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Stanovy TJ Svitavy, z. s. 
 

 

I. 

Základní ustanovení 

1. TJ Svitavy, z. s. (dále též jen „TJ Svitavy“) je nezávislou, dobrovolnou organizací sdružující 

fyzické a právnické osoby s cílem uspokojování jejich potřeb a zájmů formou provozování 

tělovýchovné, sportovní, turistické, organizační, osvětové a hospodářské činnosti.  

2. Členové TJ Svitavy se dle svých zájmů v rámci TJ Svitavy sdružují do jednotlivých oddílů, 

klubů a zájmových skupin (dále též jen jako „oddíl“) nebo mohou zůstat i mimo oddíly. 

3. TJ Svitavy se hlásí k tradicím sportu ve Svitavách a stává se pokračovatelem a garantem 

zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 

4. Název spolku: TJ Svitavy, z. s. 

Sídlo spolku: U Stadionu 937/17, Lány, 568 02 Svitavy 

IČO: 150 36 111 

5. TJ Svitavy má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito 

stanovami a obecně závaznými předpisy. 

 

II. 

Poslání a cíle 

1. Základním posláním a cílem TJ Svitavy je: 

a) Organizovat sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných 

a turistických akcí, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, zpracovávat koncepci 

rozvoje sportovní a tělovýchovné činnosti v rámci své působnosti. 

b) Vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti. 

c) K zajištění svého poslání provozuje samostatnou hospodářskou činnost, za tím účelem může 

zřizovat svá hospodářská a účelová zařízení. 

d) Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. 

e) Vést své členy k dodržování etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou 

informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. 

f) Hájit zájmy svých členů sdružených v jednotlivých oddílech uvnitř i navenek, a za tímto 

účelem spolupracovat s Městem Svitavy či jinými obcemi, s orgány státní správy a 

samosprávy a s ostatními organizacemi, sdruženími atd. (např. ČUS, sportovní svazy apod.) 

2. K zabezpečení své činnosti vytváří TJ Svitavy profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu. 

 

III. 

Orgány TJ Svitavy 

1. TJ Svitavy má tyto orgány: 

a) valnou hromadu, 

b) výkonný výbor, 

c) předsedu TJ Svitavy, 

d) revizora. 
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IV. 

Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem TJ Svitavy je valná hromada. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně, 

a to zpravidla v období mezi 1. březnem a 31. květnem příslušného kalendářního roku. 

2. Valná hromada se skládá z delegátů přítomných na valné hromadě.  

3. Členové TJ Svitavy (dále též členové) vykonávají své právo účastnit se na valné hromadě 

prostřednictvím svých volených delegátů. Členové, kteří jsou sdruženi v rámci TJ Svitavy do 

konkrétního oddílu, zvolí delegáta či delegáty zastupující zájmy členů sdružených v oddílu na 

valné hromadě tak, že za každých i jen započatých 50 členů, kteří měli v plném rozsahu 

uhrazeny členské příspěvky dle článku X. bod 3. k 31. prosinci předcházejícímu konání valné 

hromady, sdružených v konkrétním oddíle, náleží příslušnému oddílu 1 mandát a tudíž 1 delegát 

(na 1 mandát připadá 1 delegát).  

4. Delegát musí nejpozději v den konání valné hromady dovršit 18 let věku a musí být členem TJ 

Svitavy. 

5. V případě konání mimořádné valné hromady v 1. pololetí příslušného kalendářního roku je pro 

počet delegátů zastupujících jednotlivý oddíl rozhodující počet členů sdružených v oddílech, 

kteří mají v plném rozsahu uhrazeny členské příspěvky dle článku X. bod 3. k 31. prosinci 

předcházejícímu konání valné hromady. V případě konání mimořádné valné hromady 

v 2. pololetí příslušného kalendářního roku je pro počet delegátů zastupujících jednotlivý oddíl 

rozhodující počet členů sdružených v oddílu, kteří mají v plném rozsahu uhrazeny členské 

příspěvky dle článku X. bod 3. k 30. červnu příslušného kalendářního roku. 

6. Valnou hromadu svolává výkonný výbor tak, že pozvánku na valnou hromadu rozešle 

předsedům všech oddílů v rámci TJ Svitavy, a to nejméně 30 dní přede dnem konání valné 

hromady. Pozvánka musí obsahovat základní body programu valné hromady. Předsedové oddílů 

jsou povinni o konání valné hromady a o obsahu pozvánky uvědomit všechny členy sdružené 

v tom kterém oddíle. 

