
STANOVY  

T J LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. 

____________________________________________________________ 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Spolek s názvem TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., (dále jen „TJ“) je dobrovolným a 

samosprávným svazkem fyzických a právnických osob, který provozuje tělovýchovnou činnost, 

sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost, dále provozuje tělovýchovná a sportovní zařízení 

sloužící k regeneraci a rekondici a pořádá sportovní tábory, akce a soustředění.    

2. V TJ se sdružují oddíly jako samostatné organizační jednotky bez právní subjektivity, 

nebo jako pobočné spolky s vlastní právní subjektivitou. Oddíly přijaly společný název a společnou 

symboliku. Dohodly se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a na společném prosazování svých 

zájmů v rámci TJ.  

3. Sídlem TJ je Trutnov, Národní 199, Trutnov, 541 01 

4. TJ bylo přiděleno IČ 47462965 

5. TJ má charakter apolitického spolku, nicméně považuje za své právo podílet se aktivně         

na veřejném životě                     

             6. Barvami TJ jsou bílá a modrá 

7. Oficiální zkratka LOKO Trutnov 

  

 

 

II. 

Účel spolku 

 

 1. Základním účelem a hlavní činností 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 své členy a zájemce z řad 
       veřejnosti, zejména pak mládeže 
c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá 
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních etických, 
      estetických a mravních pravidel   
 

1. 



 

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 
samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi (např. sportovními spolky, 
jinými tělovýchovnými jednotami apod.) i jednotlivci 

f) zajišťovat vzdělávání a školení v oblasti sportu pro své členy i ostatní zájemce 
                         g)   dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 
                                 apod. v místě své působnosti, zejména osvětovou a veřejně prospěšnou činností 
                         h)   pořádat nebo se podílet na pořádání sportovních a sportovně-kulturních akcí 
                          i)    spravovat vlastní majetek s péčí řádného hospodáře 
 
 2. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat i vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a tím vytvářet ekonomickou základnu 
pro naplnění účelu TJ. TJ jako vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání provozuje 
uvedené živnosti, ke kterým má příslušná živnostenská oprávnění – výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona. 
 

 

III. 

Orgány TJ 

 

1. Orgány TJ jsou: 

                          a) valná hromada  - nejvyšší orgán 

b) výkonný výbor - statutární orgán  

c) kontrolní komise - kontrolní orgán 

                           

             2.  Valná hromada 

2. 1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze zástupců starších 18 ti let všech 
sdružených oddílů. Každý oddíl zastupuje na valné hromadě předseda výboru oddílu nebo jím 
pověřený člen oddílu. 

2. 2. Zasedání valné hromady se konají nejméně jednou za rok.  Valnou hromadu svolává výkonný 
výbor, a to zpravidla jeho předseda, písemnou pozvánkou obsahující místo a čas konání valné 
hromady a její program.  Pozvánka musí být doručena předsedům výborů oddílu nejméně 15 dnů 
přede dnem konání valné hromady buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu. 

2. 3. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu, pokud o to požádají nejméně 2/3 
členů TJ starších 18 ti let nebo 2/3 sdružených oddílů, popř. kontrolní komise. Nesvolá-li výkonný 
výbor valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů od doručení takového podnětu, je 
oprávněn svolat zasedání valné hromady ten, kdo takový podnět podal, taktéž 15 dní předem a 
písemně. 

2. 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání valné hromady, lze projednávat a o ní 
rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných účastníků. 
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2. 5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo jen způsobem, jakým bylo svoláno. 

2. 6. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodnutí o zrušení TJ likvidací nebo o její přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení, a 

v souvislosti s tím i volba likvidátora a majetkové vypořádání 

b) rozhodnutí o změně stanov včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o změně sídla však  

náleží do působnosti výkonného výboru 

c) volba a odvolání předsedy výkonného výboru, členů výkonného výboru a členů kontrolní komise  

d) projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku TJ, projednání a schválení finančního 

plánu, zprávy kontrolní komise  

e) stanovení hlavních směrů činnosti TJ pro příští období 

f) schválení vnitřních předpisů TJ (jednací řád, volební řád, statut kontrolní komise) 

g) přezkoumání rozhodnutí výkonného výboru o zřízení či zrušení oddílu 

h) přezkoumání rozhodnutí výboru oddílu či výkonného výboru TJ o vyloučení člena 

i) projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru a zprávy kontrolní komise 

j) rozhodování o disponování s nemovitým majetkem TJ 

k) rozhodování o dalších otázkách, které si vyhradí  

l) rozhodnutí o vystoupení oddílu z TJ  

m) schvaluje členský příspěvek, příspěvek oddílu 

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků  
s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 
nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu 
přítomných, přičemž nesmí dojít ke změně programu. 

