STANOVY SPOLKU
Název spolku:
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.
Sídlo spolku:
České Budějovice, Třebízského 1044/1, PSČ 370 06
Shromáždění delegátů TJ Lokomotiva v souladu se zněním ustanovení o spolcích zák. č.
89/2012 Sb. přijalo na svém zasedání ze dne 6. 12. 2021 nové znění stanov, které mění a upravují
stávající stanovy zcela v souladu s právní normou.
Výboru TJ bylo uloženo zajistit vložení nového znění stanov do veřejného rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
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I.
Základní ustanovení

1) Tělovýchovná jednota (dále TJ) je nepolitickou společenskou organizací s právní subjektivitou.
Své členy sdružuje v oddílech a odborech (dále oddíly), jejichž cílem je výkon sportovní,
tělovýchovné a jiné činnosti v oblasti tělesné kultury.
2) TJ přijala jako projev své samostatnosti, jednotnosti a s přihlédnutím k místní tradici společný
název TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.
3) TJ má sídlo v Českých Budějovicích, kde také působí pod adresou "TJ Lokomotiva, České
Budějovice, Třebízského 1044/1, PSČ 370 06". Tato adresa je obecným místem pro přijímání
veškeré korespondence a písemností. Vzhledem k charakteru své činnosti, zapojení svých členů
ve sportovních soutěžích, nebo jiných tělovýchovných aktivitách národních, případně i
federálních sportovních a tělovýchovných svazů a s přihlédnutím k uvažované budoucí
hospodářské činnosti, je TJ organizací s působností na celém území České republiky.
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II.
Právní postavení, poslání a úkoly spolku
1) TJ je spolkem s plnou právní subjektivitou ve smyslu příslušných legislativních předpisů
Svým jménem nabývá práva a povinnosti, včetně samostatné majetkové odpovědnosti. K
plnění svých úkolů užívá majetek vlastní, může používat i majetek státní, obecný, respektive
jiný, svěřený jí do užívání.
2) Uzavírání pracovně právních vztahů jakéhokoliv charakteru je oprávněn pouze výbor TJ.
3) Poslání TJ je organizovat a zabezpečovat zejména sportovní a tělovýchovný proces a usilovat
o další rozvoj různých forem tělesné kultury. Za tím účelem plní zejména tyto úkoly:
a) vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy
a dalších forem tělesné kultury ve všech svých oddílech, adekvátně svým finančním,
hospodářským, materiálovým a jiným možnostem;
b) vytváří podmínky k odborné a mravní výchově svých členů a příznivců v duchu obecných
principů demokracie a humanity, dbá o dodržování zásad fair play v tělesné výchově,
sportu a dalších formách tělesné kultury;
c) pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti;
d) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou sportovní výchovu mládeže, pro rozvoj masových
či rekreačních forem tělesné kultury a dbá o výkonnostní růst mládeže sportovně nadané;
e) v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti;
f) buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a jiná zařízení tak, aby materiální podmínky
pro další rozvoj tělovýchovné a sportovní činnosti byly v rámci možností TJ optimální;
g) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich
hospodárné využívání. Vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku,
který je ve vlastnictví TJ nebo v jejím užívání.
4) Při plnění svých hlavních úkolů spolupracuje TJ s ostatními tělovýchovnými jednotami, se
sportovními a tělovýchovnými svazy, jejich sdruženími apod.
5) V místě svého sídla úzce spolupracuje s Magistrátem města České Budějovice, orgány státní
správy, družstevními, soukromými či jinými organizacemi, včetně fyzických osob.