7. V případě, že o svolání valné hromady požádá alespoň 1/3 všech členů TJ Svitavy starších 

18 let, kteří měli uhrazeny členské příspěvky dle článku X. bod 3. (počítáno podle stavu ke dni 

31. prosince předchozího kalendářního roku), svolá výkonný výbor mimořádnou valnou 

hromadu tak, aby se konala nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy bude písemná žádost 

obsahující podpisy stanoveného počtu členů doručena předsedovi TJ Svitavy. 

8. Přítomní delegáti se zapisují do prezenční listiny. Každý delegát má pro účely hlasování na 

valné hromadě jeden hlas. 

9. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní více než polovina delegátů z celkového 

počtu delegátů jednotlivých oddílů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných delegátů, pokud není dále vyžadováno vyšší kvórum usnášeníschopnosti či pro 

přijetí rozhodnutí. 

10. Jestliže valná hromada rozhoduje o změně či doplnění stanov TJ Svitavy nebo o  zrušení 

s likvidací, fúzi s jiným spolkem nebo o rozdělení spolku, lze o příslušném bodu programu 

hlasovat pouze tehdy, pokud se valné hromady účastní více než 2/3 delegátů z celkového počtu 

delegátů. Pro přijetí rozhodnutí se vyžaduje minimálně dvoutřetinová většina hlasů přítomných 

delegátů.  

11. Valné hromady se mohou účastnit i přizvaní hosté, kteří však nejsou oprávněni na valné 

hromadě hlasovat.  

12. Jednání valné hromady zahajuje a řídí předsedající, kterým je k tomu pověřený člen výkonného 

výboru. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. 
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13. Po zahájení valné hromady zvolí delegáti přítomní na valné hromadě mandátovou komisi 

v počtu 3 členů. Tato mandátová komise ihned po svém zvolení: 

- ověří, kolik je na valné hromadě přítomných delegátů, 

- jestli se valné hromady účastní delegáti, kteří jsou k účasti oprávněni, 

- kontroluje usnášeníschopnost valné hromady, a to i v jejím průběhu, 

- ověřuje platnost mandátu delegáta k účasti na valné hromadě, 

- při hlasování valné hromady sčítá hlasy, 

- kontroluje dodržení počtu kandidátů navržených oddílem ke zvolení do výkonného výboru a 

revizora, 

- v případě, že na valné hromadě bude prováděna volba členů výkonného výboru a revizora, 

plní funkci volební komise; v takovém případě postupuje podle volebního řádu. 

Po zvolení mandátové komise a ověření platnosti mandátů delegátů se zvolí dvoučlenná 

návrhová komise. Tato návrhová komise připravuje a předkládá v průběhu valné hromady 

návrhy usnesení valné hromady. 

14. Valná hromada jedná o všech bodech programu, které byly uvedeny v pozvánce. Pokud některý 

z delegátů účastnících se valné hromady hodlá navrhnout doplnění programu valné hromady 

o nový bod či body, je povinen tak učinit na začátku jednání valné hromady, tedy před tím, než 

valná hromada začne jednat o těch bodech programu, které byly uvedeny v pozvánce, a to na 

základě výzvy předsedajícího. Později již není možné doplnění programu valné hromady 

navrhnout. Pokud bylo navrženo doplnění programu valné hromady, následuje hlasování 

přítomných delegátů o tom, zda navržený doplňující bod bude do programu valné hromady 

zařazen. K tomu, aby doplňující bod byl do programu valné hromady zařazen, je nutné, aby pro 

jeho zařazení hlasovaly 2/3 z přítomných delegátů. 

Každý delegát má právo vystoupit v diskuzi. Hosté mohou vystoupit v diskuzi pouze 

se souhlasem předsedajícího. Diskusní příspěvek nemůže být delší než pět minut. 

Před hlasováním o určitém bodu programu valné hromady obsahujícím návrh mohou delegáti 

uplatnit své protinávrhy; v takovém případě se nejdříve hlasuje o protinávrhu a bude-li tento 

protinávrh přijat, o návrhu nebo o dalších protinávrzích se již nehlasuje. 

