
  
   

S T A N O V Y 
TJ Litohlavy z.s. 

____________________________________________________________ 
  

I. 
Základní ustanovení 

  
Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek 
členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost a hlásí se k tradicím 
tělovýchovy a sportu v obci Litohlavy. 
  
Sídlo spolku je: Litohlavy 84, Rokycany, PSČ 337 01 Rokycany. 
  
Spolku bylo přiděleno IČ: 47695021  
  

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 
 
1) Základním účelem a hlavní činností spolku je: 
 

 a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, 
tělovýchovných a cykloturistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 
materiální a tréninkové podmínky, 

 b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže, 

 c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
 d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel, 
 e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy, 

samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
 f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení,  
 g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a 
osvětovou činností. 

 
2) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti nebo v hospodárném využití 
spolkového majetku. 

  
 
 
 
 
 
 
 



III. 
Organizační členění spolku 

 
Orgány spolku jsou: 

  
 1) Valná hromada jako orgán nejvyšší. 
 2) Výkonný výbor jako statutární orgán kolektivní, který má minimálně 7 členů a je tvořen 

předsedou, jedním místopředsedou, pokladníkem a ostatními členy, 
 3) kontrolní komise jako orgán kontrolní kolektivní, který má minimálně 3 členy, 
 4) za spolek navenek jedná a zastupuje jej předseda nebo místopředseda nebo 2 členové 

výkonného výboru, podepisování jménem spolku se děje tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda, nebo místopředseda, nebo podpisy 
2 členů výkonného výboru současně. 

 
Ad1) Valná hromada: 
 

a) Valná hromada je složena ze všech členů spolku.  
b) Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná 

hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou na veřejně přístupném místě v sídle spolku 
a na webových stránkách spolku, 30 dní před konáním valné hromady. 

c) Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání valné hromady a program 
jednání valné hromady.  

d) Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 
členů spolku, nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný 
výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět 
podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 

e) Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo 
svoláno. 

f) Do působnosti valné hromady náleží zejména, 
f.1) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze 

či rozdělení, 
f.2) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, 
f.3) volba a odvolání členů výkonného výboru, 
f.4) volba a odvolání členů kontrolní komise, 
f.5) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, 
f.6) schválení výsledku hospodaření, 
f.7) schválení rozpočtu spolku, 
f.8) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku, 
f.9) určení hlavních směrů činnosti spolku, 
f.10) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků, 
f.11) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení, 

g) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů. 
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů.  K platnosti 
usnesení valné hromady je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 

h) K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov 
je potřeba souhlasu alespoň 2/3 většiny přítomných členů. 

i) Zasedání valné hromady řídí předseda spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. 
j) Ze zasedání valné hromady je vyhotoven zápis do 30ti dnů od jejího ukončení, ze 

kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kde a kdy se konalo, volené orgány a 



přijatá usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu valné hromady 
v sídle spolku.  

  
Ad2) Výkonný výbor: 
 
 

a) Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi 
zasedáními valné hromady. 

b) Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní 
nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby. 

c) Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina  
d) Výkonný výbor vede seznam členů spolku. 
e) Výkonný výbor je povinný vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře. 
f) Funkční období členů výkonného výboru je 5-ti leté 
g) Výkonný výbor zejména: 

g.1) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná 
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 

g.2) organizuje a řídí činnost spolku, 
g.3) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, 
g.4) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 
g.5) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy, samosprávy a ostatními 

organizacemi a institucemi, 
g.6) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek dle stanov. 

 
Ad3) Kontrolní komise: 
  

a) Kontrolní komise má v působnosti kontrolu hospodaření spolku.  
b) Kontrolní komise má v působnosti kontrolu nakládání s dotacemi či jinými účelovými 

prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu nebo z obecního rozpočtu nebo z jiných 
veřejných rozpočtů. 

c) Kontrolní komise rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy, 
typu sporů mezi členem a spolkem, o placení členských příspěvků a přezkoumává 
rozhodnutí o vyloučení člena spolku. 

d) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vykonávány a vykonává-li 
spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními 
předpisy spolku. 

e) Kontrolní komise připravuje pro jednání valné hromady kontrolní zprávy o 
hospodaření spolku. 

f) Pokud kontrolní komise zjistí nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu 
výkonný výbor a následně valnou hromadu.  

g) Kontrolní komise se schází dle svého uvážení, volí ze svého středu předsedu, který 
jedná jejím jménem ve vztahu k ostatním orgánům spolku.  

h) V rozsahu své působnosti můžou členové kontrolní komise (nebo jimi pověřené 
osoby) nahlížet do potřebných podkladů spolku a požadovat od ostatních členů orgánů 
vysvětlení k dané záležitosti. 

i) Funkční období členů kontrolní komise je 5-ti leté. 
 