III.
Členství, práva a povinnosti členů
1) Řádným členem TJ se může stát každá osoba, která projeví svůj zájem a podáním přihlášky
vysloví souhlas s posláním a úkoly TJ a zaváže se dodržovat její stanovy.
2) Předškolní a školní mládež do 15 let může získat žákovské členství s tím, že k jeho získání je
navíc nutný souhlas zákonných zástupců.
3) Kolektivním členem TJ může být jakákoliv právnická osoba, která projeví zájem o rozvoj
sportu, tělovýchovy či jiných forem tělesné kultury v rámci TJ. S kolektivním členem uzavírá
smlouvu výbor TJ, ve které se podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti a způsoby
vzájemné pomoci a spolupráce.
4) Rozsah a formy členství, mohou být adekvátně budoucímu společenskému vývoji upraveny
odchylně.
5) Základní práva členů TJ, vyjma členů kolektivních, jsou:
a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,
kulturního a společenského života jak v rámci svého oddílu, tak i v rámci TJ jako celku.
Za tím účelem užívat všech výhod, které TJ svým členům poskytuje;
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b) účastnit se soutěží sportovních a tělovýchovných svazů, pokud byly v rámci TJ přijaty
formou sportovní registrace a účast v těchto soutěžích na základě návrhu výboru oddílu
výborem TJ byla odsouhlasena;
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů TJ, vznášet dotazy a
připomínky vůči zvoleným funkcionářům TJ a vyžadovat od nich příslušnou odpověď;
d) účastnit se jednání příslušného orgánu TJ, pokud tento orgán jedná o jeho činnosti nebo
chování;
e) volit a být volen od 18 let do všech orgánů v rámci TJ.
6) Základní povinnosti členů TJ, vyjma členů kolektivních, jsou:
a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních směrnic TJ a z přijatých
usnesení orgánů TJ;
b) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování organizační jednoty TJ, uvědoměle
dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a
důstojnost ve vzájemných vztazích členů TJ;
c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti TJ, řádně a svědomitě vykonávat
přijaté funkce v orgánech TJ a zdržet se jednání, které by vedlo k získání osobního
prospěchu na úkor TJ;
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti;
e) řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho činností
a členstvím v TJ, pokud tak o tom rozhodl příslušný orgán TJ podle těchto stanov.
7) Řádné členství zaniká:
a) vystoupením, respektive zrušením členství TJ, ze strany člena;
b) vyškrtnutím - pro neplnění základních povinností;
c) vyloučením - pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné se členstvím v TJ;
d) úmrtím člena;
e) zánikem TJ.
O zániku členství uvedeným pod body b) a c) rozhoduje na návrh výboru oddílů výbor TJ jako
prvoinstanční disciplinární orgán. Proti rozhodnutí výboru TJ se může člen odvolat ke
shromáždění delegátů TJ s tím, že do konečného vyřízení jeho odvolání je člen zbaven
členských práv.
8) Kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě, nebo může být zrušeno v
souladu s podmínkami ve smlouvě o kolektivním členství uvedenými;

IV.
Členské příspěvky
A/ Členské příspěvky
1) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k mateřské TJ, pro niž
představují nedílnou součást finančních příjmů. Jejich úhrada je současně i základní
povinností každého člena TJ.
2) Výši, rozsah a způsob vybírání členských příspěvků určuje výbor TJ a to s přihlédnutím k
věku a sociálním podmínkám členů v tomto základním členěním:
a) mládež do 18 let a starobní a invalidní důchodci;
b) dospělí od 18 let
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c) členské příspěvky zvláštního charakteru – kolektivní členství apod.
3) Každý člen TJ je povinen zaplatit členský příspěvek v termínech stanovených orgány TJ.
Člen přijatý v průběhu kalendářního roku zaplatí poměrnou část do 15 dnů od přijetí za člena
TJ.
4) Výše členských příspěvků bude stanovena s přihlédnutím k náročnosti nákladovosti a druhu
toho kterého sportovního odvětví. Část členského příspěvku bude s přihlédnutím k této
náročnosti v dispozičním právu toho kterého sportovního oddílu na základě rozhodnutí a
vnitřní dohody kompetentních orgánů TJ.
5) Pokud členství zaniklo vyškrtnutím či vyloučením v průběhu příslušného kalendářního roku,
nevzniká členovi právo na vrácení poměrné části členského příspěvku, pokud jím byl pro
příslušný kalendářní rok již uhrazen.
B/ Jiné příspěvky - poplatky
Výbor TJ v dohodě s výbory oddílů, respektive na jejich návrh, je oprávněn v případě nezbytné
provozní potřeby rozhodnout o jiných druzích příspěvků, respektive poplatků. Takové rozhodnutí však
musí být vždy řádně zdůvodněno členské základně, musí být zajištěna řádná evidence a kontrola
využívání těchto příspěvků, respektive poplatků.