Pokud se na valné hromadě volí členové výkonného výboru nebo revizor, postupuje se 

v podrobnostech podle volebního řádu. 

15. Do působnosti valné hromady patří: 

a) rozhodování o zrušení TJ Svitavy s likvidací, fúzi s jiným spolkem nebo rozdělení; 

v případě dobrovolného zrušení s likvidací rozhoduje o jmenování likvidátora, 

b) rozhodování o změně názvu, sídla a symboliky TJ Svitavy, 

c) rozhodování o změnách stanov TJ Svitavy, 

d) volit a odvolávat členy výkonného výboru, 

e) volit a odvolávat revizora, 

f) schvalovat a měnit volební řád, 

g) udělovat souhlas k tomu, aby v rámci TJ Svitavy byl vytvořen nový oddíl sdružující členy 

TJ Svitavy (bez souhlasu valné hromady není možné nový oddíl vytvořit), 

h) rozhodování o zrušení oddílu, pokud takový návrh předloží výkonný výbor, 

i) schvalovat výši ročního členského příspěvku (tj. příspěvku na kalendářní rok), 

j) přezkoumávat rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena z TJ Svitavy na základě včas 

podané stížnosti do rozhodnutí výkonného výboru, 

k) schvalovat a projednávat zprávu o hospodaření a činnosti a o stavu majetku TJ Svitavy, 

l) schvalovat rozpočet TJ Svitavy a základní úkoly na příští období, 

m) rozhodovat o rozdělení dotací, příspěvků a darů přijatých od státu, ČUS, jiných organizací, 

právnických a fyzických osob, nebo z různých fondů. 
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V. 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem TJ Svitavy. Výkonný výbor řídí činnost TJ Svitavy. 

Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou svěřeny do výlučné působnosti valné hromady. 

2. Výkonný výbor má 7 členů. Jestliže počet členů výkonného výboru zvolených valnou hromadou 

neklesne pod pět, může výkonný výbor jmenovat náhradní členy výkonného výboru, přičemž 

funkční období takto jmenovaných členů výkonného výboru trvá pouze do nejbližší následující 

valné hromady, na které mají proběhnout volby výkonného výboru. V případě, že počet členů 

zvolených valnou hromadou klesne pod pět, je výkonný výbor povinen svolat mimořádnou 

valnou hromadu 

3. Členem výkonného výboru může být pouze fyzická osoba, která je členem TJ Svitavy a která 

nejpozději v den svého zvolení do výkonného výboru dovrší 18 let. 

Kandidáty na zvolení do funkce člena výkonného výboru navrhují jednotlivé oddíly 

prostřednictvím svých předsedů či delegátů účastnících se valné hromady. Každý oddíl může 

navrhnout maximálně 3 kandidáty na zvolení do funkce člena výkonného výboru. 

Předseda oddílu je povinen podat písemný seznam kandidátů navržených na zvolení do funkce 

člena výkonného výboru nejpozději 1 den před konáním valné hromady; součástí uvedeného 

seznamu musí být písemný souhlas navrhovaného kandidáta s jeho kandidaturou; nebude-li 

tento souhlas v seznamu uveden, k předložené kandidatuře se nepřihlíží. Ke kandidátům 

uvedeným na seznamu na čtvrtém a dalším místě se nepřihlíží. 

Delegát účastnící se valné hromady za oddíl je oprávněn před zahájením hlasování o volbě 

členů výkonného výboru navrhnout osobu kandidáta na zvolení do funkce člena výkonného 

výboru, což však může učinit pouze v případě, že celkový počet kandidátů navržených oddílem 

nepřesáhne počet tři. Kandidát navržený delegátem na valné hromadě musí se svojí 

kandidaturou vyslovit souhlas nejpozději před zahájením volby do funkce člena výkonného 

výboru, jinak se k jeho kandidatuře nepřihlíží. 

4. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté; neskončí však nikdy dříve, než valná 

hromada zvolí nové členy výkonného výboru. Opětovné zvolení za člena výkonného výboru je 

možné. 

5. Členové výkonného výboru volí ze svých řad předsedu, který je zároveň předsedou TJ Svitavy. 

6. Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho schůze účastní nadpoloviční většina jeho 

členů. Schůze výkonného výboru svolává jeho předseda, a to podle potřeby, nejméně však 

jednou za tři měsíce. Schůze výkonného výboru řídí předseda TJ Svitavy. Výkonný výbor 

rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů výkonného výboru přítomných na schůzi 

výkonného výboru. V případě dosažení rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného 

výboru, což znamená, že je přijato to usnesení, pro které hlasoval předseda. 

7. Na zasedání výkonného výboru se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli 

člen výkonného výboru. O schůzi výkonného výboru se pořizuje zápis, který zachycuje 

projednávané záležitosti a přijatá usnesení. 

8. Výkonný výbor informuje o své činnosti vždy valnou hromadu. Výkonný výbor vydává vnitřní 

předpisy TJ Svitavy. 

9. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení přijatých valnou hromadou, 

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost TJ Svitavy, 

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu a hlavním směrům 

činnosti TJ Svitavy, pro rozdělení dotací, příspěvků a darů přijatých od státu, ČUS, jiných 

organizací, právnických a fyzických osob, nebo z různých fondů, 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ Svitavy, 
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e) zajišťuje operativní spolupráci s Městem Svitavy či jinými obcemi, s orgány státní správy 

a samosprávy a s ostatními organizacemi, sdruženími atd. (např. ČUS, sportovní svazy 

apod.) a fyzickými a právnickými osobami, 

f) rozhoduje o vyloučení člena TJ Svitavy z TJ Svitavy, a to buď na základě návrhu 

výkonného výboru oddílu nebo po předchozím souhlasu výkonného výboru oddílu, 

g) navrhuje valné hromadě zrušení oddílu, pokud měl daný oddíl k 31. prosinci předcházejícího 

roku méně jak 10 členů a/nebo méně jak 3 členy nad 18 let. 

10. Funkce člena výkonného výboru zaniká: 

a) uplynutím funkčního období a zvolením nových členů výkonného výboru, 

b) odvoláním z funkce, 

c) vzdáním se funkce (vzdání se funkce musí být učiněno písemně a musí být doručeno 

předsedovi TJ Svitavy; funkce takového člena zaniká dnem doručení uvedeného oznámení 

předsedovi TJ Svitavy), 

d) zánikem členství v TJ Svitavy. 

 

VI. 

Předseda TJ Svitavy 

1. Předseda TJ Svitavy je individuálním statutárním orgánem TJ Svitavy. Předseda TJ Svitavy je 

reprezentantem TJ Svitavy a jedná jejím jménem ve všech věcech. 

2. Předseda TJ Svitavy je oprávněn činit veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné 

činnosti orgánů TJ Svitavy. 

3. Předseda TJ Svitavy v době mezi jednotlivými schůzemi výkonného výboru řídí činnost TJ 

Svitavy. 

 

VII. 

Revizor TJ Svitavy 

1. Revizor je kontrolní a revizní orgán TJ Svitavy. 

2. Do působnosti revizora patří kontrola účetnictví TJ Svitavy a způsobu jeho vedení, kontrola 

nakládání s majetkem TJ Svitavy a hospodaření TJ Svitavy. 

3. Revizor podává zprávu o své činnosti valné hromadě. 

4. Jestliže se revizor zvolený valnou hromadou vzdá své funkce, může výkonný výbor jmenovat 

náhradního revizora, přičemž funkční období takto jmenovaného revizora trvá pouze 

do nejbližší následující valné hromady, na které mají proběhnout volby revizora. 

5. Revizor může být pouze fyzická osoba, která je členem TJ Svitavy a která nejpozději v den 

svého zvolení do funkce revizora dovrší 18 let věku. Revizor nesmí být zaměstnancem TJ 

Svitavy v pracovním poměru, ani členem výkonného výboru. 

Kandidáty na zvolení do funkce revizora navrhují jednotlivé oddíly prostřednictvím svých 

předsedů či delegátů účastnících se valné hromady. Každý oddíl může navrhnout maximálně 

1 kandidáta na zvolení do funkce revizora. 

Předseda oddílu je povinen podat písemný seznam kandidátů navržených na zvolení do funkce 

revizora nejpozději 1 den před konáním valné hromady; součástí uvedeného seznamu musí být 

písemný souhlas navrhovaného kandidáta s jeho kandidaturou; nebude-li tento souhlas 

v seznamu uveden, k přiložené kandidatuře se nepřihlíží. 

