STANOVY
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Článek I.

Základní ustanovení
1.

Spolek s názvem TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (dále jen „TJ“) je samosprávným
a dobrovolným svazkem členů sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, kteří přijali
společný název a společnou symboliku. Z důvodu jednotného prosazování svých zájmů,
svěřují vyřizování společných záležitostí orgánům TJ, které pověřují svým zastupováním
jménem TJ, a to podle ustanovení těchto Stanov.

2.

TJ má charakter nepolitické společenské organizace, která se zdržuje politických ambicí
a praktik politického dění. Považuje za své právo podílet se aktivně na veřejném životě, a to
zejména v místě svého sídla. Působení politických stran, nebo prosazování jejich politických
programů či koncepcí v rámci TJ je nepřípustné.

3.

Sídlem TJ je Víta Nejedlého 1216/2, 500 03 Hradec Králové.
Článek II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost TJ
1.

Základním účelem a hlavní činností TJ je:
provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové
podmínky,
b)
hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy,
samosprávy, se sportovními svazy na všech úrovních a jejich sdruženími, s ostatními
sportovními organizacemi i jednotlivci, stejně jako s jinými organizacemi a podnikateli,
c)
pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti, všestranné zdatnosti členů a vytvářet pro to
vhodné podmínky organizováním tréninků, soustředění, školení, seminářů cvičitelů,
trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů,
d)
vést své členy a k dodržování základních sportovních a mravních pravidel, dbát
o uplatňování zásad demokratické morálky, vzájemné úcty, respektování důstojnosti
a dodržování zásad fair-play,
e)
vést své členy k dodržování zdravotních zásad, zásad předcházení úrazům a k řádné
životosprávě jako k nutným podmínkám výkonnostního růstu,
f)
budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
a vytvářet tak materiální podmínky pro svoji sportovní a tělovýchovnou činnost,
g)
dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.
TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
a)

2.

Článek III.

Název, používání názvu
1.

Sportovní oddíly mohou pro účely účasti v soutěžích, v propagačních materiálech apod.
používat libovolný sponzorský název, pokud se nejedná o název vulgární, hanlivý nebo
urážlivý.
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Článek IV.

Orgány TJ
1.

Orgány TJ jsou:
a)

Valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)

Výkonný výbor jako orgán výkonný,

c)

Předsednictvo jako orgán statutární,

d)

Rada předsedů oddílů jako nevolený poradní orgán,

e)

Revizní komise jako orgán kontrolní.
Článek V.

Valná hromada TJ
1.

Valná hromada je složena ze zástupců členů sdružených oddílů, kteří dovršili 14 let svého
věku nejpozději ke dni konání Valné hromady a z členů Výkonného výboru. Počet zástupců
oddílů je dán pěti procenty z celkového počtu řádných členů oddílů, ze stavu evidence členské
základny, kteří mají zaplaceny členské oddílové příspěvky k 31. 12. předchozího roku. Počet
delegátů se zaokrouhluje matematicky (do 0,5 dolů, od 0,5 včetně nahoru). Každému oddílu je
zaručena vždy účast jednoho delegáta i v případě, kdy počet členů tohoto oddílu k účasti
žádného delegáta podle tohoto ustanovení neopravňuje.

2.

Valnou hromadu svolává k zasedání Výkonný výbor nejméně jedenkrát za 2 roky. Valná
hromada se svolává pozvánkou zaslanou elektronicky sdruženým oddílům na adresu Předsedy
oddílu, a to nejméně třicet dnů před konáním zasedání Valné hromady. Na adresu Předsedy
oddílu je elektronicky oznámeno, kolik delegátů je oddíl oprávněn na valnou hromadu vyslat.
Distribuce pozvánky v rámci oddílu je výhradně v kompetenci oddílu.

3.

Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání Valné hromady a navrhovaný program
jednání Valné hromady.

4.

Výkonný výbor je rovněž povinen svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů TJ
starších čtrnácti let nebo 2/3 sdružených oddílů, nebo z podnětu Revizní komise. Nesvolá-li
v tomto případě Výkonný výbor Valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je
ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Valné hromady sám.

5.

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

6.