V.
Orgány tělovýchovné jednoty
A/ Shromáždění delegátů
1) Nejvyšším orgánem TJ je její shromáždění delegátů, které je tvořeno z delegátů zvolených na
členských schůzích sportovních oddílů podle klíče stanoveného výborem TJ. Shromáždění
delegátů se schází nejméně 1x za rok. Pokud o svolání v mezidobí požádá předseda TJ, výbor
TJ, nebo jedna třetina členů TJ starších 18 let, musí být shromáždění delegátů svoláno
předsedou nebo výborem TJ do 60 dnů od takového podnětu.
2) Do pravomoci shromáždění delegátů náleží všechna zásadní rozhodnutí o činnosti TJ,
zejména:
a) rozhodnutí o změně názvu a symboliky TJ;
b) stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti TJ;
c) schválení, zrušení, respektive změna stanov TJ;
d) schvalovat a odvolávat členy výboru TJ navržené jednotlivými oddíly. Volit členy
výboru, kteří jsou navrženi nad kvóty určené pro zastoupení oddílů ve výboru TJ.
e) Volit a odvolávat členy kontrolní komise.
f) projednávat a schvalovat výroční zprávu, stav rozpočtu a hospodaření s majetkem TJ,
uzávěrku hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
g) schvaluje výsledky hospodaření spolku
h) rozhodovat o zřízení a zrušení sportovních oddílů;
i)

rozhoduje o zřízení a organizaci hospodářské činnosti TJ;

j)

rozhodovat o zrušení, respektive zániku TJ a jejím majetkoprávním vypořádáním.

B/ Výbor TJ
1) Výbor TJ je statutárním orgánem TJ, koordinuje a zajišťuje činnost mezi shromážděním
delegátů TJ. Při své práci se řídí stanovami a jinými směrnicemi, pracuje v souladu se
schváleným plánem činnosti a rozpočtem a pouze v jejich mezích může činit příslušná
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rozhodnutí. V čele výboru TJ stojí předseda, který je zvolen na prvním zasedání výboru TJ
z řad jeho členů. Předseda svolává výbor TJ zpravidla 1x za 14 dní, přičemž odpovídá za
organizaci práce výboru TJ.
2) Výbor TJ je tvořen zástupci jednotlivých oddílů, kteří jsou voleni na oddílových členských
schůzích a schvalováni shromážděním delegátů. Každý oddíl bez ohledu na jeho
charakteristiku, počet členů apod. má právo být ve výboru TJ zastoupen jedním členem.
Výbor TJ je dále tvořen dalšími členy volenými na shromáždění delegátů.
3) Výbor TJ plní zejména tyto úkoly:
a) pověřený člen statutárního orgánu je oprávněn a povinen vést řádnou evidenci
členské základny. Evidence členů je vedena v elektronické formě v souladu
s principy ochrany osobních údajů.
b) připravuje zprávy, informace a návrhy pro plán činnosti a rozpočet pro shromáždění
delegátů;
c) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá
rozhodnutí ke splnění usnesení shromáždění delegátů;
d) vede členy a výbory oddílů k nejúčelnějšímu využívání přidělených nebo svěřených
finančních a materiálních prostředků, dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní
činnosti;
e) s výbory oddílů projednává případné změny rozpočtů a přerozdělení prostředků,
pokud to vyžaduje zajištění provozu TJ;
f) zajišťuje řádnou evidenci členské základny, zpracovává nezbytné statistické výkazy
zjišťování, zajišťuje sociálně ekonomické informace;
g) projednává a zabezpečuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními
organizacemi, s právnickými a fyzickými osobami;
h) zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení a
zařízení sloužících k zajištění úkolů TJ;
i)

zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TJ;

j)

vyjadřuje se k mezinárodnímu styku sportovních oddílů;

k)

k zajištění všech svěřených úkolů může schválit ustavení aparátu, do jehož čela
jmenuje tajemníka TJ.

l)

plní ostatní úkoly, které výboru TJ jako statutárnímu orgánu přísluší.

