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Stanovy TJ Spartak Soběslav, z.s. 
 

I. Základní ustanovení 

1. TJ Spartak Soběslav, z.s. je právnickou osobou charakteru spolku, ve smyslu zákona 

č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, provozující tělovýchovu, 

sport, osvětovou a hospodářskou činnost, která na principu dobrovolnosti spolčuje členy 

vlastních sportovních a tělovýchovných oddílů pod společným názvem a symbolikou za 

účelem společné správy záležitostí, majetku a hospodaření ve prospěch všech sportovních 

odvětví provozovaných TJ Spartak Soběslav, z.s. jejími členy. 

2. Sídlem TJ Spartak Soběslav, z.s. je ulice Nová čp. 401/1, 392 01 Soběslav II. 

3. TJ Spartak Soběslav, z.s. je pokračovatelem občanského sdružení Tělovýchovná jednota 

Spartak Soběslav. 

4. TJ Spartak Soběslav bylo přiděleno IČ 466 32 191. TJ Spartak Soběslav je zapsána u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. L 33. 

II. Základní účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

1. Základním účelem a hlavní činností TJ Spartak Soběslav, z.s. je vytváření příznivých 

podmínek pro organizování sportovního a tělovýchovného procesu ve svých sportovních 

oddílech a tělovýchovných aktivit především pro děti, mládež a další zájemce z široké 

veřejnosti, a to v souladu se zájmy TJ Spartak Soběslav, z.s., jejích členů a za jejich 

dobrovolné účasti a pomoci.  

2. K naplnění základního účelu a hlavní činnosti TJ Spartak Soběslav, z.s.: 

 vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení sportovní činnosti 

a dalších forem tělesné kultury ve svých oddílech v rámci zapojení do sportovních a 

tělovýchovných aktivit, vytváří pro ni soustavné materiální a tréninkové podmínky, 

především péčí o všestrannou zdatnost svých členů, jakož i o zvyšování jejich 

výkonnosti v rámci sportovních soustředění 

 vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 

hospodářskou činností – formou sponzoringu, reklamy, prodejem nebo pronájmem 

práv TJ Spartak Soběslav, z.s., pronájmem vlastního majetku, provozem dalších 

doplňkových obchodních nebo obdobných činností, jsou-li k žádosti TJ Spartak 

Soběslav, z.s., podle zvláštního zákona povoleny, a dále získáváním podpory a darů od 

jiných fyzických nebo právnických osob, jakož i příspěvků, dotací, subvencí a grantů 

od příslušných orgánů sportovních svazů a institucí, z rozpočtu obce či ze státního 

rozpočtu  

 buduje, provozuje a udržuje sportovní, tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá 

 vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ Spartak Soběslav, z.s. 

k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, zj. pak dbá 

o dodržování sportovních zásad „fair play“, pečuje o širokou informovanost svých 

členů v oblasti tělesné kultury 
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 dbá o všestranné i speciální znalosti svých vlastních cvičitelů a trenérů, jakož i dalších 

členů TJ Spartak Soběslav, z.s. 

 hájí zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracuje s orgány obce, s ostatními 

organizacemi (např. sportovními spolky apod.) i jednotlivci, za tím účelem může 

samostatně nebo v dohodě s jinou fyzickou či právnickou osobou založit jinou 

výdělečnou či nevýdělečnou právnickou osobu, popř. do takto již existující právnické 

osoby svojí účastí vstoupit, je-li to pro TJ prospěšné nebo vyplyne-li taková podmínka 

pro TJ ze zvláštního zákona 

 dobrovolně se zapojuje podle své volby do regionálních a nadregionálních spolků a 

dle své volby udržuje partnerské vztahy s jinými sportovními spolky v České 

republice. 

3. TJ Spartak Soběslav, z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.  

III. Orgány TJ Spartak Soběslav, z.s. 

1. Orgány TJ Spartak Soběslav, z.s. jsou: 

 valná hromada 

 předseda 

 výkonný výbor 

 dozorčí komise 

Dále jsou dle těchto stanov a v rozsahu těmito stanovami svěřených kompetencí za orgány TJ 

Spartak Soběslav, z.s. považovány: 

 členská schůze oddílu 

 výbor oddílu. 