2. 8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných účastníků. 

2. 9. Zasedání valné hromady řídí předseda výkonného výboru nebo jiný člen výkonného výboru. 
Valná hromada volí ze svých členů zapisovatele a skrutátora. Jednání valné hromady se mají právo 
zúčastnit bez práva hlasování členové výkonného výboru a kontrolní komise. Průběh zasedání 
valné hromady upravuje blíže její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád. 

2. 10. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 
svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké orgány valné hromady byly zvoleny a jaká 
byla přijata usnesení.  
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2. 11. Valná hromada volí z členů TJ předsedu výkonného výboru. Předseda výkonného výboru 
navrhuje valné hromadě ke schválení z členů TJ místopředsedu a další tři členy výkonného výboru. 
V případě neschválení některých předsedou navržených kandidátů, navrhne předseda a valná 
hromada ke schválení další kandidáty VV.  

2. 12. Valná hromada volí z členů TJ 3 členy kontrolní komise. 

2. 13. Zasedání valné hromady se řídí jednacím řádem. 

              3.  Výkonný výbor 

3. 1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi jednotlivými 
valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné 
hromady. 

3. 2. Výkonný výbor je statutárním orgánem TJ. Má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou 

hromadou. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. Jménem TJ jedná navenek 

předseda nebo místopředseda výkonného výboru v zastoupení předsedy.  

3. 3. Uvolní-li se během funkčního období místo některého člena výkonného výboru, může 
výkonný výbor kooptovat nového člena výkonného výboru na dobu do zasedání nejbližší valné 
hromady, v případě odstoupení předsedy výkonného výboru přebírá jeho pravomoci 
místopředseda na dobu do dalšího zasedání valné hromady. Tímto způsobem může výkonný výbor 
kooptovat nejvýše 2 nové členy výkonného výboru. V případě, že v průběhu volebního období 
počet řádně zvolených členů výboru poklesne pod 3, musí být na mimořádné valné hromadě 
zvolen nový výkonný výbor. 

3. 4. Výkonný výbor svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, neučiní-li tak 
předseda, je výkonný výbor oprávněn svolat kterýkoliv jeho člen. Pozvánky jsou posílány 
elektronicky nejméně 15 dnů před jednáním výkonného výboru.  Výkonný výbor je schopen se 
usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je 
zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.  

3. 5.  Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a 

opatření k jejich realizaci 

b) organizuje a řídí činnost TJ 

c) rozhoduje o zřízení a zrušení oddílů 

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, včetně jednacího a volebního 

řádu 

e) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti 

valné hromady 

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ 

g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy 
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h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov 

i) je oprávněn provádět změny stanov v oblasti předmětu živnostenského podnikání  

j) zpracovává výroční zprávu, zprávu o hospodaření a rozpočet na následující kalendářní rok 

k) rozhoduje o změně sídla organizace 

l) rozhoduje o formě členství oddílů v TJ (samostatný článek, pobočný spolek) 

m) navrhuje výši oddílového příspěvku TJ 

3. 6. Předseda     

a) předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. 
V případě, že předseda jedná v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, 
kterou tímto jednáním způsobil 
b) v době nepřítomnosti předsedy je pověřen jeho zastupováním místopředseda se všemi právy a 
povinnostmi 
c) předseda (místopředseda) podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
TJ připojí svůj podpis a razítko organizace 
d) předseda řídí činnost výkonného výboru a je v jeho pravomoci odměňovat jednotlivé členy 
výkonného výboru a kontrolní komise, a to v rámci ročního rozpočtu schváleného valnou 
hromadou 
e) předseda rozhoduje o mzdách a odměnách zaměstnanců organizace, a to v rámci ročního 
rozpočtu schváleného valnou hromadou 
  

       4.  Kontrolní komise 

4. 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu 
s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.  

4. 2. Kontrolní komise má 3 členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s funkcí statutárního 
orgánu. 

4. 3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. 

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

4. 5. Kontrolní komise zpracovává roční plán činnosti, který předkládá výkonnému výboru. 