m) K uzavírání pracovněprávních vztahů jakéhokoliv charakteru je oprávněn pouze
výbor TJ.
4) Jménem TJ je oprávněn jednat každý člen statutárního orgánu samostatně, vyjma dispozicemi
týkajícími se majetku TJ v hodnotě nad 100 tis. Kč, kde jsou nutné minimálně dva podpisy
členů statutárního orgánu.
C/ Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je voleným orgánem TJ pro provádění kontroly všech ekonomických a
právních úkonů uskutečňovaných všemi orgány TJ.
2) Každý člen, funkcionář je povinen na vyžádání kontrolní komise poskytnout jí bez prodlení
pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné doklady a poskytnout
potřebnou součinnost.
3) Kontrola je prováděna zpravidla podle schváleného plánu, provádí se také kontroly
namátkové.
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4) Výsledky kontrolní činnosti jsou předávány výboru TJ současně s návrhy na opatření v
případě, že byly zjištěny nedostatky. Celkovou zprávu o hospodaření a činnosti TJ připravuje
kontrolní komise pro shromáždění delegátů TJ.
5) Kontrolní komise je tříčlenná a předsedu kontrolní komise volí ze svého středu členové
kontrolní komise.

VI.
Sportovní oddíly
1) TJ vytváří a ruší sportovní oddíly, jejichž úkolem a smyslem je vlastní organizace a zajištění
sportovních, tělovýchovných a jiných aktivit v oblasti tělesné kultury.
2) Rozsah, sportovní a tělovýchovné zaměření oddílů je odvislé od materiálně technických
podmínek TJ, tělovýchovných zařízení, které má TJ ve vlastnictví či užívání a ostatních
zařízení, sloužících k zajištění úkolů TJ.
3) Každý sportovní oddíl si samostatně organizuje svůj vlastní tělovýchovný a sportovní proces
podle pravidel daného sportovního odvětví a podmínek soutěžních řádů svazových sportovních
a tělovýchovných orgánů a to při respektování dosaženého stavu vlastních příjmů a celkových
zdrojů TJ.
4) Nejvyšším orgánem sportovního oddílu je jeho členská schůze, která je tvořena členy
příslušného oddílu staršími 18 let. Do pravomocí členské schůze náleží zejména:
a) volit a odvolávat výbor oddílu;
b) stanovit hlavní směry sportovní činnosti;
c) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti výboru oddílu, včetně stavu hospodaření a
rozpočtu. Rozpočet oddílu však může být schválen pouze v případě jeho aktivního,
nebo vyrovnaného stavu. Pokud je pasivní, respektive ustanovení o výši příjmů se jeví
jako nejisté, stává se závazným až po schválení výborem TJ.
d) volí své zástupce na shromáždění delegátů TJ a do příslušných svazových orgánů.
e) volí a navrhuje svého zástupce do výboru TJ.
5) Výkonným orgánem sportovního oddílu je jeho výbor, který řídí a organizuje činnost oddílu
mezi členskými schůzemi, přičemž je vázán schváleným plánem činnosti, rozpočtem, těmito
stanovami, usnesením shromáždění delegátů TJ, dispozicemi výboru TJ, respektive vnitřními
směrnicemi TJ a sportovně technickými směrnicemi svazových orgánů.
6) Členská schůze oddílu se koná podle potřeby. Pokud o to požádá předseda oddílu, výbor TJ
nebo jedna třetina členů oddílu starších 18 let, musí být členská schůze svolána i v jiných
termínech, a to nejpozději do 30 dnů od vyvolání tohoto podnětu. Členskou schůzi svolává
výbor oddílu.
7) Výbor oddílu se schází dle potřeby a jeho práci řídí předseda oddílu, který je zvolen na první
schůzi výboru oddílu z řad jeho členů.
8) Příslušný sportovní oddíl je oprávněn a zmocněn shromážděním delegátů a výborem TJ
k přijímání nových členů do řad TJ.