Město Soběslav volí své pověřené zástupce do orgánů TJ Spartak Soběslav, z.s. rozhodnutím 

rady města Soběslavi ze členů zastupitelstva města Soběslavi, přičemž ustanovení o funkčním 

období členů jednotlivých orgánů TJ Spartak Soběslav, z.s. se vztahuje i na pověřené zástupce 

města Soběslavi. 

 

Valná hromada 

2. Nejvyšším orgánem TJ Spartak  Soběslav, z.s. je valná hromada složená ze zástupců všech 

oddílů spolku TJ Spartak Soběslav, z.s. a Města Soběslavi. Na valnou hromadu vysílají oddíly 

zástupce a Město Soběslav pověřené zástupce, podle níže uvedeného dohodnutého klíče: 

- 1) oddíly – každý oddíl vysílá 1 zástupce za 50 svých členů (má-li oddíl méně než 50 svých 

členů, platí, že vysílá 1 zástupce) 

- 2) Město Soběslav – vysílá 4 pověřené zástupce. 

Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za 1 (jeden) kalendářní rok a svolává je a 

řídí předseda TJ Spartak Soběslav, z.s., pokud řízením nepověří člena výkonného výboru. 
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Pokud o její svolání písemně požádá alespoň 1/3 členů spolku, popř. kontrolní orgán spolku, 

s uvedením návrhu programu jejího zasedání, svolá statutární orgán zasedání valné hromady 

do 30 (třiceti) dnů od doručení podnětu. Neučiní-li tak, může ten, kdo podnět podal, svolat 

zasedání valné hromady na náklady spolku sám. Svolání valné hromady TJ Spartak Soběslav, 

z.s. musí být učiněno písemně vůči všem předsedům oddílů a starostovi Města Soběslav 

nejpozději 14 (čtrnáct) dnů před určeným termínem, kteří jsou povinni zabezpečit vyslání 

určených zástupců oddílů a pověřeného zástupce Města Soběslav. 

3. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení TJ Spartak Soběslav, z.s. a v tomto 

případě současně i o způsobu likvidace a o majetkovém vypořádání 

b) rozhoduje o názvu, sídlu a o symbolice TJ Spartak Soběslav, z.s. a případných změnách, na 

návrh výkonného výboru 

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ Spartak Soběslav, z.s. 

d) volí a odvolává předsedu TJ Spartak Soběslav, z.s., členy výkonného výboru, vyjma 

pověřených zástupců Města Soběslavi; dozorčí komise; funkční období předsedy TJ Spartak 

Soběslav, z.s., členů výkonného výboru a dozorčí komise je čtyřleté, člen voleného orgánu 

může být volen opakovaně po více funkčních období 

e) dodatečně schvaluje ve funkcích kooptované členy výkonného výboru, příp. dozorčí 

komise 

f) rozhoduje o ustavení nového oddílu, o rozpuštění oddílu v případě, že jeho činnost je 

v rozporu se zákonem 

g) rozhoduje o zrušení jakéhokoliv rozhodnutí výkonného výboru, které je obsahově 

nesprávné, nehospodárné, popř. bylo-li přijato v rozporu s platnými právními předpisy, či 

těmito stanovami 

h) schvaluje a projednává zprávu o činnosti a hospodaření a o stavu majetku TJ Spartak 

Soběslav, z.s., schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům, a taktéž odměny 

za výkon funkce předsedovi TJ Spartak Soběslav, z.s. a členům výkonného výboru 

ch) rozhoduje o dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem 

i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ 

Spartak Soběslav, z.s. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech zástupců 

s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina zástupců s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná 

v počtu přítomných. 

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň 3/5 většiny přítomných, 

pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

5. Ze zasedání valné hromady musí být vždy pořízen písemný zápis, a to nejpozději do 30 

(třiceti) dnů od jejího ukončení, opatřený podpisem osoby, která ho řídila a dvou ověřovatelů, 

z něhož musí být zřejmé, kdo a jak zasedání svolal, kdy bylo konáno, kdo je zahájil a řídil, 

předmět jednání a přijatá rozhodnutí či usnesení včetně termínů jejich plnění. 
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Předseda TJ Spartak Soběslav, z.s. 

6. Předseda stojí v čele TJ Spartak Soběslav, z.s.,  je statutárním orgánem jednajícím jménem 

spolku ve vztazích vůči třetím osobám, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Předseda TJ 

Spartak Soběslav, z.s., je volen valnou hromadou a jeho funkční období jsou 4 (čtyři) roky. 

