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STANOVY 
Spolku tělocvičných jednot 

(dále také jen "stanovy") 
 

I. 
Název a sídlo 

 
1. Název: Spolek tělocvičných jednot (dále jen "spolek") 
 
2. Spolek sídlí na adrese Holečkova 332/5, 15000 Praha 5 - Smíchov. 
 

II. 
Charakter spolku, právní postavení a účel spolku 

 
1. Účel spolku: spolek a jeho pobočné spolky pracují s dětmi, mládeží a dospělými osobami. 
Spolek a jeho pobočné spolky jsou dobrovolným, nezávislým, nevládním, neziskovým, 
demokratickým sdružením občanů, kteří provozují tělovýchovu, sport, turistiku, 
společenskou, kulturní, vzdělávací, osvětovou a vedlejší hospodářskou činnost. Při své 
činnosti spolek a jeho pobočné spolky vycházejí zejména z odkazu Miroslava Tyrše, Jindřicha 
Fügnera, Tomáše Garrigue Masaryka a Edvarda Beneše. 

2. Spolek je hlavním spolkem ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a § 214 odst. 1 občanského zákoníku, 
právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. Spolek je právnickou osobou 
s neomezenou právní osobností, která je oprávněna vlastním jménem nabývat práv a 
povinností a samostatně hospodařit. 

3. Organizačními jednotkami spolku resp. jeho pobočnými spolky jsou jednoty, jejichž 
neomezená právní osobnost je založena ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 občanského 
zákoníku. Organizační jednotky spolku resp. jeho pobočné spolky jsou oprávněny jednat 
svým jménem, vlastním jménem nabývat práv a zavazovat se a samostatně hospodařit. 
Organizační jednotky spolku (dále v těchto stanovách také jen jako „jednoty“ nebo 
"tělocvičné jednoty") mohou mít svoje vlastní interní předpisy závazné pouze pro ni, tyto 
však nesmí být v přímém rozporu s dokumenty a stanovami spolku. 

 
III. 
Cíle 

1. Základní cíle spolku jsou: 

a. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a turistických aktivit po celé 
České republice, vytvářet pro ni tréninkové a materiální podmínky, 

b. hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními 
organizacemi i jednotlivci, 

c. vést své členy a ostatní účastníky k prohloubení a dodržování základních etických, 
estetických a mravních pravidel, umožnit jim dostatečnou informovanost v oblasti tělesné 
kultury, 
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d. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou 
činností, 

e. pomáhat svým jednotám, a to nejen metodicky, v získávání finančních prostředků z 
veřejných i soukromých zdrojů pro účely financování jejich sportovní činnosti, 
 
f. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví. 
 

IV. 
Orgány spolku 

 
1. Obligatorní orgány spolku jsou : a) valná hromada spolku,  

   b) předsednictvo v čele s předsedou spolku, 
 Fakultativní orgány spolku jsou: c) revizní komise.  
 
2. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada spolku složená z vyslanců všech jednot 
sdružených ve spolku. Každou jednotu sdruženou ve spolku zastupuje na jednání valné 
hromady spolku počet vyslanců dle členské základny (dle počtu zletilých a nezletilých členů) 
každé jednoty podle stavu ke každému prvnímu dní daného kalendářního roku. 
Za každých započatých 200 zletilých a nezletilých členů jednoty připadá jednotě jeden 
vyslanec na valné hromadě spolku. Každá jednota má právo, aby jí na na valné hromadě 
spolku zastupoval alespoň jeden vyslanec. Schůze valné hromady spolku se konají nejméně 
jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 všech členů spolku, popř. předsednictvo či 
předseda spolku, koná se valná hromada spolku nejpozději do 1 měsíce od doručení takového 
podnětu. Pozvánka na valnou hromadu spolku musí být odeslána poštou či emailem všem 
jednotám sdruženým ve spolku nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady spolku. 

3. Valná hromada spolku zejména: 

a) potvrzuje založení spolku a rozhoduje o zániku spolku, v případě zániku o 
majetkovém vypořádání, 

 
b) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice spolku, 

 
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku, projednává a schvaluje výroční zprávu 

spolku 
 

d) volí a odvolává členy předsednictva a revizní komise, 
 

e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet 
předsednictva, schvaluje použití finančních prostředků nad rámec záležitostí běžné 
výše 

 
f) stanoví hlavní směry činnosti a úkoly spolku pro příští období, 

 
g) schvaluje a vydává jednací či organizační řád a další interní předpisy, ve kterých 

upraví vztahy uvnitř spolku. 
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4. K přijetí usnesení valné hromady spolku je zapotřebí souhlasu minimálně nadpoloviční 
většiny přítomných.  
 