VII.
Obecná ustanovení o volbách
1) Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, provádí se volba všech orgánů v rámci TJ
tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.
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2) Volební období členů volených orgánů je na dobu neurčitou a je vázáno na možnost jejich
odvolání, kvalifikovaným těmito stanovami v článku V. a článku VII. Členství ve volených
orgánech zaniká dále z důvodu vzdání se funkce člena voleného orgánu, jeho úmrtím a
zrušením členství v TJ.
3) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů - delegátů s hlasem
rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných
členů - delegátů.
4) Vyžádá-li si to mimořádná situace, může být volený orgán doplněn kooptací až do výše jedné
třetiny svých původních členů.
5) Členové jakýchkoli orgánů TJ mohou být, pokud ztratili důvěru svých členů, nebo se dopustili
činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí, ze svých funkcí odvoláni a to vždy orgánem, který
je zvolil. Právo odvolat člena jakéhokoliv orgánu TJ má shromáždění delegátů TJ.
6) Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánu, který je
zvolil.
7) Všechna usnesení orgánů TJ se přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů příslušného
orgánu, přičemž je připuštěno i rozhodování orgánů mimo zasedání v písemné formě nebo
s využitím technických prostředků. V případě usnesení o zániku TJ je nutný souhlas 3/5
většiny přítomných delegátů shromáždění delegátů TJ.
8) Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu a naopak.
9) Obecná ustanovení o volbách definovaná v předchozích bodech se aplikují i na výbory oddílů,
přes skutečnost, že tyto výbory nejsou orgány TJ.

VIII.
Majetek tělovýchovné jednoty
1) Majetek TJ tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku TJ
jsou:
a) členské a jiné příspěvky, respektive poplatky;
b) příspěvky kolektivních členů;
c) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně společenské činnosti;
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
e) příspěvky - dotace svazových orgánů;
f) příspěvky - dotace sportovních organizací nebo státu na krytí provozu tělovýchovného
zařízení, na jejich údržbu a na pořízení investic;
g) příspěvky jiných organizací a jednotlivců;
h) dary;
i)

jiné příjmy.

2) Tělovýchovná zařízení ve vlastnictví nebo užívání TJ může výbor TJ svěřit do péče oddílu na
základě dohody s jeho výborem. Takto svěřený majetek v rámci TJ nemůže být oddílem
zcizen, a pokud o svěřený majetek nebude řádně pečovat, může být výborem TJ tomuto oddílu
jednostranně odejmut.
3) Řádná péče o majetek TJ, jeho zvelebování a rozmnožování, včetně jeho ochrany, je základní
povinností všech členů a orgánů TJ.
4) Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a k zřizování a manipulaci s běžným účtem,
respektive účtem devizovým, jsou pro výbor TJ závazné obecně právní předpisy.
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5) Za účelem ochrany svého majetku vlastního provozu a zájmu svých členů, uzavírá výbor TJ
příslušné pojistné smlouvy.
IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1) TJ se považuje vzhledem ke své organizační a členské struktuře za pokračovatele a nástupce
všech sportovních a tělovýchovných spolků, které v dřívější obci, nyní obvodu města Českých
Budějovic - Suché Vrbné, existovaly od vzniku organizací a spolků v této obci, tj. od roku
1908.
2) Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy,
konaného dne 25. 3. 1990 se TJ považuje též za jednu z nástupnických organizací po ČSTV, a
to v rozsahu majetkových práv a povinností, které jsou ke dni registrace v příslušných
dokladech evidovány a podchyceny.
3) Člen TJ - aktivní sportovec, který jednostranně zruší svoje členství v TJ - oddílu, aby
nastoupil zahraniční angažmá v jakékoliv zahraniční soutěži, je povinen uhradit TJ veškeré
náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci TJ.
4) Výbor TJ je oprávněn rozhodnout o přihlášení TJ do již vzniklých, nebo nově vznikajících
spolkových organizací se sportovním a tělovýchovným zaměřením. Toto členství však nesmí
nijak ohrozit nezávislost a samostatnost TJ.
5) V případě spornosti ve vnitřních vztazích je oprávněn výklad stanov provádět výbor TJ.

X.
Závěr
Činnost TJ se řídí těmito stanovami, které byly schváleny shromážděním delegátů TJ dne 6. 12. 2021.
Pokud není v těchto stanovách jinak uvedeno, platí pro činnost TJ příslušná ustanovení zák. č. 89/2012
Sb. a to §§ 214 – 302.
Dnem schválení těchto stanov se ruší stanovy společenské organizace přijaté dne 9. 12. 2014.

Ing.
Karel
Vondruš
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