Předseda TJ Spartak Soběslav, z.s., odpovídá za správu a řízení spolku, přičemž je povinen 

postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu a usneseními valné hromady; zajišťuje 

koordinaci činnosti orgánů spolku a spoluvytváří podmínky pro naplňování jejich rozhodnutí. 

Předseda podepisuje jménem TJ Spartak Soběslav, z.s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému 

názvu TJ Spartak Soběslav, z.s. připojí svůj podpis. 

7. Pro účely správy záležitostí TJ Spartak Soběslav, z.s. je předseda zj. oprávněn: 

a) svolávat a řídit jednání valné hromady a výkonného výboru TJ Spartak Soběslav, z.s. 

b) přijímat opatření v rozsahu pověření valnou hromadou nebo výkonným výborem TJ 

Spartak Soběslav, z.s., vždy však v souladu se stanovami spolku 

c) uzavírat pracovněprávní vztah pro funkci vedoucího tělovýchovných zařízení (dále jen 

„TVZ“). 

 

Výkonný výbor 

8. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor (dále jen „VV“). Výkonný výbor 

zabezpečuje plnění úkolů, hlavní a vedlejší činnosti spolku, 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. 

Výkonný výbor je 7 (sedmi) členný, jehož členy jsou vždy předseda TJ Spartak Soběslav, z.s. 

a 2 (dva) pověření zástupci Města Soběslavi. Je volený valnou hromadou, vyjma pověřených 

zástupců Města Soběslav a jeho funkční období jsou 4 (čtyři) roky.  

Předsedou VV je předseda TJ Spartak Soběslav, z.s., který je jeho členem s hlasovacím 

právem, zodpovídajícím za přípravu podkladů pro jednání a za naplňování usnesení a 

rozhodnutí VV. 

Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby či okolností, nejméně však 4x za kalendářní 

rok. 

Pokud v průběhu funkčního období člen výkonného výboru přestane vykonávat svou funkci 

z níže uvedených důvodů a neklesne-li počet členů pod polovinu, může výkonný výbor 

kooptovat jeho nástupce. O kooptaci rozhoduje výkonný výbor hlasováním. Tato kooptace 

podléhá následnému dodatečnému schválení nejbližší valnou hromadou. 

 

Ke změně člena výboru může dojít z těchto důvodů: 

a) úmrtí člena výboru  

b) odstoupení člena výboru 
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c) odvolání člena výkonným výborem – odvolání je možné pouze v případě hrubého porušení 

povinností člena výboru nebo zániku jeho vztahu ke spolku, a to na návrh a se souhlasem 

člena. O odvolání rozhoduje příslušná část výboru v odděleném hlasování. 

 

Ustanovení o kooptaci a jejích důvodech se přiměřeně vztahuje i na pověřené zástupce Města 

Soběslavi, s tím, že v případě ukončení činnosti člena výboru, jenž je pověřeným zástupcem 

Města Soběslavi, pověří Město Soběslav bezodkladně nového zástupce. 

9. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady 

b) řídí, kontroluje a projednává hospodářskou činnost TJ Spartak Soběslav, z.s. alespoň 1x za 

kalendářní rok, zj. plnění a čerpání schváleného rozpočtu, projedná podrobný rozbor 

hospodaření předložený vedoucím TVZ a ekonomem spolku 

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména v otázkách, které je valná hromada 

oprávněna projednávat; tyto podklady předkládá jménem VV předseda TJ Spartak Soběslav, 

z.s. 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ Spartak Soběslav, z.s., rozhoduje 

o dispozicích s majetkem spolku dle čl. VII. těchto stanov 

e) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány měst a obcí, s podniky, ostatními spolky 

TJ, sportovními svazy, jinými organizacemi a fyzickými osobami 

f) rozhoduje o udělení čestného členství, o vstoupení či vystoupení TJ Spartak Soběslav, z.s.  

do/ze sportovních institucí 

g) rozhoduje o finančních odměnách členům TJ Spartak Soběslav, z.s. a vedoucímu TVZ 

h) schvaluje svůj plán činnosti a stanovuje termíny svých pravidelných zasedání, náležitosti 

a podmínky smluvního členství v TJ Spartak Soběslav, z.s. 

i) stanovuje výši ročních členských příspěvků a jejich splatnost 

j) přijímá nápravná opatření na základě výsledků kontrol prováděných dozorčí komisí 

k) spolupracuje s orgány České unie sportu (dále jen „ČUS“) za účelem získání podpory, 

příspěvků, dotací k zajištění činnosti spolku  

l) jmenuje a odvolává vedoucího TVZ  

m) k zabezpečení činnosti spolku vytváří profesionální (honorovaný) aparát v nezbytně 

nutném rozsahu. 

10. Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů. 

K platnosti usnesení VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud se hlasování nezdržel. 

Z jednání VV musí být vždy pořízen písemný zápis, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jeho 

ukončení, opatřený podpisem osoby, která je řídila a ověřovatele, z něhož musí být zřejmé, 

kdy bylo jednání konáno, zúčastněné osoby a osoba jednání řídící, předmět jednání a přijatá 

rozhodnutí včetně termínů jejich plnění. 

Dozorčí komise 

11. Dozorčí komise (dále jen „DK“) je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží, jsou-li 

záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami 

a právními předpisy, provádí revizi hospodaření – účetních, finančních a právních operací 

s penězi, právy a majetkem TJ Spartak Soběslav, z.s. Je voleným orgánem valné hromady, je 

3 (tří) členná a její funkční období jsou 4 (čtyři) roky. Členové DK mají právo účastnit se 
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zasedání VV s hlasem poradním. DK má právo zvát členy i pracovníky TJ Spartak Soběslav, 

z.s. na svá zasedání. 

Pokud v průběhu funkčního období přestane vykonávat svou funkci člen DK, a to 

z jakéhokoliv důvodu, dozorčí komise kooptuje nového člena. O kooptaci rozhoduje výkonný 

výbor. Tato kooptace podléhá následnému dodatečnému schválení nejbližší valnou hromadou. 

Členství v DK není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí 

likvidátora. 

12. Dozorčí komise si ze svých členů volí předsedu, který zodpovídá valné hromadě za 

činnost  DK, její fungování v souladu s výkonným výborem schváleným plánem na běžný 

kalendářní rok. Změny plánu může schválit VV pouze na základě zdůvodněného požadavku 

předsedy DK. 

13. Kontrolní činnost provádí předsedou DK pověření členové DK. V pověření musí být dále 

uvedeno časové období a úsek činnosti, jehož se kontrola týká. DK provádí dle schváleného 

plánu činnosti kontroly řádné a na základě nařízení VV nebo předsedy TJ Spartak Soběslav, 

z.s. po konzultaci s předsedou DK, kontroly mimořádné. Každý kontrolovaný subjekt má 

právo se k výsledkům kontrolní činnosti vyjádřit. 

Všichni členové i pracovníci TJ jsou povinni poskytnout DK na její vyzvání potřebnou 

součinnost při provádění kontrolní činnosti. 

V případě zjištěných nedostatků DK navrhuje výkonnému výboru nápravná opatření a 

následně provádí kontrolu plnění nápravných opatření přijatých VV na základě výsledků 

kontrolní činnosti a je oprávněna požadovat jejich plnění v přiměřené lhůtě. 

Výsledky své činnosti předkládá DK 1x ročně valné hromadě.  

IV. Společné zásady členství v TJ Spartak Soběslav, z.s. 

1. Členem TJ Spartak Soběslav, z.s. se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická 

osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností TJ Spartak 

Soběslav, z.s. a jeho stanovami. 

Vznik členství 

2. O řádné členství požádá fyzická či právnická osoba (zájemce) podáním písemné členské 

přihlášky na tiskopise TJ Spartak Soběslav, z.s., vydaném pouze k tomuto účelu. 

O přijetí zájemce za člena TJ Spartak Soběslav, z.s. oddílu TJ Spartak Soběslav, z.s.  

rozhoduje výbor příslušného oddílu. 

3. Výši členských příspěvků a lhůtu jejich splatnosti stanoví výkonný výbor TJ Spartak 

Soběslav, z.s. hlasováním a svým rozhodnutím vždy 1x krát ročně nejpozději do 31. 12. 

předcházejícího kalendářního roku. 

4. Výši oddílových příspěvků a lhůtu jejich splatnosti stanoví výbor oddílu, s přihlédnutím na 

druh, náročnost a nákladnost sportovního odvětví, a to hlasováním a svým rozhodnutím vždy 
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1x krát ročně nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Oddílové příspěvky jsou 

autonomním příjmem každého konkrétního oddílu, o jejich použití rozhoduje výbor oddílu a 

TJ Spartak Soběslav, z.s. je tímto rozhodnutím vázána. 

