
          STANOVY TJ Viktoria Vestec, z.s. 

  
  
 
 
  

I. Základní ustanovení 
 

1. Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. je dobrovolným, politicky nezávislým spolkem 
občanů (dále jen TJ), provozujících tělovýchovu, sportovní turistiku a organizační provoz 
tělovýchovných zařízení.  V TJ se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále 
jen oddíly). Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.  

 

2. Sídlem Tělovýchovné jednoty Viktoria Vestec, z.s. je sportovní areál Vestec, U Hřiště 575, 
25242 Vestec 

 
II. Poslání a cíle 

 

4. Základním posláním Tělovýchovné jednoty Viktoria Vestec, z.s. je:  
a. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 

turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky  
b. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže  
c. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 

hospodářskou činností  
d. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá   
e. spoluvytváří se sdruženými oddíly podmínky a odpovídá za úroveň sportovní a 

tělovýchovné přípravy svých členů  
f. hájit zájmy sdružených oddílů (odborů) a organizací uvnitř i navenek, a za tím účelem 

spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovní svazy, 
apod.) i jednotlivci  

g. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. 
v obci (regionu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou 
činností  

h. k plnění svých úkolů může TJ zakládat nebo se podílet na zakládání jiných 
právnických osob  

 
III. Orgány TJ 

 

5. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů. 
Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok a svolává ji výkonný výbor. Pokud o 
její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději 
do 1 měsíce od doručení takového podnětu.  



  

6. Valná hromada zejména:  
a. rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v případě zániku o majetkovém vypořádání  
b. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ  
c. rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ  
d. volí výkonný výbor a revizní komisi.   
e. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje rozpočet 

výkonného výboru a příspěvky oddílům.  
f. stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období  
g. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní 

vztahy TJ  
h. plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru  
i. rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí  

  

7. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných za 
nadpoloviční přítomnosti všech delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.  

  

8. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který řídí její činnost v období mezi 
zasedáními valné hromady. Zabezpečuje plnění úkolů TJ a rozhoduje ve všech věcech, pokud 
nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady.  

  

9. Základním článkem výkonného výboru jsou členové, které navrhli členové jednotlivých oddílů. 
Do stanoveného počtu členů výkonného výboru se doplňují členové volbou na valné hromadě. 
Volby se řídí volebním řádem, schváleným valnou hromadou. Funkční období je čtyřleté. 
Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda TJ svolává výkonný výbor podle 
potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.  

  

10. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se výkonný výbor doplnit kooptací až do jedné třetiny 
svých členů.  

  

11. Jednání výkonného výboru řídí předseda TJ. Výkonný výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, 
je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj 
nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TJ.   

 

12. Hlasování na valné hromadě se účastní delegáti s hlasem rozhodným. Delegáti s hlasem 
rozhodným jsou členové výkonného výboru, trenéři, hráči uvedení na soupiskách jednotlivých 
oddílů v době svolání valné hromady.  

  

13. Výkonný výbor zejména:  
a. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady  
b. organizuje a řídí hospodářskou činnost TJ  
c. připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům 



činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČUS, jiných organizací a fyzických 
osob,  

d. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ  
e. spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů a 

sdružených organizací  
f. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obce, s podniky, ostatními TJ, jinými 

organizacemi a fyzickými osobami  
g. vydává předpisy organizace operativního charakteru  
h. rozhoduje o vyloučení člena  

  

14. Členství ve výkonném výboru zaniká:  
a. uplynutím doby  
b. odvoláním z funkce  
c. vzdáním se funkce  
d. zánikem členství v organizaci  

  

15. Činnost TJ mezi zasedáními výkonného výboru řídí a za její výsledek zodpovídá předseda TJ. 
Je reprezentantem TJ navenek a je oprávněn za TJ jednat a činit právní úkony ve všech 
věcech. Oprávněni za TJ a činit právní úkony v pověřených jednotlivých případech jsou dále 
písemně pověření členové výkonného výboru TJ nebo pracovníci administrativy TJ. 

 

16. Revizní komise provádí revize hospodaření výkonného výboru, TJ a oddílů. Počet jejích členů 
a její statut schvaluje valná hromada. Volební období je čtyřleté. Členové revizní komise jsou 
voleni valnou hromadou. Členství v revizní komisi zaniká za obdobných podmínek jako 
členství ve výkonném výboru. Počet členů musí být lichý a vyžádá-li si to situace, lze revizní 
komisi doplnit kooptací 1/3 svých členů po projednání ve výkonném výboru. 

  
 
 

IV. Společné zásady členství 
 

17. Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ, pokud se stane 
členem některého ze sdružených oddílů. O přijetí člena rozhoduje oddíl.  

 

 

18. Člen TJ má právo:  
a. podílet se na činnosti organizace a využívat k tomu jejího zařízení  
b. volit s hlasem rozhodným, pokud je člen TJ členem výkonného výboru, trenérem nebo 

hráčem uvedeným na soupiskách jednotlivých oddílů v době hlasování, ostatní 
členové TJ mají hlas poradní. 

c. být volen od 18 let věku do orgánů TJ.  
d. prostřednictvím orgánů TJ spolurozhodovat o její činnosti  
e. obracet se na orgány TJ se svými podněty, návrhy, stížnostmi, dotazy apod., s 

právem jejích vyřízení  



  

19. Člen TJ je povinen:  
a. aktivně se podílet na činnosti TJ  
b. chránit majetek organizace a pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování  
c. platit TJ stanovené členské příspěvky  
d. dodržovat stanovy TJ a plnit rozhodnutí přijatá jejími orgány  

  

20. Členství v TJ zaniká:  
a. vystoupením  
b. vyškrtnutím  
c. vyloučením  
d. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby  
e. zánikem  

  

21. Neplatí-li člen stanovené příspěvky po dobu nejméně 6-ti po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, zaniká jeho členství v TJ vyškrtnutím, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve 
kterém tato lhůta uplynula. 

   

22. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v TJ, může výkonný 
výbor rozhodnout o jeho vyloučení. Členství zaniká nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. 
Opětovné členství takového člena je možné jen se souhlasem orgánu, který jej vyloučil.  

  

23. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.  

  

24. Registrace členů, otázku členských průkazů apod. upravuje valná hromada svým interním 
předpisem.  

  
 

V. Majetek TJ a hospodaření 
 

24. Majetek TJ tvoří finanční hotovost a materiální vybavení jednotlivých oddílů. 

  

25. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:  
a. příspěvky členů TJ  
b. dotace obce 
c. příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti  
d. příjmy z vlastní hospodářské činnosti  
e. příspěvky a dotace od sportovních svazů  
f. státní příspěvky, dotace od ČUS a jiných organizací a osob  
g. majetek, převedený do vlastnictví TJ členem TJ  



  

26. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho 
nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor. 

 
  

VI. Závěrečná ustanovení 
 

27. Právní úkony jménem TJ činí předseda a další členové výkonného výboru na základě čl. III, 
odst. 15 těchto stanov.  

  

28. K platnosti úkonu předsedy oddílu jménem TJ je zapotřebí schválení výkonného výboru a 
udělení písemné plné moci.  

  

29. Je-li platnosti hospodářsko-právních úkonů předepsána písemná forma, je potřeba podpisu 
dvou oprávněných zástupců TJ 

  

30. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 5.11.2015 a účinnosti dnem zápisu u Městského soudu 
v Praze.  

 

 

Ve Vestci dne 5.11.2015 

 

 

 

 

Jiří Řízek 

Předseda výkonného výboru 

TJ Viktoria Vestec 