Delegát účastnící se valné hromady za oddíl je oprávněn před zahájením hlasování o volbě 

revizora navrhnout osobu kandidáta na zvolení do funkce revizora, což však může učinit pouze 

v případě, že příslušný oddíl písemně nenavrhl kandidáta. Kandidát navržený delegátem na 
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valné hromadě musí se svojí kandidaturou vyslovit souhlas nejpozději před zahájením volby 

revizora, jinak se k jeho kandidatuře nepřihlíží. 

6. Funkční období revizora je dvouleté; neskončí však nikdy dříve, než valná hromada zvolí 

nového revizora. Opětovné zvolení revizora je možné. 

7. Funkce revizora zaniká: 

a) uplynutím funkčního období a zvolením nového revizora, 

b) odvoláním z funkce, 

c) vzdáním se funkce (vzdání se funkce musí být učiněno písemně a musí být doručeno 

předsedovi TJ Svitavy; funkce takového člena zaniká dnem doručení uvedeného oznámení 

předsedovi TJ Svitavy), 

d) zánikem členství v TJ Svitavy. 

 

VIII. 

Porada předsedů oddílů  

1. Předsedové všech oddílů TJ Svitavy a členové výkonného výboru se schází na informativních 

schůzích, a to alespoň jednou ročně. Tyto schůze svolává vždy předseda TJ Svitavy. Předmětem 

schůzí je podání informací o chodu TJ Svitavy a dále řešení aktuálních problémů. 

 

IX. 

Zaměstnanci TJ Svitavy 

1. K zabezpečování činnosti TJ Svitavy může TJ Svitavy zaměstnávat zaměstnance. 

2. Zaměstnanci TJ Svitavy nemusí být členy TJ Svitavy. 

 

X. 

Společné zásady členství 

1. Členem TJ Svitavy se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ Svitavy. 

Členem TJ Svitavy se může stát i právnická osoba, pokud souhlasí s posláním TJ Svitavy. 

2. Výši ročních členských příspěvků stanoví valná hromada; stanovení výše dalších příspěvků 

za účast v oddíle je v kompetenci každého jednotlivého oddílu. 

3. Členové jsou povinni platit roční členské příspěvky, buď jednorázově v plné výši nejpozději do 

31. března kalendářního roku, za který se příspěvek platí, nebo ve dvou stejných splátkách, a to 

první splátku nejpozději do 31. března kalendářního roku, za který se příspěvek platí, a druhou 

splátku nejpozději do 31. října kalendářního roku, za který se příspěvek platí. 

4. Členové jsou dále povinni platit tzv. další příspěvky za svoji účast v oddíle. 

5. Členství v TJ Svitavy vzniká akceptací přihlášky předsedou oddílu a zaplacením ročního 

členského příspěvku ve výši schválené valnou hromadou. V případě zaplacení ½ ročního 

členského příspěvku v druhém pololetí kalendářního roku, vzniká členství až pro toto druhé 

pololetí kalendářního roku. 

6. Člen může být z TJ Svitavy vyloučen v případě, kdy 

- opakovaně nebo hrubým způsobem poruší tyto stanovy nebo hrací řády nebo právní 

předpisy nebo vnitřní předpisy TJ Svitavy (za hrubé porušení stanov se považuje jednak 

nezaplacení ročního členského příspěvku a dále také nezaplacení tzv. dalšího příspěvku) 

nebo 

- poškodí dobré jméno TJ Svitavy či její zájmy nebo 

- zneužívá svých členských práv. 
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7. O vyloučení člena TJ Svitavy z TJ Svitavy rozhoduje výkonný výbor. Před vydáním uvedeného 

rozhodnutí si výkonný výbor vyžádá stanovisko předsedy oddílu, v němž vylučovaný člen 

působí. Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení může osoba, která byla takto vyloučena 

podat stížnost, o které rozhodne nejbližší následující valná hromada. Stížnost musí být podána 

písemně ve lhůtě 10 dní ode dne doručení rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení z TJ 

Svitavy osobě, která je takto vylučována. Tato stížnost musí být nejpozději poslední den lhůty 

doručena TJ Svitavy. 