Do působnosti Valné hromady náleží zejména:
a)

rozhodnutí o zrušení TJ s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)

rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ,

c)

volba a odvolání členů Výkonného výboru, který je volen nejvýše na pět let, délka
funkčního období je vždy určena na volební Valné hromadě, stejně jako počet členů
Výkonného výboru, který musí být vždy lichý a nejnižší počet členů Výkonného výboru
je tři a podle potřeby jejich náhradníky,

d)

volba a odvolání členů Revizní komise, která je volena nejvýše na pět let, délka
funkčního období je vždy určena na volební Valné hromadě, stejně jako počet členů
Revizní komise, který musí být vždy lichý a nejnižší počet členů Revizní komise je tři
a podle potřeby jejich náhradníky,

e)

schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, výroční zprávy a zprávy Revizní
komise za předchozí období,

f)

rozhodování o zcizování nemovitého majetku,

g)

určení hlavních směrů činnosti TJ,
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h)

schvalování jednacího řádu Valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních
předpisů dle těchto stanov.

7.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení Valné hromady není přítomna nadpoloviční
většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu
přítomných.

8.

K platnosti usnesení o zrušení TJ či její přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba
alespoň 3/5 většina přítomných.

9.

O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro
rozhodování o zrušení nebo přeměně TJ nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto
záležitostech lze jednat pouze v případě, že byly v pozvánce jako bod programu jednání
uvedeny.

10.

Zasedání Valné hromady řídí pověřený člen Výkonného výboru. V případě volební Valné
hromady je průběh voleb řízen volebním řádem.

11.

Usnesení ze zasedání Valné hromady je elektronicky rozeslán na adresy předsedů oddílů.
Článek VI.

Výkonný výbor
1.

Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními
valné hromady.

2.

Pokud Valná hromada zvolí pro následující volební období náhradníky členů Výkonného
výboru, tito náhradníci v případě potřeby nahradí člena, který se členství vzdal, nebo jinak
svoji činnost člena Výkonného výboru ukončil. Pořadí náhradníků je určeno počtem hlasů,
které ve volbě obdrželi.

3.

Výkonný výbor svolává k zasedání Předseda TJ. V případě, kdy tak Předseda TJ nečiní, nebo
nemůže činit, svolává Výkonný výbor jiný člen Výkonného výboru, a to podle potřeby,
obvykle jednou za měsíc.

4.

Do působnosti Výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných orgánů TJ. V roce
nekonání Valné hromady přejímá její pravomoci uvedené v článku V. bodu 6. písm. e).

5.

Výkonný výbor zejména:
a)

volí ze svého středu Předsedu TJ a jednoho nebo více Místopředsedů - počet
Místopředsedů určí Výkonný výbor,

b)

Předseda TJ a Místopředsedové tvoří Předsednictvo,

c)

zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí
a opatření k jejich realizaci,

d)

organizuje a řídí činnost TJ,

e)

schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti valné hromady,

f)

připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,

g)

dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ, zajišťuje výstavbu tělovýchovných
zařízení a zařízení sloužících k zajištění úkolů TJ,

h)

rozhoduje o nabývání nemovitého majetku,

i)

za účelem ochrany svého majetku, svého vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá
příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní
hotovosti, úrazové pojištění pro případ odpovědnosti za škody,
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j)

zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

k)

schvaluje ustanovení nového sportovního oddílu,

l)

řídí vedení členské evidence Výbory oddílů,

m)

přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena TJ.

n)

v zájmu plnění svěřených úkolů, které překračují rámec dobrovolného výkonu funkce,
může schválit ustanovení potřebného aparátu, do jehož čela jmenuje Tajemníka, který
řídí práci aparátu, jehož pracovníci jsou v pracovním nebo obdobném poměru vůči TJ,

o)

zajišťuje archivaci všech potřebných materiálů a dokumentů TJ.
Článek VII.

Předsednictvo
1.

Předsednictvo je statutárním orgánem TJ.

2.

Předsednictvo jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutími Valné hromady a Výkonného
výboru. V případě, že Předsednictvo jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, jsou
jeho členové povinni nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

3.

V běžných záležitostech jedná jménem TJ Předseda TJ, nebo jím pověřený člen
Předsednictva. V záležitostech výdajů přesahujících finanční hodnotu 50.000 Kč jednají
společně dva členové Předsednictva.

4.

Je-li pro právní úkon právním řádem předepsána písemná forma (smlouvy všeho druhu, všech
právních odvětví), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou podpisů členů
Předsednictva.
Článek VIII.

Rada předsedů oddílů
1.

