
Preambule 

 

Tělocvičná jednota Sokol Jinonice byla založena v roce 1897 jako  

Tělocvičná jednota Sokol „Tyrš“ Jinonice. 

 

 

 

STANOVY 

Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. 
 

 

 

I. 
 

Tělocvičná jednota Sokol Jinonice, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona 

č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 

NOZ ve spojení s § 214 a násl. 

 

 

 

II. 

Název 
 

Tělocvičná jednota Sokol Jinonice, z.s., zkráceně TJ Sokol Jinonice, z.s. (dále jen „TJ“). 

 

 

 

III. 

Sídlo a IČO 
 

Sídlo: Butovická 100/33, Praha 5, 158 00 

IČO: 14893835 

 

 

 

IV. 

Cíle, poslání, principy a symbolika TJ 
 

1. Cílem TJ je zvyšování a udržování tělesné zdatnosti a duchovní i kulturní úrovně členů jednoty, výchova 

členů (zejména mládeže) k čestnému jednání, národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, demokracii a 

humanismu, lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa a ochraně životního prostředí. 

2. TJ navazuje na myšlenkový odkaz Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 

3. TJ používá tradiční symboly sokolského hnutí. Členové spolku se oslovují sestro a bratře, navzájem si tykají 

a používají pozdrav Nazdar. 

4. TJ má vlastní prapor a znak. 

 

 

 

V. 

Hlavní činnost TJ 
 

1. Vytváří podmínky pro pravidelnou tělocvičnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost mládeže i 

dospělých zejména v místě svého sídla. 

2. Spolek organizuje a zabezpečuje tělocvičné a kulturní akce a sportovní soutěže. 



VI. 

Vedlejší činnost TJ 
 

1. TJ může vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak 

i za účelem hospodárného využití majetku TJ. Zisk z těchto činností používá TJ především k podpoře 

hlavních činností dle čl. V. těchto Stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

 

 

 

VII. 

Členství 
 

1. Členství v TJ je dobrovolné. 

2. Členem TJ se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, 

národnosti, rasy a státní příslušnosti. U osob mladších patnácti let je přijetí podmíněno souhlasem rodičů 

nebo zákonných zástupců. 

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

4. Osoba se stává členem na základě podané písemné přihlášky, po přijetí za člena Výborem jednoty a po 

zaplacení členského příspěvku. 

5. Dokladem o členství je členský průkaz s fotografií a podpisem člena a podpisem starosty. 

6. Členství v TJ je řádné nebo čestné. 

7. Čestným členem se může stát každý jednotlivec, který má mimořádné zásluhy na rozvoji TJ. O udělení 

čestného členství rozhoduje Výbor TJ. 

8. Členství v TJ zaniká následujícími způsoby: 

- dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 

členství Výboru TJ, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak, 

- úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, 

- vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z TJ vyloučenému 

členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor TJ má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním 

porušuje cíle, principy a poslání TJ nebo neplní členské povinnosti dle těchto Stanov. Vyloučený člen 

má právo odvolat se ke Shromáždění delegátů, 

- zánikem TJ. 

9. Čestné členství zaniká: 

- zrušením čestného členství na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů, 

- zánikem TJ, 

- zřeknutím se čestného členství. 

10. Členové TJ neručí za dluhy TJ. 

 

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti člena 
 

1. Každý člen TJ má právo: 

- podílet se na činnosti TJ, 

- být pravidelně informován o dění v TJ, 

- být zvolen delegátem na Shromáždění delegátů, pokud je zletilý, právně způsobilý a bezúhonný, 

- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům TJ a obdržet odpověď na svá, 

- podání v přiměřené době, 

- volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů TJ, pokud dosáhl věku 18 let, 

- žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. X. těchto Stanov, 

- účastnit se Shromáždění delegátů TJ s hlasem poradním. 

2. Každý člen TJ má povinnost: 

- platit členské příspěvky, 

- chránit a zachovávat dobré jméno TJ a dbát o dobrou pověst TJ, 

- dodržovat Stanovy, řády a směrnice TJ, 

- aktivně se podílet na činnosti TJ, 

- pravidelně se informovat o dění v TJ. 