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

4. 7. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 
a)  kontrola hospodaření TJ 
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b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů                                                                                                 

4. 8. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a 
následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.  

 

IV. 

Členství 

 

1.  Členem TJ se může stát osoba, která podá řádnou přihlášku, vyplněnou ve všech bodech 
a řádně zaplatí členské příspěvky. Podáním přihlášky vyslovuje uchazeč o členství souhlas 
s posláním a úkoly TJ a zároveň se zavazuje dodržovat stanovy TJ. Obsah přihlášky a způsob jejího 
podání blíže stanoví výkonný výbor. U fyzické osoby mladší 15ti let je povinnou součástí přihlášky 
podpis zákonného zástupce uchazeče o členství. O přijetí za člena rozhoduje výbor oddílu.   

 2.  Výši členského příspěvku člena TJ a termín jeho splatnosti stanoví valná hromada TJ. 

Příspěvek je roční, platí se pro každý kalendářní rok zvlášť.  

3.  Členství v TJ zaniká: 
a) vystoupením člena  
b) rozhodnutím výboru oddílu nebo výkonného výboru o vyloučení pro neplnění 

základních povinností vč. nezaplacení členských příspěvků  
c) rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení pro závažné provinění neslučitelné 

s členstvím  
d) úmrtím  člena  - fyzické osoby, či zánikem člena – právnické osoby  
e) zrušením oddílu, jehož je členem  
f) zánikem TJ bez právního nástupce 

4. O vyloučení člena pro neplnění základních povinností může rozhodnout i výkonný výbor 
TJ, a to i přes nesouhlasné stanovisko výboru příslušného oddílu.  Člen má právo do 15 ti dnů ode 
dne, kdy mu bylo rozhodnutí o vyloučení doručeno, navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala 
valná hromada, přičemž toto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Návrh na přezkoumání rozhodnutí 
předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen zařadit návrh na 
přezkoumání rozhodnutí výkonného výboru TJ do programu nejbližší valné hromady. Valná 
hromada rozhodnutí o vyloučení člena potvrdí nebo zruší.  V případě rozhodnutí o vyloučení člena 
z TJ se příspěvky nevrací.  

5. Člen může z TJ vystoupit formou písemného oznámení. Vystoupení nabývá účinnosti 
okamžikem doručení oznámení výkonnému výboru TJ. I v tomto případě se zaplacené příspěvky 
nevrací. O ukončení jeho členství informuje výkonný výbor bez zbytečného odkladu příslušný oddíl, 
jehož byl členem. 

6. TJ vede seznam svých členů.   Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výkonný výbor.  
Ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují nebo vymazávají 
vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví. Seznam členů může být veden 
elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů včetně údajů, které jsou o členech 
evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor. 
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7. Údaje o členech TJ mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny pouze z vážných 
důvodů v souvislosti s provozováním hlavní činnosti TJ; zejména mohou být zpřístupněny ve 
vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotace, daru či 
příspěvku ze státního či veřejného rozpočtu. Podáním přihlášky do TJ dává člen souhlas 
k takovému zpřístupnění údajů, které jsou o něm v seznamu členů vedeny.    

 
8. Každý řádný člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na své náklady potvrzení 

s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje 
byly smazány. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti členů 

 

 1.  Základní práva 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, vnitřních předpisů TJ a 
v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též za podmínek jejich 
soutěžních řádů 

b) dle svého uvážení se účastnit všech akcí, školení a seminářů, které podle své  

povahy a  zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst člena  
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy buď přímo, 

nebo 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 člena jsou: 
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní etické a mravní normy 

sportovce  
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ a příslušného oddílu  
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti, 

jakož i usilovat o její 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 nebo oddílu podle 
stanov rozhodl 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen 

 
 

                                                                                 VI. 

Členské příspěvky, oddílové příspěvky a poplatky 

 
1. 1. Povinnost platit členské a oddílové příspěvky je základní povinností každého člena.        

1. 2.  Výši členských příspěvků stanoví valná hromada TJ.  
 
1. 3.  Každý nový člen zaplatí členský příspěvek zároveň s předáním přihlášky do TJ. 

7. 



 

1. 4.  Členské příspěvky jsou splatné vždy do termínu stanoveného valnou hromadou.  