8. Členství v TJ Svitavy zaniká: 

- dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení členství v TJ Svitavy, 

- uplynutím 10 dní ode dne doručení rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení z TJ Svitavy 

osobě, která je takto vylučována, pokud ve lhůtě nebyla podána stížnost proti rozhodnutí o 

vyloučení, 

- dnem, v němž valná hromada rozhodla o podané stížnosti vylučovaného člena tak, že 

potvrdila rozhodnutí o vyloučení vydané výkonným výborem (do doby rozhodnutí valné 

hromady je vylučovaný člen povinen nadále plnit své členské povinnosti, zejména platit 

roční členské příspěvky či jejich splátky a další členské příspěvky či jejich splátky), 

- ke dni splatnosti splátky ročního členského příspěvku bezprostředně následujícímu 

po splatnosti ročního členského příspěvku, s jehož úhradou je člen v prodlení, pokud do 

tohoto dne není roční členský příspěvek daným členem uhrazen. V tomto případě zaniká 

členství automaticky a člen spolku nemusí být o tomto zániku zvlášť informován.  

 

XI. 

Základní pravidla pro fungování oddílů v rámci TJ Svitavy 

1. Členové TJ Svitavy sdružení v oddílech si sami organizují vlastní sportovní činnost oddílu a 

sami si zajišťují finanční prostředky na vlastní sportovní činnost. 

2. Oddíly vytvořené v rámci TJ Svitavy nemají právní subjektivitu. 

3. Oddíly jsou řízeny prostřednictvím výkonných výborů oddílů a svých předsedů. Výkonný výbor 

oddílu organizuje sportovní činnost tohoto oddílu a zajišťuje finanční prostředky pro tuto 

sportovní činnost. Členové výkonného výboru oddílu jsou odpovědni za řízení oddílu a za jeho 

hospodaření. 

4. Výkonný výbor oddílu má vždy tři členy, z nichž jeden je předsedou oddílu. Shromáždění 

členské základny oddílu může pro příslušné období rozhodnout o vyšším počtu členů 

výkonného výboru oddílu. 

5. Předsedu oddílu volí výkonný výbor oddílu ze členů výkonného výboru oddílu.  

6. Každý oddíl je povinen jednou za dva roky konat shromáždění své členské základny 

(shromáždění členů TJ Svitavy v nich sdružených) a na těchto shromážděních zvolit svůj 

výkonný výbor. Předseda oddílu a další členové výkonného výboru oddílu musí být členy TJ 

Svitavy a nejpozději v den svého zvolení musí dovršit 18 let. 

7. Shromáždění členské základny oddílu jsou oprávněni účastnit se členové oddílu, kterým je ke 

dni konání shromáždění nejméně 18 let.  

8. Shromáždění členské základny oddílu je usnášeníschopné, pokud se ho účastní nejméně 1/5 

členů oddílu starších 18 let, minimálně však tři osoby starší 18 let. Shromáždění členské 

základny oddílu přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů oddílu starších 18 let. 

9. Funkční období výkonného výboru oddílu je dvouleté. Pro zánik výkonu funkce předsedy 

oddílu a člena výkonného výboru oddílu platí analogicky ustanovení těchto stanov o zániku 

výkonu funkce člena výkonného výboru TJ Svitavy. 
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XII. 

Majetek TJ Svitavy a zásady jejího hospodaření 

1. TJ Svitavy hospodaří se svými příjmy a se svým majetkem. 

2. Zdrojem majetku TJ Svitavy jsou zejména: 

- členské příspěvky, 

- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti, 

- příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 

- příspěvky, dotace a dary od sportovních svazů, jiných organizací, právnických a fyzických 

osob, nebo z různých fondů, 

- státní příspěvky, dotace, příspěvky a dary od ČUS, 

- majetek nabytý do vlastnictví TJ Svitavy. 

3. O převodech a nabývání vlastnictví k majetku TJ Svitavy a o všech dalších dispozicích s ním 

rozhoduje výkonný výbor TJ Svitavy. 

4. Vlastní hospodářská činnost TJ Svitavy se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto 

zásady rovněž upraví postup TJ Svitavy při její případné účasti v obchodní společnosti apod. 

Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám 

a zájmům TJ i jednotlivých oddílů. 

5. Jednat jménem TJ Svitavy jsou oprávněny i osoby, kterým bude k takovému jednání udělena 

ze strany TJ Svitavy písemná plná moc (ta musí být podepsána předsedou TJ Svitavy). 