Rada předsedů oddílů je trvalým nevoleným orgánem TJ, složeným z předsedů oddílů, které
jsou v TJ sdruženy. Rada předsedů oddílů slouží jako poradní a iniciativní orgán Výkonného
výboru, její zasedání se koná zpravidla dvakrát ročně. Zasedání Rady předsedů oddílů svolává
Předseda TJ. Předseda TJ zde má pouze hlas poradní, pokud není zároveň Předsedou oddílu.

2.

Rada předsedů oddílů doporučuje Výkonnému výboru nové postupy, přičemž Výkonný výbor
není doporučením Rady předsedů oddílů vázán, je však jeho povinností sdělit jiná svá
opatření v příštím zápisu ze zasedání Výkonného výboru.
Článek IX.

Revizní komise
1.

Revizní komise je voleným orgánem pro provádění kontroly a přezkušování ekonomických
a právních operací uskutečňovaných v rámci všech orgánů TJ a ustanoveného aparátu.
Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu
s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

2.

Členství v Revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu TJ, člena
Výkonného výboru TJ ani s výkonem funkce likvidátora TJ.

3.

Pokud Valná hromada zvolí pro následující volební období náhradníky členů Revizní komise,
tito náhradníci v případě potřeby nahradí člena, který se členství vzdal, nebo jinak svoji
činnost člena Revizní komise ukončil. Pořadí náhradníků je určeno počtem hlasů, které
ve volbě obdrželi.

4.

Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům
TJ a členům TJ.
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5.

Kontrolu činnosti TJ provádí Revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu
ze strany ostatních orgánů TJ, členů TJ nebo zaměstnanců, nebo namátkově. V rozsahu
působnosti Revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů
a požadovat od ostatních orgánů TJ či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

6.

Do působnosti Revizní komise náleží zejména:
a)

kontrola hospodaření TJ,

b)

kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů,

7.

Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výkonný výbor
a následně i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

8.

S výsledky kontrolní činnosti seznamuje Revizní komise Výkonný výbor, celkové zprávy
připravuje pro Valnou hromadu TJ. Revizní komise je oprávněna požadovat splnění
nápravných opatření. Pokud z kontrolního zjištění vyplyne podezření ze spáchání trestního
činu, je povinností Revizní komise i v průběhu kontroly na to upozornit příslušné orgány,
pokud tak z jejího podnětu neučiní Výkonný výbor.
Článek X.

Další jednání jménem TJ
1.

Tajemník, pokud je tato funkce v souladu se stanovami zřízena, je oprávněn jednat jménem
TJ v rozsahu schváleného plánovaného rozpočtu nebo za podmínek zmocnění Výkonným
výborem.

2.

Jménem TJ mohou jednat zaměstnanci v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů.

3.

Jménem TJ mohou jednat další osoby na základě zmocnění Předsednictvem.

4.

Jménem TJ může jednat Výbor oddílu, a to výlučně v otázkách souvisejících se sportovně –
technickým zajištěním činnosti oddílu.

5.

Žádná osoba oprávněná jednat jménem TJ nemá právo podepisovat jménem TJ písemnosti
týkající se její osoby, nebo osob jí blízkých.
Článek XI.

Sportovní oddíly
1.

Sportovní oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost
(subjektivitu).

2.

Orgány sportovního oddílu jsou:
a)

Členská schůze jako orgán nejvyšší,

b)

Výbor oddílu jako orgán výkonný,

c)

Předseda oddílu, jako orgán výkonný,

d)

Trenérská rada oddílu jako nepovinný orgán.

3.

O zřízení a zrušení, s výjimkou postupu dle bodu 7. písmena d) a e) tohoto článku, oddílu
rozhoduje Výkonný výbor, který rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů
v rámci TJ.

4.

Rozhodnutí o zrušení se v písemné podobě zasílá Předsedovi oddílu (rušeného) na adresu jeho
bydliště, nebo elektronicky podepsané na jeho elektronickou adresu. Rozhodnutí je
považováno za doručené patnáct dnů od data odeslání.

5.

