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S T A N O V Y 
TJ Sokol Palkovice 

___________________________________________ 
 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
1. Spolek s názvem TJ Sokol Palkovice, (dále jen TJ), je samostatný a 
dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, kulturní a osvětovou a 
vzdělávací činnost 
 
2. Sídlem TJ Sokol Palkovice, je obec Palkovice č.p. 619, PSČ  739 41. 
 
3. IČO: 45235732 
 

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

  
 

1. Základním posláním TJ je: 
 
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných 
a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 
 
b) vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže, 
 
c) vyvíjet a provozovat k podpoře své hlavní činnosti vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, organizovat rozličné 
klubové akce pro své členy i jejich hosty s možností občerstvení, 
 
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní 
nebo užívá, 
 
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování 
základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou 
informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, 
 
f) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty a za tím účelem spolupracovat 
s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci, 
 
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 
zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšné činnosti, organizační a 
osvětovou činností.   
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III. 
Orgány TJ 

 
 
Orgány TJ jsou: 
 

1) valná hromada jako orgán nejvyšší (dále jen VH) 
2) výkonný výbor jako orgán výkonný (dále jen VV) 
3) kontrolní a revizní komise jako orgán kontrolní (dále jen KRK)  
4) předseda, místopředseda jako statutární orgán 

 
 
1) Valná hromada: 
 
- je nejvyšším orgánem TJ, která je složená ze zástupců všech sdružených oddílů. 
Na valnou hromadu vysílá oddíl delegáty podle zásady, že max. za každých 10 
členů oddílu je vysílán 1 delegát starší 18 let. Schůze valné hromady se konají 
nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný 
výbor, koná se valná hromada nejpozději do 1 měsíce od doručení takového 
podnětu, 
 
- rozhoduje o 
 

a) přijetí a změnách stanov TJ, 
b) názvu, sídle a symbolice TJ, 
c) volbě a odvolání výkonného výboru a revizní komise, 
d) zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání, 
e) ustavení nového oddílu/odboru,(dále jen oddíl) 
f) rozpuštění oddílu v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem, 
g) finančních investicích vyšších 200 000,- Kč, a to včetně oddílů 

 
a dále 
 

h) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, 
i) schvaluje rozpočet TJ a usnesení, 
j) schvaluje a vydává organizační řád, jednací řád, volební řád a další interní 

předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ, 
k) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období, 

 
- je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů 
s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 
V případě, že není valná hromada usnášeníschopná, svolá předseda TJ do 
jednoho měsíce další valnou hromadu. 
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2) Výkonný výbor: 
 

 
- je výkonným orgánem valné hromady. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů 
TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, 
pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si 
může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 
 
- funkční období  volených členů výkonného výboru je čtyřleté  
 
- má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny. Své 
zastoupení má zpravidla každý oddíl. Vždy však má předsedu, místopředsedu, 
hospodáře a pokladníka Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda 
svolává výkonný výbor podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. 
 
- zejména: 
 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 
b) organizuje a řídí činnost TJ, 
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním 

směrům činnosti, 
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ, 
e) spolupracuje se sportovními svazy,  
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními 

TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami, 
g) doplňuje nového člena VV a předkládá VH ke schválení, 
h) volí předsedu, místopředsedu, hospodáře a pokladní, 
i) rozděluje dotace a příspěvky od státu, jiných organizací a fyzických osob. 

 
- je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 
usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných. 
 
3) Kontrolní a revizní komise: 

  
- je voleným orgánem valné hromady TJ, pro provádění kontroly a přezkušování 
všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci všech orgánů 
TJ a ustaveného aparátu (např. sleduje plnění usnesení valných hromad, 
dodržování pravidel vnitřní organizace TJ. Vykonává revizi finanční hospodářské 
činnosti, řeší spory uvnitř organizace, pokud si jejich rozsah nevyžádá zásadního 
rozhodnutí valné hromady, provádí kontrolu hospodaření s majetkem TJ a sleduje 
dodržování zásad pro udržování majetku TJ sdruženými subjekty), 
 