 
 
  



IV. 
Členství 

 
1) Členem spolku se může stát fyzická osoba, souhlasící s posláním spolku, a z toho 

plynoucími členskými právy a povinnostmi. Osoby mladší 18-ti let se mohou stát členy se 
souhlasem jejich zákonného zástupce.   

2) O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě písemné přihlášky zájemce o 
členství. V případě osoby mladší 18-ti let musí být na přihlášce připojen podpis 
zákonného zástupce. 

3) Výkonný výbor vede seznam členů, včetně potřebných údajů. Zápisy a výmazy členství se 
evidují bez zbytečného odkladu poté, co se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. 
Seznam členů může být veden elektronickou formou.  

4) Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní 
organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této 
zastřešující organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy, územní 
samosprávy a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků 
ze státního nebo jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním 
písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto 
způsobem zpřístupněny.   

 
Členská práva: 
 

a) Účastnit se veškeré činnosti spolku a jeho orgánů. 
b) Být informován o činnosti spolku. 
c) Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku. 
d) Účastnit se jednání valné hromady. 
e) Být volen do orgánů spolku od 18-ti let věku. 
f) V případě osob mladších 18-ti let se členské právo jednání na valné hromadě a 

možnost volení do orgánů spolku uplatňuje prostřednictvím jednoho zastupujícího 
zákonného zástupce, zákonný zástupce nemůže být volen do orgánů spolku. 
 

Členské povinnosti: 
 

a) Respektovat rozhodnutí orgánů spolku, dodržovat stanovy spolku, obecná pravidla a 
pokyny a zvyklosti spolku a usilovat o dobré jméno spolku. 

b) Chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných 
etických norem, s úctou a jako rovný k rovnému, bez ohledu na rozdíly věku, pohlaví, 
vzdělání atd.  

c) Hradit členské příspěvky ve výši a v řádně stanoveném termínu, schváleném valnou 
hromadou, případně jiné poplatky stanovené orgány spolku. 

d) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku. 
 
Členství zaniká: 
 

a) Vystoupením člena na základě prokazatelného sdělení některému z orgánů spolku. 
b) Vyloučením člena z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných 

vnitřních předpisů spolku nebo jiných členských povinností, na základě usnesení 
orgánů spolku (buď valné hromady, nebo výkonného výboru). Rozhodnutí o 
vyloučení se v písemné podobě na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu zašle 
vyloučenému členovi. Vyloučený člen se může odvolat do 30-ti dnů, od doručení o 



vyloučení, a navrhnout kontrolní komisi o přezkoumání důvodů vyloučení. Konečné 
rozhodnutí o vyloučení nebo zrušení vyloučení náleží valné hromadě.  

c) Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení členského příspěvku, pokud příspěvek nebude 
uhrazen ani na základě prokazatelné výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou 
pro jeho zaplacení a na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. 

d) Úmrtím člena. 
e) Zánikem spolku. 

 
V. 

Oddíly 

 

1) Oddíl je základním organizačním článkem spolku, který nemá právní osobnost. 

2) Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví. 

3) zřízení a zrušení oddílů rozhoduje valná hromada, která také upravuje podmínky 
fungování oddílů v rámci spolku. 

VI. 
Majetek a hospodaření spolku 

 
1) Majetek spolku je ve vlastnictví spolku. S majetkem hospodaří výkonný výbor. O 

veškerých dispozicích s nemovitými věcmi rozhoduje pouze valná hromada. 

2) Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s platnou legislativou. 

3) Hospodaření spolku během roku se řídí rozpočtem, schváleným valnou hromadou. 

Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 
 

a) členské příspěvky, 
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, typu pronajímání sportovních zařízení spolku,  
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní sportovní činností, zejména 

s provozováním sportovních akcí, zařízení, organizováním sportovní, tělovýchovné, 
turistické a osvětové činnosti, 

d) příspěvky a dotace od zastřešujících organizací, sportovních svazů apod.,  
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, z obecního rozpočtu nebo jiných veřejných 

rozpočtů, granty apod.,  
f) dary od sponzorů, dědictví apod.,  
g) příjmy z reklam. 

 
VII. 

Zánik spolku 
Spolek zaniká: 

a) rozhodnutím valné hromady s likvidací, 
b) z jiných důvodů stanovených zákonem,   
c) po zániku spolku bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku 

spolku. Likvidační zůstatek může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům nebo 
bude předán obci Litohlavy. 

 
 
 



VIII. 
Závěrečné ustanovení 

 
Stanovy nabyly účinnosti schválením valnou hromadou dne 27.2.2015 

 
 
V Litohlavech, 27.2.2015 

 