Rušený oddíl může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o zrušení navrhnout, aby toto
rozhodnutí přezkoumala Valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá
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Předseda oddílu (rušeného) v písemné podobě, Výkonný výbor je v takovém případě povinen
svolat Valnou hromadu na termín nejvýše 60 dnů od doručení návrhu na přezkoumání. Valná
hromada rozhodnutí o zrušení oddílu buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o zrušení oddílu
zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo těmito Stanovami. Rozhodnutí
o přezkoumání se v písemné podobě zasílá Předsedovi oddílu na adresu jeho bydliště, nebo
elektronicky podepsané na jeho elektronickou adresu. Rozhodnutí je považováno za doručené
patnáct dnů od data odeslání.
6.

Každý sportovní oddíl si samostatně organizuje svůj vlastní tělovýchovný proces podle
pravidel daného sportovního odvětví, podle řádů a sportovně-technických předpisů svazového
orgánu a při respektování stavu vlastních příjmů, možností TJ a jejích materiálně technických
podmínek.

7.

Nejvyšším orgánem sportovního oddílu je Členská schůze oddílu. Do pravomoci Členské
schůze oddílu náleží:
a)

volit a odvolávat členy Výboru oddílu, který je volen nejvýše na pět roků, délka
funkčního období je vždy určena na volební Členské schůzi oddílu, stejně jako počet
členů Výboru oddílu, který musí být vždy lichý a nejnižší počet členů Výboru oddílu je
tři, a podle potřeby jejich náhradníky,

b)

stanovovat hlavní směry sportovní činnosti, projednávat dosažené výsledky a rozvoj
sportovního odvětví v oddíle, rozhodovat o podmínkách účasti v soutěžích, případně
o odstoupení ze soutěže,

c)

projednávat a schvalovat zprávu o činnosti oddílu včetně hospodaření,

d)

v případě, že oddíl nemá žádné závazky vůči TJ a neuplatňuje majetkoprávní
vypořádání v rámci TJ, může rozhodnout o zániku či vystoupení oddílu z TJ a ukončit
tak činnost oddílu v TJ po projednání ve Výkonném výboru,

e)

v případě, že oddíl nemá vyrovnané závazky vůči TJ, nebo žádá majetkoprávní
vypořádání v rámci TJ, může navrhnout VH TJ zrušení či přechod nebo vystoupení
z TJ,

f)

volit delegáty na Valnou hromadu a navrhovat kandidáty do Výkonného výboru.

8.

Členská schůze oddílu se koná zpravidla nejméně jednou za 2 roky. Svolává ji Výbor oddílu
a určuje přitom formu Členské schůze oddílu (schůze všech řádných členů oddílu starších
čtrnácti let, kteří mají zaplaceny členské oddílové příspěvky předchozího roku podle evidence
členské základny k 31. 12., nebo které se za určitý počet řádných členů oddílu starších čtrnácti
let, kteří mají zaplaceny členské oddílové příspěvky předchozího roku podle evidence členské
základny k 31. 12. účastní jeden delegát apod.).

9.

V případě potřeby se Členská schůze oddílu sejde i častěji, pokud o to požádá předseda
oddílu, Výkonný výbor nebo 1/3 členů oddílu starších čtrnácti let. Nesvolá-li v tomto případě
Výbor oddílu Členskou schůzi oddílu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo
podnět podal, oprávněn svolat zasedání Členské schůze oddílu sám.

10.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení Členské schůze oddílu není přítomna
nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je Členská schůze usnášeníschopná
v počtu přítomných.

11.

Výbor oddílu je výkonným orgánem, který se ve své činnosti řídí stanovami a vnitřními
směrnicemi TJ a po sportovně technické stránce směrnicemi svazových orgánů, pokud nejsou
v rozporu se zájmy TJ. Výbor se schází obvykle jednou za měsíc a jeho práci řídí předseda.
Výbor oddílu zejména:
a)

volí ze svého středu Předsedu oddílu a podle potřeby další funkcionáře oddílu
(místopředseda, hospodář apod.),

b)

podle potřeby zřizuje i ruší Trenérskou radu oddílu a jmenuje i odvolává její členy.
V případě, že není tento orgán zřízen, vykonává jeho pravomoci Výbor oddílu,
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12.