Výkonný výbor u členských příspěvků a výbor oddílu u oddílových příspěvků může na 

základě písemné žádosti člena rozhodnout o zproštění povinnosti zaplatit roční příspěvek. 

Metodický pokyn pro placení příspěvků a jejich evidenci je oprávněn vydat a upravit VV TJ 

Spartak Soběslav, z.s. 

5. Seznam členů vede výkonný výbor TJ Spartak Soběslav, z.s. Seznam členů je neveřejný. 

V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, bydliště, 

datum narození, tel. č./ e-mail, osoba jednající jménem člena ve spolku. Zápis a výmazy ze 

seznamu členů provádí výbor spolku. Zápis nového člena do seznamu členů provede ve lhůtě 

30 dnů od vzniku členství. Výmaz člena ze seznamu členů provede ve lhůtě 30 dnů od zániku 

členství. 

Zánik členství 

5. Řádné členství v TJ Spartak Soběslav, z.s. zaniká: 

a) vystoupením člena na základě jeho výslovného písemného prohlášení doručeného TJ 

Spartak Soběslav, z.s. 

b) vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výbor oddílu 

a nelze se proti němu odvolat, členství lze obnovit pouze na základě nového podání žádosti 

c) vyloučením člena pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje 

výbor oddílu 

d) úmrtím člena 

e) uplynutím smluvní doby členství u právnické osoby či zánikem TJ Spartak Soběslav, z.s. 

(dobrovolným rozpuštěním, sloučením nebo splynutím s jiným spolkem, rozdělením, anebo 

pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení). 

V. Práva a povinnosti členů 

1. Základní práva řádného člena TJ Spartak Soběslav, z.s. jsou: 

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

společenského života,  jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ Spartak Soběslav, z.s. jako 

celku, a to za podmínek určených Stanovami TJ Spartak Soběslav, z.s.  

b) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy buď přímo anebo 

prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ Spartak Soběslav, z.s. 

c) účastnit se jednání orgánů TJ Spartak Soběslav, z.s., jedná-li se o jeho činnosti nebo 

chování 

d) volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů TJ Spartak Soběslav, z.s., 

účastnit se valné hromady po dosažení věku 15 let, nestanoví-li tyto stanovy jinak 

e) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření TJ Spartak Soběslav, z.s. a jeho orgánů, 

nahlížet do Stanov TJ Spartak Soběslav, z.s. a dalších vnitřních směrnic spolku. 
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2. Základní povinnosti řádného člena jsou: 

a) dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ Spartak Soběslav, z.s. a základní etické a 

mravní normy sportovce 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ Spartak Soběslav, z.s. 

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti TJ Spartak 

Soběslav, z.s., jakož i usilovat o jeho dobré jméno a popularitu 

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a 

činností v TJ Spartak Soběslav, z.s., pokud o tom příslušný orgán spolku podle schválených 

stanov rozhodl 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen TJ Spartak Soběslav, z.s. pověřen. 

VI. Oddíly 

1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ Spartak Soběslav, z.s., který nemá právní 

osobnost, a který z důvodu integrovaného prosazování svých zájmů a potřeb v rámci TJ 

Spartak Soběslav, z.s. svěřuje své vyřizování společných záležitostí orgánům TJ Spartak 

Soběslav, z.s. vytvářeným podle těchto stanov. 

Oddíl se zřizuje zpravidla tak, že jeho členy jsou zájemci o určitý druh sportu, který je v TJ 

Spartak Soběslav, z.s. provozován. 

O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada TJ Spartak Soběslav, z.s. Ve své činnosti 

je oddíl povinen dodržovat stanovy spolku, plnit závazky a úkoly vyplývající z vnitřních 

předpisů a směrnic spolku a z rozhodnutí orgánů TJ Spartak Soběslav, z.s. 

Za oddíl jedná předseda oddílu, který je volen členskou schůzí oddílu na dobu 4 (čtyři) roky 

nebo místopředseda oddílu, který je volen členskou schůzí oddílu na dobu 4 (čtyři) roky a 

dále pak členové výboru oddílu na základě zmocnění. 