 

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 10. září 2020 ve Svitavách. 
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Volební řád pro volby do výkonného výboru a do funkce revizora TJ Svitavy 

 
1) Volby do výkonného výboru a do funkce revizora organizačně zajišťuje mandátová komise. 

Zahájení volby oznámí předsedající poté, co se dotáže, zda delegáti již nehodlají předkládat 

návrhy na další kandidáty. 

2) Při zajišťování voleb vychází mandátová komise z návrhů na zvolení osob kandidátů do funkce 

člena výkonného výboru nebo do funkce revizora předložených buď písemně před konáním 

valné hromady, nebo uplatněných delegáty přímo na valné hromadě. 

3) O kandidátovi, který se svojí kandidaturou neprojevil souhlas, se nehlasuje. 

4) Po zahájení volby předsedajícím sestaví mandátová komise jmenný seznam kandidátů 

v abecedním pořadí jmen, a to zvlášť pro volby do výkonného výboru a zvlášť pro volby 

do funkce revizora. Pokud počet platně navržených kandidátů nepřesáhne v případě volby 

výkonného výboru počet 7 a v případě volby do funkce revizora počet 1, vyrozumí mandátová 

komise předsedajícího valné hromady. Předsedající v takovém případě vyzve přítomné delegáty, 

aby navrhli další kandidáty s respektováním omezení stanovených ve stanovách. Pokud ani poté 

nebude dosaženo alespoň minimálního počtu kandidátů, je předsedající oprávněn mezi 

kandidáty, o nichž bude hlasováno, zařadit i ty kandidáty, k jejichž kandidatuře nemělo být 

přihlíženo. 

5) Volby členů výkonného výboru i revizora probíhají formou tajného hlasování. Volby členů 

výkonného výboru probíhají odděleně od volby do funkce revizora. 

6) Delegát hlasuje tak, že na volební lístek určený pro volbu výkonného výboru může napsat 

maximálně 7 jmen kandidátů. Pokud bude volební lístek obsahovat více než 7 jmen různých 

kandidátů nebo pokud bude použit jiný hlasovací lístek, než který byl určen pro volby 

výkonného výboru v daném roce, je takový hlasovací lístek neplatný a nebude k němu 

přihlíženo. Sečtení hlasů provede mandátová komise, která sdělí výsledek voleb předsedajícímu, 

který poté tento výsledek sdělí přítomným delegátům. 

7) Delegát hlasuje tak, že na volební lístek určený pro volbu do funkce revizora může napsat 

maximálně 1 jméno kandidáta. Pokud bude volební lístek obsahovat více než 1 jméno kandidáta 

nebo pokud bude použit jiný hlasovací lístek, než který byl určen pro volby do funkce revizora 

v daném roce, je takový hlasovací lístek neplatný a nebude k němu přihlíženo. Sečtení hlasů 

provede mandátová komise, která sdělí výsledek voleb předsedajícímu, který poté tento 

výsledek sdělí přítomným delegátům. 

8) Do funkce člena výkonného výboru jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů a kteří 

se tak umístí podle počtu obdržených hlasů na prvních sedmi místech. V případě, kdy dva nebo 

více kandidátů obdrží stejný počet hlasů, a v důsledku toho nastane situace, že by počet 

zvolených kandidátů do výkonného výboru přesáhl počet 7, provede se druhé kolo voleb, 

do kterého postupují již jen kandidáti, kteří obdrželi shodný počet hlasů a kteří se zároveň 

v prvním kole umístili jako poslední v pořadí co do počtu obdržených hlasů. Druhé kolo voleb 

probíhá veřejným hlasováním, kdy o každém kandidátovi přítomní delegáti hlasují zdvižením 

ruky. Do výkonného výboru je zvolen ten kandidát nebo ti kandidáti, kteří obdrží největší počet 

hlasů. 

9) Do funkce revizora je zvolen ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů a který se tak umístí podle 

počtu obdržených hlasů na prvním místě. V případě, kdy dva nebo více kandidátů obdrží stejný 

počet hlasů, provede se druhé kolo voleb, do kterého postupují již jen kandidáti, kteří obdrželi 

shodný počet hlasů. Druhé kolo voleb probíhá veřejným hlasováním, kdy o každém kandidátovi 

přítomní delegáti hlasují zdvižením ruky. Do funkce revizora je zvolen ten kandidát, který 

obdrží největší počet hlasů. 

 


