

přísluší těm členům, kteří v den konání valné hromady dovrší 18 let. 

Valnou hromadu svolává předseda TJ zpravidla 1x ročně. Pokud o její 

mimořádné svolání požádá 1/3 členů TJ, popř.výkonný výbor, koná se 

nejpozději do 1 měsíce od takového podnětu. 

2. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, o jeho sídle, symbolech a změně názvu. 

V případě zániku o majetkovém vypořádání. 

b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ a k nim vydává interní předpisy. 

Schvaluje statut revizní komise. 

c) volí výkonný výbor  a 3člennou revizní komisi. Volební období těchto 

orgánů je čtyřleté. 

d) rozhoduje o ustavení nebo zrušení oddílu/odboru a o rozsahu jemu 

přenesených pravomocí pro zajištění organizování soutěží a činnosti 

v rámci TJ. Schvaluje smlouvu o členství kolektivu se sportovní náplní. 

e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření TJ za účetní období, včetně 

ekonomického výhledu  

f) projednává činnost klubu za uplynulé období a stanoví hlavní směry 

činnosti TJ pro příští období 

g) schvaluje zprávu o činnosti revizní komise a přijímá usnesení k odstranění 

zjištěných nedostatků 

h) plní úkoly odvolacího orgánu a má právo změnit usnesení výkonného 

výboru 

i) rozhoduje o vstupu a vystoupení TJ do jiných sdružení, jakož i o jiných 

formách vnější spolupráce 

3. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny 

přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech členů, pokud valná 

hromada nerozhodne jinak. 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina členů s právem hlasovat, je valná hromada usnášení 

schopná z počtu přítomných. 

Článek 2 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi valnými 

hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné 

pravomoci valné hromady.  Předseda TJ  svolává výkonný výbor podle 

potřeby, nejméně však jednou za měsíc a o svém jednání pořizuje zápis, 

který předkládá i revizní komisi. K platnosti jeho usnesení je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Jednání se může účastnit 

bez práva hlasovat předseda revizní komise. 

2. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly: 



a) připravuje podklady pro jednání valné hromady (hlavní úkoly, rozpočet, 

užití dotací a příspěvků na činnost atd.) a zabezpečuje plnění přijatého 

usnesení dle dělby odpovědnosti členů výkonného výboru. Ze svého 

středu volí předsedu TJ, zpravidla na dané volební období.  

b) zabezpečuje sportovní činnost spolku, jednotlivé akce  a soutěže. 

c) rozhoduje vyškrtnutí či vyloučení člena z TJ 

d) zajišťuje operativní spolupráci TJ s orgány správy a samosprávy, 

s ostatními  organizacemi i jednotlivci 

e) zabezpečuje vedení členské evidence a účetnictví klubu v souladu 

s platnými předpisy 

f) k zabezpečení činnosti TJ vytváří personální aparát v nezbytně nutném 

rozsahu 

Článek 3 

Revizní komise 

1. Revizní komise dohlíží na dodržování stanov, plnění usnesení valné 

hromady a hospodaření TJ jako celku. Její činnost je nezávislá na činnosti 

výkonného výboru.  

2. O své kontrolní činnosti vypracovává zprávu pro valnou hromadu, které 

za svou činnost odpovídá dle schváleného statutu 

Článek 4 

Zastupování 

Jménem TJ jedná předseda TJ samostatně. Na základě dělby odpovědnosti 

členů výkonného výboru může jménem TJ jednat i člen výkonného výboru. 

V případě, že je k právnímu úkonu předepsána písemná forma připojí své 

podpisy nejméně dva členové výkonného výboru. Zásadní dokumenty spolku 

podepisuje vždy předseda TJ. 

 

Článek 5 

Majetek a hospodaření 

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména: 

a) členské příspěvky 

b) nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví či s právem jeho užívání od 

předchůdců, jejichž je TJ nástupnickým spolkem 

c) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti spolku 

d) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní 

činnosti  

e) dotace a příspěvky od sportovních svazů a ČUS 

f) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a z veřejných rozpočtů, granty a 

sponzorské dary 

2. majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. Povinností všech oprávněných 

členů je s ním nakládat vždy s péčí řádného hospodáře. 

3. Bližší zásady hospodaření upravuje vnitřní předpis, který schvaluje valná 

hromada. V nich jsou rovněž stanoveny podmínky ostrahy majetku TJ, 



placení členských příspěvků, případně organizace vedlejší hospodářské 

činnosti či vstup TJ do jiných společností. 

 

ČÁST  ČTVRTÁ 

Přechodná a závěrečná ustanovení  

1. Problematika, která není upravena těmito stanovami se řídí občanským 

zákoníkem. 

2. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou TJ dne …………….. 

 