2. TJ Spartak Soběslav, z.s. je povinna v rámci celkového hospodaření spolku a účetnictví 

trvale rozlišovat výlučné zdroje a náklady TJ Spartak Soběslav, z.s. od výlučných zdrojů a 

nákladů každého sportovního oddílu při respektování právní skutečnosti, že TJ Spartak 

Soběslav, z.s. včetně oddílů je ze zákona jedinou účetní jednotkou a jediným daňovým 

subjektem. 

Sportovní oddíl TJ Spartak Soběslav, z.s. je povinen zabezpečit svoji činnost a hospodaření 

tak, aby jeho náklady nepřesáhly limit jeho oddílových příjmů. 

3. Orgány oddílu jsou: 

a) členská schůze 

b) výbor oddílu. 

 

Členská schůze 
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4. Členská schůze (dále jen „ČS“) je nejvyšším orgánem oddílu TJ Spartak Soběslav, z.s.  

tvořená členy oddílu staršími 15 let a schází se nejméně 1x ročně, v případě potřeby, pokud o 

to požádá předseda oddílu nebo alespoň 1/3 členů oddílu. Členskou schůzi svolává předseda 

oddílu. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 1/2 všech členů oddílu 

starších 15-ti let. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň 

nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.  

5. Členská schůze je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům TJ 

Spartak Soběslav, z.s., a to zejména: 

a) volí předsedu oddílu, místopředsedu oddílu a výbor oddílu v minimálním počtu tří členů 

b) projednává a schvaluje zprávu o činnosti oddílu, včetně hospodaření s rozpočtem oddílu 

c) rozhoduje o ukončení činnosti oddílu v TJ Spartak Soběslav, z.s. formou jeho zániku či 

vystoupením z TJ Spartak Soběslav, z.s. Před tímto rozhodnutím musí být VV TJ Spartak 

Soběslav, z.s. schválen návrh na vypořádání práv, závazků a majetku mezi TJ Spartak 

Soběslav, z.s. a předmětným sportovním oddílem, který je členská schůze povinna 

respektovat a zahrnout do svého rozhodnutí o ukončení činnosti. 

d) rozhoduje o dalších otázkách oddílu, které si vyhradí. 

 

Výbor oddílu 

6. Výbor oddílu (dále jen „VO“) je výkonným orgánem oddílu, volený ČS oddílu, který řídí 

činnost oddílu mezi členskými schůzemi. Výbor oddílu se schází podle potřeby, zpravidla 1x 

měsíčně; schůzi výboru oddílu svolává předseda oddílu nebo pověřený člen výboru oddílu. 

Výbor oddílu je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň 1/2 všech členů. K platnosti usnesení 

výboru oddílu je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem 

rozhodujícím. 

7. Výbor oddílu, není-li jinak zmocněn těmito stanovami nebo ČS oddílu zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze oddílu 

b) volí delegáty na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav, z.s. 

c) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské 

schůze oddílu. 

8. Oddíl pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví, přičemž: 

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

Výbor oddílu po dohodě s VV TJ Spartak Soběslav, z.s. je oprávněn určit svým členům 

poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku TJ Spartak Soběslav, z.s., nebo 

s užíváním náročnější sportovní výstroje z majetku TJ Spartak Soběslav, z.s. 

b) vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost, organizuje sportovní soutěže, ad. 

c) další působnost oddílu může vymezit valná hromada TJ Spartak Soběslav, z.s. 
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VII. Majetek a hospodaření TJ Spartak Soběslav, z.s. 

1. Zdrojem majetku TJ Spartak Soběslav, z.s. jsou zejména: příspěvky členů TJ Spartak 

Soběslav, z.s., dary od fyzických a právnických osob, příjmy z tělovýchovné, společenské a 

dobročinné činnosti organizované TJ Spartak Soběslav, z.s., příjmy z vlastní vedlejší 

hospodářské činnosti provozované k podpoře činno;sti hlavní, příspěvky a dotace od 

sportovních organizací a svazů, státní příspěvky, dotace, granty subvence od ČUS a jiných 

organizací, majetek nabytý do vlastnictví TJ Spartak Soběslav, z.s. 