IX. 

Členské příspěvky 
 

1. Výši a splatnost členského příspěvku za řádné členství určuje Výbor TJ. 

2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.  

 

 

 

X. 

Seznam členů 
 

1. TJ vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, 

bydliště, datum narození, rodné číslo a tel. č. nebo e-mailová adresa. 

2. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí pověřený člen TJ. Pověřený člen TJ provede zápis nového člena 

do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Pověřený člen TJ provede výmaz člena ze seznamu 

členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

3. Výborem pověřený člen TJ je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů s údaji o osobě člena, 

který o výpis požádá. 

4. Seznam členů je neveřejný a je veden v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

5. Z důvodu historické paměti může TJ vést neveřejný archiv bývalých členů. 

 

 

 

XI. 

Orgány TJ 
 

1. Orgány TJ jsou: 

- Shromáždění delegátů, 

- Výbor, 

- Kontrolní komise, 

- Rada správy majetku. 

2. Funkční období volených orgánů je dva roky s výjimkou členů Rady správy majetku, která se řídí vlastními 

pravidly. Členové volených orgánů TJ, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy 

svého orgánu do nejbližšího zasedání Shromáždění delegátů. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem 

členství v TJ dle čl. VII., uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu 

Shromážděním delegátů. 

 

 

 

XII. 

Organizační struktura TJ 
 

1. Základním organizačním útvarem TJ je odbor. 

2. TJ se člení na odbory Všestrannosti, Kultury, Sportu a Přispívajících. 

3. Mezi odbory není nadřízenost ani podřízenost. 

4. Odbory se mohou členit na jednotlivé oddíly. 

5. Mezi oddíly není nadřízenost ani podřízenost. 

6. Vedoucí každého odboru a oddílu se může účastnit jednání Výboru TJ s hlasem poradním. 



XIII. 

Shromáždění delegátů 
 

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem TJ. 

2. Shromáždění delegátů projednává činnost TJ za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro 

následující kalendářní rok, volí volené orgány TJ, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další 

rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost TJ. Do jeho působnosti tak náleží: 

- určit hlavní zaměření činností TJ, 

- rozhodovat o změně Stanov, 

- rozhodovat o vstupu do jiných organizací a sdružení s výjimkou členství jednotlivých oddílů ve 

sportovních svazech, 

- schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření TJ za uplynulé období předkládané Výborem, 

- projednat zprávu Kontrolní komise, 

- schvalovat výsledek hospodaření TJ, 

- schvalovat zásady hospodaření na další období, 

- volit a odvolávat členy Výboru TJ, Starostu TJ a členy Kontrolní komise, 

- jmenovat likvidátora při zániku TJ, 

- hodnotit činnost dalších orgánů TJ i jejich členů, 

- rozhodnout o dobrovolném rozpuštění TJ, 

- rozhodnout o přeměně TJ na jinou právní formu, 

- rozhodovat s konečnou platností o odvoláních, která podali členové TJ proti rozhodnutí Výboru TJ. 

3. Shromáždění delegátů je svoláváno Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez 

zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku. 

4. Výbor TJ je povinen svolat Shromáždění delegátů z podnětu alespoň třetiny členů TJ nebo z podnětu 

kontrolního orgánu TJ (Kontrolní komise). 

5. Delegátem na Shromáždění delegátů může být pouze právně způsobilý člen TJ, starší 18 let. Každý delegát 

má právě jeden hlas. Odbory Všestrannosti a Přispívajících delegují za celek, odbory Kultury a Sportu 

delegují za jednotlivé oddíly. Poměr „n“ počtu členů (každých započatých „n“ členů včetně nezletilých) 

odboru nebo oddílu na jednoho delegáta stanoví Výbor TJ tak, aby počet delegátů na Shromáždění byl 

v rozsahu 20–30. Každý člen TJ je pro volbu delegáta započitatelný pouze v jednom oddíle/odboru a 

v případě vícenásobné oddílové příslušnosti si musí zvolit jeden oddíl/odbor, za který volí delegáta. 