13.

c)

rozhoduje o přijetí za člena oddílu, tuto pravomoc může Výbor oddílu delegovat
na pověřeného člena Výboru oddílu,

d)

rozhoduje o vyškrtnutí člena oddílu, tuto pravomoc může Výbor oddílu delegovat
na pověřeného člena Výboru oddílu,

e)

rozhoduje o vyloučení člena oddílu,

f)

dohlíží nad rozpočty družstev, pravomoc přípravy a dohledu nad rozpočty může Výbor
oddílu delegovat na hospodáře oddílu,

g)

rozhoduje o výši a splatnosti členských oddílových příspěvků, návrh výše a splatnosti
členských oddílových příspěvků může předložit k rozhodnutí Členské schůzi oddílu,

h)

předkládá iniciativní návrhy k rozhodnutí Členské schůzi oddílu,

i)

předkládá zprávy a informace o své činnosti jak Členské chůzi oddílu, tak Výkonnému
výboru,

j)

připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěže a zajišťuje
registraci hráčů, tuto pravomoc může Výbor oddílu delegovat na vedoucí jednotlivých
družstev,

k)

rozhoduje o přestupech svých registrovaných sportovců do jiných oddílů, včetně
odchodu do zahraničí, tuto pravomoc může Výbor oddílu delegovat na pověřeného
člena Výboru oddílu, a to s výjimkou případů, které si svým rozhodnutím schváleným
nadpoloviční většinou všech členů Výboru oddílu na návrh některého člena Výboru
oddílu vyhradí k rozhodnutí Výbor oddílu,

l)

projednává s Výkonným výborem hospodaření oddílu dle požadavku Výkonného
výboru,

m)

zajišťuje účast delegátů na Valné hromadě,

n)

vede členskou evidenci oddílu, tuto pravomoc může Výbor oddílu delegovat
na pověřeného člena Výboru oddílu,

o)

zajišťuje výběr členských oddílových příspěvků, tuto pravomoc může Výbor oddílu
delegovat vedoucí jednotlivých družstev,

p)

dohlíží nad dodržováním finanční kázně v oddílu, za správné čerpání a řádné
vyúčtování grantů, tuto pravomoc může Výbor oddílu delegovat na hospodáře oddílu,

q)

v roce nekonání Členské schůze oddílu přejímá její pravomoci uvedené v článku XI.
bodu 7. písm. b) a c).

Předseda oddílu:
a)

zastupuje oddíl v Radě předsedů oddílů,

b)

předkládá Radě předsedů oddílů, resp. Výkonnému výboru náměty vzešlé z Výboru
oddílu, resp. od členů oddílu po schválení Výborem oddílu,

c)

zastupuje oddíl v rámci TJ,

d)

zastupuje oddíl v rámci příslušného sportovního svazu.

Trenérská rada oddílu:
a)

schvaluje plán činností družstva,

b)

schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu, realizační týmy včetně
vedoucích družstev a navrhuje jejich odměny ke schválení hospodáři oddílu,

c)

určuje podmínky a obsah hráčských smluv svých členů, a navrhuje jejich odměny
ke schválení hospodáři oddílu.
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Článek XII.

Druhy členství
1.

Členství v TJ může být následujících druhů:
a)

řádné,

b)

přidružené,

c)

čestné.

S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
Článek XIII.

Řádné členství
1.

Řádným členem TJ se může prostřednictvím oddílů stát fyzická osoba, má-li státní příslušnost
České republiky, bez ohledu na svoji společenskou orientaci či náboženské vyznání, která
projeví zájem a podáním přihlášky u některého oddílu vysloví souhlas s posláním a úkoly
oddílu a TJ a zaváže se dodržovat Stanovy TJ. Mládež ve věku do čtrnácti let se může stát
řádným členem TJ za předpokladu písemného souhlasu jednoho zákonného zástupce.

2.

Řádné členství vzniká zaevidováním přihlášky Výborem oddílu.

3.

Obsah přihlášky stanovuje Výkonný výbor.
Článek XIV.

Přidružené členství
1.

Přidruženým členem se může stát fyzická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo
nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TJ a přispívat k naplnění
jejího účelu.

2.

O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Výbor oddílu na základě žádosti zájemce
o přidružené členství.
Článek XV.

Čestné členství
1.

Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu
v oblasti sportu.

2.

O udělení čestného členství rozhoduje Výkonný výbor s tím, že k jeho udělení je třeba
souhlasu osoby, které má být uděleno.
Článek XVI.

Evidence členů
1.

Řádné vedení evidence členů je povinností Výborů oddílů. Zápisy a výmazy týkající se
členství se provádí bez zbytečného odkladu. Seznam členů může být veden elektronickou
formou, jednou ročně, obvykle ke konci roku, je v elektronické formě předáván sekretariátu
TJ. Tuto pravomoc může Výbor oddílu delegovat na pověřeného člena Výboru oddílu Další
podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, může
vhodnou formou stanovit Výkonný výbor.