2. Majetek TJ Spartak Soběslav, z.s. je ve vlastnictví TJ Spartak Soběslav, z.s., jako celku. 

O převodech vlastnického práva k movitému majetku o hodnotě vyšší než 100.000,- Kč 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. Vlastní hospodářská činnost TJ Spartak Soběslav, z.s. vychází z ročního plánu činnosti 

a rozpočtu TJ Spartak Soběslav, z.s., schválených valnou hromadou. Příjmy plynoucí 

z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům spolku 

i jednotlivých oddílů. Za celkový stav hospodaření odpovídá vedoucí TVZ. Za jednotlivé 

finanční a účetní operace spolku a za právní úkony odpovídají ti členové a pracovníci TJ 

Spartak Soběslav, z.s., kteří je vykonali. Za výsledek hospodářské činnosti se schváleným 

oddílovým rozpočtem odpovídá výbor příslušného oddílu. 

4. TJ Spartak Soběslav, z.s. je samostatnou účetní jednotkou a vede účetnictví podle obecně 

závazných právních předpisů. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního 

platebního styku zřizuje TJ Spartak Soběslav, z.s.  jedno pokladní místo (pokladnu) a dále 

běžné i termínované, příp. depozitní, devizové účty u peněžních ústavů v ČR. Zálohy 

poskytnuté z pokladny nebo z účtů TJ Spartak Soběslav, z.s. pracovníkům TJ Spartak 

Soběslav, z.s. a oprávněným funkcionářům oddílů na krytí předem schválených hotových 

výdajů a nákladů spojených s činností TJ Spartak Soběslav, z.s., musí být bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do konce každého kalendářního měsíce vyúčtovány doložením 

příslušných účetních dokladů. 

 

 

VIII. Jednání jménem TJ Spartak Soběslav, z.s. 

1. Jménem TJ Spartak Soběslav, z.s. jedná předseda TJ Spartak Soběslav, z.s., vedoucí TVZ, 

případně člen výkonného výboru na základě pověření předsedou spolku. 

Jménem předsedy TJ Spartak Soběslav, z.s. může též jednat výbor oddílu, zpravidla 

prostřednictvím svého předsedy, a to výlučně v otázkách souvisejících se zajištěním činnosti 

svého oddílu a v rozsahu schváleného rozpočtu oddílu, není-li ve stanovách uvedeno jinak. 

2. Právní úkon, pro který zákon předepisuje písemnou formu, musí být opatřen vlastnoručními 

podpisy alespoň 2 (dvou) oprávněných osob TJ Spartak Soběslav, z.s. (ekonom, předseda TJ 

Spartak Soběslav, z.s., vedoucí TVZ), aby mohl být uznán a považován za právně platný a 
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závazný pro TJ Spartak Soběslav, z.s., není-li ve stanovách uvedeno jinak. Ten kdo v TJ 

Spartak Soběslav, z.s., způsobí neplatnost právního úkonu, ať už z nedbalosti či úmyslně, 

odpovídá za případnou škodu vzniklou tímto konáním TJ Spartak Soběslav, z.s. 

3. Pravidelné pokladní operace a bezhotovostní platební styk a podpisová práva k nakládání 

s účty zajišťuje TJ Spartak Soběslav, z.s. tak, aby případná dispozice s nimi byla vázána 

minimálně na kombinaci 2 (dvou) podpisů oprávněných osob TJ Spartak Soběslav, z.s. 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zák.č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem a  obecně platnými právními předpisy. 

2. TJ Spartak Soběslav, z.s. je právním pokračovatelem TJ Spartak Soběslav a původní 

sportovní organizace s názvem „Tělocvičná jednota Soběslav,“ s tím, že všechna její práva, 

závazky a majetek náleží stávající organizaci. 

3. TJ Spartak Soběslav, z.s. je zřizována na dobu neurčitou. 

4. Toto úplné znění Stanov TJ Spartak Soběslav, z.s. ke dni jejich účinnosti, zcela ruší a plně 

nahrazuje Stanovy tělovýchovné jednoty Spartak Soběslav, s doplňky, ze dne 28. 2. 2006, 

registrované u MV ČR dne 17. 5. 2006. 

5. Toto úplné znění Stanov TJ Spartak Soběslav, z.s. bylo schváleno usnesením valné 

hromady TJ Spartak Soběslav, z.s., ze dne 3. 11. 2015. 

6. Toto úplné znění Stanov TJ Spartak Soběslav, z.s. nabývá účinnosti dnem zápisu do 

spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

 

V Soběslavi dne 3. 11. 2015 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Lintner, v. r. - předseda 

TJ Spartak Soběslav, z.s. 