- funkční období revizní komise je čtyřleté, 
 
- má oprávnění kontroly, které se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky, 
členy a to ve všech případech vyplývajících z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí 
nebo přijímat finanční anebo jiná plnění, 
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- každý je povinen na vyžádání KRK jí poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné 
vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je mají ve 
své dispozici, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účelu úspěšného 
výsledku kontroly, 
 
- provádí kontrolu zpravidla periodicky podle schváleného plánu, lze ji však 
provádět též namátkově, 
 
- s výsledky svých kontrolních činností seznamuje především výbor TJ a 
jednotlivých oddílů. Celkové zprávy pak předkládá valné hromadě TJ. KRK je 
oprávněna požadovat splnění nápravných opatření. Pokud z kontrolních zjištění 
vyplyne podezření ze spáchaného trestného činu, je povinností KRK i v průběhu 
kontroly na to upozornit příslušné orgány činné v trestním řízení, pokud tak z jejího 
podnětu bez zbytečných průtahů neučiní výbor TJ, 
 
- provádí kontrolu všech ekonomických a právních úkonů v rámci všech orgánů 
TJ, 
 
- má právo účasti na schůzích výboru TJ s hlasem poradním, bez hlasovacího 
práva, 
 
- má lichý počet členů, zpravidla ji tvoří 3 členové. 
 
4) Předseda a místopředseda: 

 
- jsou statutárními zástupci TJ. Za TJ jednají statutární zástupci samostatně. 

Dále pak mohou za TJ jednat a činit úkony členové VV TJ na základě a 
v rozsahu písemného zmocnění vydaným některým ze statutárních zástupců. 
 

- podepisování všech dokumentů za TJ mohou pouze statutární zástupci TJ a to 
každý samostatně 
 

- k platnosti úkonů statutárních zástupců jménem TJ je zapotřebí schválení 
výkonného výboru. 

 
 

IV. 
Společné zásady členství 

 

 

 1. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická 
osoba, která souhlasí s posláním TJ a v souladu se stanovami TJ chce vyvíjet 
činnost v rámci některého oddílu/ odboru. 
 
 2. Členem TJ se stává na základě poskytnutí potřebných dat – jméno, 
příjmení, rodné číslo a bydliště, některému z oddílů a jeho přijetím do tohoto 
oddílu.  
 
 3. Výši oddílových příspěvků stanoví členské schůze jednotlivých oddílů 
v souladu se směrnicí o hospodaření a mohou se u jednotlivých oddílů lišit. 
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 4. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada 
svým interním předpisem. 
 

 
V. 

Práva a povinnosti členů 
 
 

1. Základní práva řádných členů TJ jsou: 
 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, 
tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého 
oddílu, tak v rámci TJ jako celku a to za podmínek Stanov TJ a v případě 
účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich 
soutěžních řádů, 
 

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého 
zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na 
všech výhodách, které z členství vyplývají, a to po schválení výborem 
jednotlivých oddílů, 
 

c)  uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo 
anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ, 
 

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

e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů TJ. 
 
 
2. Základní povinnosti řádného člena jsou: 
 

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní etické a mravní 
normy sportovce, 
 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ, 
 

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho 
činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno, 
 

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související 
s jeho členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle 
stanov rozhodl, 
 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 
 
 
3. Řádné členství zaniká: 
 

a) vystoupením člena, 
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b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje 

výkonný výbor TJ 
 

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení 
rozhoduje výkonný výbor TJ 
 

d) úmrtím člena či zánikem TJ (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným 
sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho 
rozpuštění) 

 
 

VI. 
Oddíly – odbory 

 
 

 1. Oddíl - odbor je organizační jednotkou TJ. (dále jen oddíl) 
  
 2. Oddíl se ustavuje zpravidla tak, že jeho členy jsou zájemci o určitý druh 
sportu 
 
 3. Sportovní oddíly, které se dobrovolně sdružily pod společným názvem, mají 
povahu autonomních a samosprávných celků, a z důvodů jednotného prosazování 
svých zájmů, potřeb a hospodárnosti, svěřují vyřizování společných záležitostí 
orgánům TJ, které pověřují svým zastupováním jménem TJ odvozenou od stanov 
TJ. Ve své činnosti je oddíl povinen dodržovat stanovy TJ, plnit závazky a úkoly 
vyplývající z vnitřních předpisů a směrnic TJ a z rozhodnutí orgánů TJ. 