2.

Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, jejímž členem TJ je, a to v rámci plnění povinností TJ vůči této střešní organizaci,
a příslušným sportovním svazům. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy
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a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných
příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním
písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto
způsobem zpřístupněny.
Článek XVII.

Práva a povinnosti členů
1.

Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství v TJ.

2.

Členská práva všech členů TJ:

3.

4.

5.

a)

účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ za podmínek těchto Stanov TJ,
případně sportovně-technických předpisů sportovních svazů,

b)

být informován o činnosti TJ,

c)

účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)

uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti 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.

Členská práva řádných členů:
a)

podílet se na řízení TJ,

b)

účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu
ustavení Valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu,

c)

volit od věku 14 let a od věku 18 let být volen do všech volených orgánů TJ
za podmínek těchto Stanov.

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)

dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu mezi
členy TJ,

d)

plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,

e)

šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno TJ.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat řádní a přidružení členové:
a)

řádně a včas platit příslušné členské oddílové příspěvky,

b)

řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
Článek XVIII.

Zánik členství
1.

Řádné a přidružené členství v TJ zaniká:
a)

vystoupením člena,

b)

rozhodnutím Výboru oddílu o vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského
oddílového příspěvku po dobu 12 měsíců,
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2.

c)

vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,

d)

úmrtím člena,

e)

zánikem TJ bez právního nástupce.

Čestné členství zaniká:
a)

3.

na základě řádně zdůvodněného rozhodnutí Valné hromady.

Zánik členství vyloučením:
a)

O vyloučení člena z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Výbor oddílu.
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu
jeho bydliště, nebo na jeho elektronickou adresu, které má v evidenci členů uvedeny.
Rozhodnutí je považováno za doručené uplynutím patnáctého dne ode dne jeho
odeslání.

b)

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí přezkoumal Výkonný výbor. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá
vyloučený člen v písemné podobě. Výkonný výbor rozhodnutí o vyloučení člena buď
potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se
zákonem nebo těmito Stanovami. Rozhodnutí o přezkoumání se v písemné podobě
zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště, nebo na jeho elektronickou adresu,
které má v evidenci členů uvedeny. Rozhodnutí je považováno za doručené uplynutím
patnáctého dne ode dne jeho odeslání.
Článek XIX.

Členské oddílové příspěvky
1.

Členské oddílové příspěvky:
a)

členské oddílové příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k oddílu
a mateřské TJ jako celku a představují nedílnou součást finančních příjmů,

b)

Výbor oddílu je povinen odevzdávat vybrané členské oddílové příspěvky včetně
jmenného seznamu platících do pokladny TJ nebo na běžný účet TJ a vést o tom
evidenci,

c)

členské oddílové příspěvky jsou zaúčtovány na středisko příslušného oddílu,

d)

pokud člen oddílu nezaplatí členské oddílové příspěvky řádně a včas, má právo Výbor
oddílu členu znemožnit účast na sportovní aktivitě oddílu i na využívání výhod
plynoucích z jeho členství,

e)

pokud člen oddílu nezaplatí členské oddílové příspěvky po dobu 12 měsíců, má Výbor
oddílu právo ukončit jeho členství vyškrtnutím, tuto pravomoc může Výbor oddílu
delegovat na pověřeného člena Výboru oddílu,

f)

členské oddílové příspěvky jsou příjmem oddílu, rozhodování o způsobu jejich využití
náleží Výboru oddílu, který může tuto pravomoc delegovat na jednotlivá družstva, která
rozhodují se souhlasem hospodáře oddílu.
Článek XX.

Majetek a hospodaření
1.

Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
a)

členské oddílové příspěvky a příspěvky kolektivních členů,

b)

příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
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c)

příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti,

d)

příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)

dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,

f)

dary.