1. 5.  Vybírání členských příspěvků zajišťuje výbor oddílu. Vybrané členské příspěvky je 
výbor oddílu povinen bez odkladu odvést ve prospěch TJ, a to včetně předání jmenného seznamu 
platících členů. Výkonný výbor vede evidenci placení členských příspěvků podle jednotlivých 
oddílů.  V případě, že oddíl řádně a včas nezajišťuje vybírání a odvod členských příspěvků, je 
výkonný výbor oprávněn krátit nebo zastavit poskytování finančních prostředků pro provoz 
takového oddílu, případně přijmout jiná vhodná opatření k zajištění nápravy.  

1. 6.  Výši a splatnost oddílových příspěvků stanoví výbor oddílu, a to s přihlédnutím 
k druhu sportovního odvětví, jeho náročnosti, nákladnosti a k výsledkům hospodaření oddílu.  
Výběr oddílových příspěvků zajišťuje výbor oddílu. Vybrané oddílové příspěvky je výbor oddílu 
povinen bez odkladu odvést ve prospěch TJ, a to včetně předání jmenného seznamu platících 
členů.  Oddílové příspěvky jsou výlučným příjmem oddílu a součástí jeho interního rozpočtu. 
Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží výlučně do pravomoci výboru oddílu a členské schůze 
oddílu.   

1. 7. Výkonný výbor TJ i jednotlivé oddíly jsou oprávněny uložit svým členům povinnost 
platit poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku TJ, jako např. samostatné šatní skříňky, 
tělocvičny apod.  

1. 8. Prodlení člena se zaplacením členského nebo oddílového příspěvku či poplatků je 
důvodem pro rozhodnutí o vyloučení člena. 

  
1. 9. Povinnost platit oddílový příspěvek TJ je základní povinností každého oddílu. 

  

                                                                        VII. 

Oddíly a pobočné spolky 
 

1. Oddíly jsou založeny jako samostatné organizační články TJ, které nemají právní 
subjektivitu, nebo jako pobočné spolky TJ. 

                                                           VII. A 

1. Oddíly jsou samostatnými články TJ, které nemají právní subjektivitu. 

2. Oddíly zřizuje a ruší výkonný výbor TJ na základě podnětu členské schůze oddílu nebo 
valné hromady.  Rozhodnutí výkonného výboru o zřízení či zrušení oddílu může být změněno 
rozhodnutím valné hromady. Oddíly jsou zřizovány především podle příslušnosti členů k určitému 
druhu sportovního odvětví. 

3.  Každý člen TJ musí být členem nejméně jednoho oddílu.  Členem oddílu může být pouze 
člen TJ.  

4. Oddíl je povinen dodržovat stanovy TJ, plnit závazky a úkoly vyplývající z vnitřních 
předpisů a směrnic TJ a z rozhodnutí orgánů TJ.  

 

8. 



 

5.  Orgány oddílu jsou: 

a)  členská schůze oddílu  

b)  výbor oddílu                                                                               
                                                                           

             6. 1.  Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. 
Členskou schůzi oddílu svolává předseda výboru oddílu. Členská schůze oddílu se skládá ze všech 
členů oddílu starších 18 ti let, pokud členská schůze oddílu nerozhodne jinak a toto nezakotví do 
ustanovení stanov oddílu. Ohledně svolání, usnášeníschopnosti a způsobu hlasování na členské 
schůzi oddílu platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o valné hromadě, pokud členská schůze 
oddílu nerozhodne jinak.   

6. 2.  Členská schůze oddílu zejména: 
             a) volí předsedu oddílu 

b) volí členy výboru oddílu 
c) projednává zprávu o činnosti oddílu 
d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet oddílu 
e) rozhoduje o dalších otázkách oddílu, které si vyhradí 

7. 1. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, řídí činnost oddílu mezi členskými 
schůzemi oddílu. Výbor oddílu se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně, schůzi výboru oddílu 
svolává předseda výboru oddílu nebo pověřený člen výboru oddílu. Výbor oddílu se skládá 
zpravidla z předsedy, hospodáře a organizačního pracovníka. Členská schůze oddílu může 
rozhodnout, že působnost výboru oddílu vykonává předseda oddílu. Členská schůze oddílu 
rozhoduje o počtu členů výboru oddílu. 