6. Každý člen TJ je oprávněn účastnit se Shromáždění delegátů a požadovat vysvětlení záležitostí TJ. Požaduje-

li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by TJ 

mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. Právo hlasovat na Shromáždění delegátů mají pouze delegáti. 

7. Pozvánka na Shromáždění delegátů spolu s jeho programem musí být zveřejněna nejméně 15 dní před jeho 

konáním na vývěsce TJ a na www TJ. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost 

členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Shromáždění delegátů lze odvolat nebo odložit. 

8. Shromáždění delegátů je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny delegátů TJ. Usnesení přijímá 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. 

9. Hlasování je obvykle veřejné (zvednutím ruky), pokud některý z delegátů nepožaduje hlasování tajné. 

10. Hlasování při volbě orgánů TJ je vždy tajné. 

11. Jednání Shromáždění delegátů řídí předsedající Shromáždění delegátů, kterého Shromáždění delegátů zvolí 

na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl uveden v pozvánce dle čl. XIII, bod 7 Stanov. 

12. Předsedající Shromáždění delegátů zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Shromáždění delegátů do třiceti dnů 

od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho tím pověřilo Shromáždění delegátů. Ze zápisu 

musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení 

byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.  

 

 

 

XIV. 

Výbor 
 

1. Výbor je statutárním orgánem TJ. 

2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným minimálně 5 členy Výboru včetně Starosty. Počet členů Výboru 

včetně Starosty je vždy lichý. Starostu i členy Výboru volí Shromáždění delegátů. 

3. Dojde-li k odstoupení nebo úmrtí člena Výboru a tím k porušení pravidla dle čl. XIV, bod 2 Stanov, kooptuje 

Výbor nového člena. Jeho mandát trvá do nejbližšího Shromáždění delegátů, kde dojde k řádnému zvolení 

nového člena Výboru. 



4. Výbor řídí činnost TJ v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi i usneseními Shromáždění delegátů po 

celé své funkční období. 

5. Jednání Výboru TJ řídí Starosta nebo v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen  

Výboru. 

6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření TJ, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o 

majetek a zejména na řádné naplňování poslání TJ. 

7. Výbor vede a řídí práci TJ v období mezi Shromážděními delegátů, dohlíží na dodržování Stanov a pečuje o 

rozvoj TJ. 

8. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 

9. Do působnosti Výboru náleží: 

- podávat návrhy na doplnění Výboru v případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru, 

- svolávat Shromáždění delegátů, 

- předkládat Shromáždění delegátů zprávu o činnosti a hospodaření TJ za uplynulé období, 

- předkládat Shromáždění delegátů návrh zásad hospodaření pro příští období a návrh rozpočtu, 

- přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, posuzovat návrhy na prodej a koupi 

nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Radě správy majetku a Shromáždění delegátů, 

- dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost TJ, 

- řešit včas a pečlivě připomínky, stížnosti a podněty členů TJ, 

- přijímat členy na základě podané písemné přihlášky a rozhodovat o jejich vyloučení, 

- rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to 

existují závažné důvody, 

- rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, 

- navrhovat a schvalovat směrnice TJ, jejich doplňky a změny, 

- schvalovat přihlášky ke členství jednotlivých oddílů ve sportovních svazech. 

 

 

 

XV. 

Jednání jménem TJ 

 

1. Navenek za TJ jedná a podepisuje Starosta, případně jiný pověřený člen Výboru. 

 

 

 

XVI. 

Kontrolní komise 
 

1. Kontrolní komise TJ je kontrolním orgánem TJ. 

2. Funkční období Kontrolní komise je 2 roky. 

3. Kontrolní komise má 3 členy, tvoří ji předseda, a dva členové Kontrolní komise. Předsedu Kontrolní komise 

volí členové komise ze svého středu. 