 
 4. Každý sportovní oddíl si samostatně organizuje svůj vlastní tělovýchovný, 
kulturní a společenský proces při respektování stavu vlastních příjmů a zvláště 
pak celkových zdrojů TJ a jejich materiálně technických podmínek. Pečuje o 
vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví, přičemž: 
 

a) udržuje a provozuje tělovýchovné a sportovní zařízení, které ke své činnosti 
využívá, 

b) vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní a ostatní spolkovou 
činnost, 

c) organizuje a pořádá sportovní soutěže a spolkové akce s možností přizvání 
hostí 

d) další působnost oddílu může vymezit valná hromada TJ, 
e) o ustavení a rozpuštění oddílu rozhoduje valná hromada TJ. 

 
 5. Za oddíl jedná předseda oddílu, nebo místopředseda oddílu a dále pak 
členové výboru na základě zmocnění. 
 
 6. Orgány oddílu jsou: 
 

1) členská schůze, 
2) výbor oddílu. 
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 1) Členská schůze je: 
 
- nejvyšším orgánem oddílu a schází se zpravidla 1 x ročně. Svolává ji předseda 
oddílu. Členská schůze oddílu se skládá ze všech členů oddílu starších 18let  a je 
usnášeníschopná za přítomnosti alespoň ½ všech členů oddílu. K platnosti 
usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
členů s hlasem rozhodujícím, 
 
- usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny pozvaných členů nebo 
delegátů, 
 
- oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům TJ a to 
zejména: 
 

a) volí výbor oddílu v minimálním počtu tří členů 
b) volí delegáty na valnou hromadu TJ 
c) projednává zprávu o činnosti oddílu 
d) projednává a schvaluje hospodaření a rozpočet oddílu 
e) rozhoduje o dalších provozních a sportovních otázkách oddílu, které si 

      vyhradí. 
 

U odboru s větším počtem oddílů tvoří členskou schůzi zástupci jednotlivých 
oddílů starších 18 let. Klíč delegátů určí VV oddílu tak, aby každý oddíl byl 
zastoupen poměrným počtem delegátů, nejméně však dvěma delegáty. 
 
 

  2) Výbor oddílu je: 
 

- výkonným orgánem oddílu, který řídí činnost oddílu mezi členskými schůzemi. 
Výbor se schází podle potřeby, schůzi výboru svolává předseda oddílu nebo 
pověřený člen výboru. 
 
Výbor oddílu zejména: 
 

a) zabezpečuje usnesení členské schůze, 
b) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné 

pravomoci členské schůze. 
 

 
VII. 

Majetek TJ a hospodaření 
 
 

 1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména: 
 

a) členské příspěvky, 
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ, zejména 

v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která 
TJ vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a 
spolkové kulturní činnosti, 
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c) příspěvky a dotace od střešních organizací a sportovních svazů, 
d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, veřejných rozpočtů, grantů a 

jiných organizací a osob, 
e) majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ, 
f) reklama a sponzorské dary 

 
 2. 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. 
 
 3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ. 
 
 4. Jednotlivé oddíly hospodaří se svými prostředky přidělené formou dotací, 
sponzorských darů a reklamních smluv odděleně na podúčtu oddílu. 
 
 5. Výkonný výbor TJ nemůže rozhodovat o hospodaření jednotlivých oddílů 
bez jejich souhlasu. Finanční prostředky, zajištěné prokazatelně členy jednotlivých 
oddílů nelze bez souhlasu příslušného oddílu použít jinak než pro potřeby 
příslušného oddílu. Každý oddíl může provozovat činnost jen do výše svých 
zajištěných finančních prostředků. Schválení závazků převyšující stav finančních 
prostředku oddílu, odboru je možné pouze předem se souhlasem VV TJ. 
 
 6. Vlastní činnost TJ se řídí zásadami schválenými VH. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou TJ v Palkovicích dne  1. 4. 

2016 a jsou platné a účinné zapsáním u příslušného rejstříkového soudu.                    