 
7. 2.  Výbor oddílu zejména: 

a) řídí a organizuje sportovní činnost oddílu (soutěže, soustředění apod.) 
b) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze 
c) zabezpečuje ekonomické a jiné provozní záležitosti oddílu 
d) zajišťuje účast předsedy nebo jeho zástupců na valné hromadě TJ 
e) stanoví výši a splatnost oddílových příspěvků, zajišťuje výběr členských a 

oddílových příspěvků a dalších poplatků od členů oddílu  
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena oddílu   
g) prezentuje činnost oddílu v médiích  

   

                                                             VII. B 
 
1. Oddíly jsou založeny jako pobočné spolky TJ s právní subjektivitou odvozenou od TJ.  
 
2. Pobočný spolek má práva a povinnosti určené v rozsahu stanov spolku hlavního. 
 
3. Organizační a ekonomické začlenění pobočného spolku upravují vnitřní, ekonomické aj.  
směrnice popřípadě další závazné dokumenty TJ. 
 
4. TJ neručí za závazky a dluhy pobočných spolků. 
 
5. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje výkonný výbor TJ.  

9. 
 



 

6. Název pobočného spolku musí obsahovat text „Oddíl (např. basketbalu) TJ Lokomotiva  
Trutnov, z. s. 
 

 

7. Orgány oddílu jsou: 
 
    a) členská schůze 
    b) výbor oddílu    
 

            8. 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1x ročně. Členskou   
            schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu starších  

18 ti let a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny všech členů oddílu, pokud 
členská schůze nerozhodne jinak. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu 
alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 
8. 2. Do působnosti členské schůze oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu,  

            které však nejsou vyhrazeny orgánům TJ, a to zejména: 
                    a) volba a odvolání členů výboru oddílu v minimálním počtu 3 členů 
                    b) volba zástupců oddílu na valnou hromadu TJ 
                    c) schválení výsledku hospodaření oddílu 
                    d) určení hlavních směrů činnosti oddílu 
                    e) rozhodování o přijetí za člena oddílu za předpokladu, že zájemce o členství v oddílu 
                         bude zároveň členem TJ za podmínek těchto stanov 
                    f) rozhodnutí o vstupu oddílu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného  
                        sportovního odvětví 
 

9. 1. Výbor oddílu zabezpečuje a řídí činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze. Výbor 
oddílu má nejméně 3 členy, jejichž funkční období je čtyřleté. Výbor oddílu svolává 
k zasedání předseda oddílu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný 
člen výboru oddílu. Výbor se schází dle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. 

 
9. 2. Výbor oddílu zejména: 

                  a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů TJ    
                  b) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu 
                  c) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské  
                      schůze oddílu nebo orgánů TJ. 
 
Statutárním orgánem oddílu je předseda oddílu, který ho zastupuje ve všech záležitostech. 
Předseda podepisuje za oddíl tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu oddílu připojí svůj 
podpis. V případě nepřítomnosti předsedy ho zastupuje písemně pověřený člen výboru oddílu. 
 
V rozsahu své působnosti oddíl zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které 
provozuje, přičemž zejména: 

    a) udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní   
         využívá   

              b) vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a 
                    finančních 
              c) organizuje sportovní soutěže 
              d) na základě svého rozhodnutí se sdružuje ve střešních organizacích svého sportovního     
                    odvětví  

10. 
 



 

 

VIII. 

Majetek TJ a hospodaření 

 

 1.    Zdrojem majetku TJ jsou zejména: 

- příspěvky členů TJ 
- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti 
- příjmy z provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní 

nebo užívá, a organizování sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti včetně 
poskytování souvisejících služeb 

- příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 
- příspěvky a dotace od sportovních svazů 
- státní a obecní příspěvky, dotace, dary a příspěvky od právnických i fyzických 

osob 
- majetek převedený do vlastnictví TJ 

 
            2.  Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku.  O převodech vlastnického práva k majetku 
movitému i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný 
výbor, vyjma majetku, který byl pořízen na náklady oddílu, nebo mu byl darován. O veškerých 
dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 

3.  Zásady hospodaření upravuje vnitřní předpis TJ. 

4. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena likvidace za účelem 
vypořádání majetku TJ. Likvidátora jmenuje valná hromada.  Likvidační zůstatek po provedení 
likvidace bude použit výhradně k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut 
právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. 

  

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.  Schválením těchto stanov se ruší  stanovy TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA  
                  TRUTNOV o.s., schválené valnou hromadou dne 21. 3. 2013.  

2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou v Trutnově dne 13. 4. 2016  
 
2. V souladu s článkem stanov III/3 výkonný výbor rozhodl na svém zasedání dne 4. 10. 

2017 o změně sídla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 