2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
s výjimkou zcizování majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších
dispozicích s ním, rozhoduje Předsednictvo v souladu s článkem VII. Stanov.
O zcizování nemovitého majetku rozhoduje Valná hromada.
3. Tělovýchovná zařízení ve vlastnictví TJ získaná pro TJ bez přispění konkrétního oddílu, může
Výkonný výbor svěřit do správy oddílu na základě dohody s jeho Výborem oddílu. Takto
svěřený majetek nemůže Výbor oddílu platně zcizit mimo TJ. V případě, že oddíl o svěřený
majetek řádně nepečuje nebo ho svým užíváním jinak ohrožuje, může Výkonný výbor tento
majetek oddílu jednostranně odejmout.
4. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může
rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
5. Vznik, změny a zánik hlavního pracovního poměru zaměstnanců TJ schvaluje Výkonný výbor.
Bližší podmínky vzniku, změn a zániku vedlejších pracovních poměrů stanoví Výkonný výbor
vnitřním předpisem.
6. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena její likvidace za účelem vypořádání
majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada TJ. 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. Jestliže 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.
Článek XXI.

Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení
1.

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

2.

Volební období nemůže být delší jak pět roků. Zpravidla je pětileté, pokud volící orgán
nerozhodne jinak.

3.

Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím,
není-li v těchto Stanovách určeno jinak.

4.

Počet členů orgánu určuje před konáním volby volící orgán, vždy musí být dodržen lichý
počet členů zvoleného orgánu.

5.

Volený orgán je sestaven ze zvolených kandidátů v počtu členů určených volícím orgánem
a v pořadí daném počtem získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů je pořadí kandidátů
určeno losem.

6.

Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se orgán doplnit kooptací až do výše jedné třetiny
svých původních členů.

7.

Pokud je potřeba nahradit další členy, je nutné na nejbližší následující Valné hromadě/
Členské schůzi oddílu provést dodatečné volby, do doby dodatečných voleb neplatí podmínka
lichého počtu členů orgánu.

8.

Členem orgánu přestává být ten, komu zaniklo členství v TJ, a to ke dni zániku členství v TJ.
- 11 -

9.

Členové orgánu, kteří ztratili důvěru ostatních členů tohoto orgánu, nebo se dopustili činů,
které jsou neslučitelné s jejich funkcí a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce,
mohou být odvoláni orgánem, který je zvolil.

10.

Všechna usnesení při zasedání orgánů se přijímají prostou nadpoloviční většinou
z přítomných členů orgánu, pokud není ve Stanovách určeno jinak.

11.

Hlasuje-li se o přijetí usnesení či návrhu ve Výborech oddílů nebo ve Výkonném výboru, pak
předseda takového výboru má právo hlasovat jako poslední. Předseda TJ má obdobné právo
takto hlasovat na zasedání Valné hromady. Rada předsedů oddílů se usnáší prostou většinou
přítomných.

12.

Ze zasedání každého orgánu je povinen předseda orgánu, resp. předseda jeho výkonného
orgánu zajistit pořízení záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání
a jeho závěrů.

13.

V případě potřeby je přípustné využití hlasování (rozhodování) v písemné formě nebo
s využití technických prostředků (per rollam). Informace o této skutečnosti musí být uvedena
v následujícím zápisu ze zasedání příslušného orgánu.

14.

V případě nepřítomnosti předsedy orgánu, nebo jeho neschopnosti vykonávat funkci předsedy
příslušného orgánu, musí příslušný orgán rozhodnout o prověření jednoho ze svých členů
prozatímním výkonem funkce předsedy.

15.

Pokud uplyne funkční období člena některého voleného orgánu, aniž by došlo ke zvolení
nových členů orgánu, prodlužuje se jeho funkční období do okamžiku zvolení nových členů
orgánu postupem podle těchto Stanov. Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením
svého funkčního období podle věty první, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období
TJ. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu neprodlužuje. Pokud
neklesne počet členů voleného orgánu TJ pod polovinu, může orgán jmenovat (kooptovat)
náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat.
K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu.
Článek XXII.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1.

TJ je právním pokračovatelem původní sportovní organizace s názvem TJ Slavia Hradec
Králové, která vznikla v roce 1965 a byla následně registrována u Ministerstva vnitra pod
číslem VP/1-401/90-R dne 17. 5. 1990, stanovy byly novelizovány 24. 6. 1996 a 27. 5. 2015.

2.

Do doby vypršení mandátu současných orgánů TJ vykonávají funkci stávající orgány TJ.

3.

Tato novela stanov byla schválena Valnou hromadou dne 23. 6. 2020 a nabývá platnosti
a účinnosti okamžikem jejich schválení Valnou hromadou. Platnost a účinnost původních
stanov se okamžikem nabytí účinnosti této novely ruší.
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