4. Členem Kontrolní komise může být pouze člen TJ. 

5. Kontrolní komise se ze své činnosti zodpovídá Shromáždění delegátů. 

6. Předseda Kontrolní komise podává návrh na doplnění Kontrolní komise novým členem místo člena, který 

odstoupil nebo zemřel. Takto kooptovaný člen je členem Kontrolní komise do nejbližšího Shromáždění 

delegátů. 

7. Kontrolní komise se řídí legislativou ČR, Stanovami, platnými směrnicemi a řády TJ. 

8. Kontrolní komise má právo na všechny informace a materiály nutné ke své práci a každý člen TJ je povinen 

jí je poskytnout. 



XVII. 

Rada správy majetku 
 

1. Rada správy majetku (dále Rada) je nezávislý  orgán, který je nejméně tříčlenný a má dva náhradníky. Při 

uvolnění místa v Radě je Rada doplněna prvním náhradníkem a členové Rady jsou povinni neprodleně zvolit 

nadpoloviční většinou hlasů nového náhradníka. Členem Rady může být pouze člen TJ. 

2. Mandát člena Rady je neodvolatelný s výjimkou kdy: 

- člen Rady odstoupí z vlastní vůle, 

- člen Rady byl zbaven svéprávnosti nebo zemřel, 

- člen Rady byl vyloučen z TJ. 

3. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech TJ 

4. Prodej majetku a dlouhodobý pronájem nebo zástava majetku omezující vlastní činnost TJ podléhá schválení 

Radou. Rada má právo veta k rozhodnutím Výboru, toto veto může být přehlasováno pouze 90% většinou 

všech delegátů na Shromáždění delegátů. 

 

 

 

XVIII. 

Majetek a hospodaření TJ 
 

1. Prostředky na svou činnost získává TJ zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, dědictví a 

odkazů, darů, ze státních příspěvků a dotací, grantů, příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. TJ 

může dále v rozsahu těchto Stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou 

činností dle čl. VI. těchto Stanov. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především 

použity k financování hlavních činností TJ naplňujících poslání a cíle TJ. Prostředky je také možno použít k 

úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti TJ. 

3. Prostředky TJ nesmějí být používány k obohacování fyzických ani jiných právnických osob. Platí to v plné 

míře i pro členy a zaměstnance TJ. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. 

Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě 

platných smluv. 

4. TJ nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů TJ. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány TJ v rozsahu dle ustanovení těchto 

Stanov a vnitřních předpisů TJ. 

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější 

využití majetku ve prospěch TJ. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, 

který je správou majetku TJ pověřen. 

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Shromážděním delegátů. 

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem TJ jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích 

TJ. 

 

 

 

XIX. 

Řešení sporů uvnitř TJ 
 

1. Spory mezi členy TJ řeší Výbor, případně Kontrolní komise. V případě odvolání rozhoduje s konečnou 

platností Shromáždění delegátů. 



XX. 

Zánik a likvidace TJ 
 

1. TJ může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů nebo z jiného 

důvodu stanoveného zákonem. K zániku TJ dobrovolným rozpuštěním je třeba souhlas 90% většiny všech 

delegátů na Shromáždění delegátů svolaném k tomuto účelu. 

2. Při zániku TJ Shromáždění delegátů jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého 

jmenování do funkce soupis jmění TJ a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle TJ všem členům TJ. 

3. Při zániku TJ likvidátor vypořádá dluhy TJ. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního 

zůstatku, který schválí Shromáždění delegátů. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, 

je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Shromáždění delegátů 

předchozí návrh zamítlo. 

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.  

 

 

 

XXI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Vnitřní organizace TJ, práva a povinnosti členů i volených orgánů TJ se řídí těmito Stanovami, které jsou 

uloženy ve svém úplném znění v sídle TJ. 

2. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 26.5.2016 s tím, že nahrazují v plném 

rozsahu dosud platné znění Stanov, přijatých 14.5.1990 včetně jejich změn a doplňků. 

3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do Spolkového rejstříku. 