5. Valná hromada spolku je usnášení schopná, jestliže je v době jejího začátku přítomna 
alespoň polovina vyslanců jednot. Jestliže není přítomna po začátku alespoň polovina 
vyslanců jednot, čeká se 30 minut. Jestliže je 30 minut po ohlášeném začátku valné hromady 
spolku přítomna alespoň jedna čtvrtina vyslanců jednot, je valná hromada spolku usnášení 
schopná. 

 
6. Výkonným orgánem spolku je předsednictvo. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku. 
Předsednictvo zabezpečuje plnění cílů spolku v souladu s rozhodnutími valné hromady spolku 
v období mezi jednotlivými valnými hromadami spolku. Rozhoduje ve všech věcech, pokud 
nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady spolku, přičemž valná hromada spolku si může 
vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 

 
7. Předsednictvo má počet členů stanovený, zpravidla podle počtu vyslanců jednot sdružených 
ve spolku, na každé valné hromadě spolku. Pro účely bezprostředně po vzniku sdružení: 
Prvními členy předsednictva se stávají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra České 
republiky členové přípravného výboru (tedy předsednictvo je v tu chvíli 3 členné), kteří ze 
svého středu zvolí předsedu sdružení. Tyto osoby vykonávají funkce členů předsednictva do 
konání první řádné valné hromady spolku, kde je zvoleno předsednictvo nové, které si ze 
svého středu zvolí nového předsedu spolku. Předseda spolku svolává předsednictvo podle 
potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Počet členů předsednictva musí být lichý. 
 
8. Jménem předsednictva je oprávněn vystupovat a jednat v běžných záležitostech předseda 
spolku. Písemné právní úkony, stejně záležitosti týkající se běžných finančních otázek, 
podepisují za předsednictvo předseda spolku společně s jedním členem předsednictva,  
 
 
9. Předsednictvo zejména: 

 
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady spolku, 

 
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku, 

 
c) připravuje podklady pro valnou hromadu spolku, a to zejména k rozpočtu, hlavním 

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

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku, 
 

e) spolupracuje se sportovními svazy,  
 

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními jednotami 
a sportovními kluby, jinými organizacemi a fyzickými osobami, 
 

g) k zabezpečení činnosti spolku vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu, 
 

h) ze svého středu volí a odvolává předsedu spolku. 
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Předsednictvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení předsednictva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
členů předsednictva. 
 

10. Revizní komise, pokud jí valná hromada spolku zřídí a zvolí její členy, provádí revizi 
hospodaření předsednictva spolku. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada 
spolku. Revizní komise, je-li zřízena, má vždy minimálně jednoho člena – pověřenou osobu 
výkonem takové funkce. 
 

 
V. 

Pobočné spolky jako organizační jednotky spolku - jednoty 
 

1. Základní organizační jednotkou spolku resp. pobočným spolkem je jednota sdružená ve 
spolku. 
 
2. Pro vznik nové jednoty v rámci spolku je třeba ustavit alespoň tříčlenný přípravný výbor, 
který svolá ustavující valnou hromadu nově vznikající jednoty. V případě že tato valná 
hromada nově vznikající jednoty přijme stanovy spolku a v souladu s nimi zvolí orgány své 
jednoty, může statutární orgán jednoty požádat předsednictvo spolku o přijetí jednoty do 
spolku. O přijetí jednoty do spolku rozhoduje předsednictvo spolku s právní účinností dnem 
rozhodnutí předsednictva spolku. Nově vznikající jednota jako právní subjekt vzniká na 
základě písemného rozhodnutí předsednictva spolku o přijetí a registraci jednoty do spolku. 
V tomto rozhodnutí musí být uveden den vzniku jednoty. 
 
3. Název jednoty si zvolí jednota sama a oznámí ho předsednictvu spolku. Název jednoty 
může obsahovat také jméno sponzora a místopisné označení jednoty. 
 
4. Deklarativní ustanovení – Jednoty mají plnou právní osobnost (resp.. plnou právní 
subjektivitu). Spolek ji nemůže omezit. V případě vystoupení organizační jednotky resp.. 
pobočného spolku (jednoty) ze spolku, tato si odnáší s sebou veškerý její majetek, co do 
spolku vnesla i který nabyla během členství ve spolku. 
 
5. Obligatorní orgány jednoty jsou: a) valná hromada jednoty 
  b) výbor jednoty 
  c) kontrolní komise jednoty 
 Fakultativní orgány jednoty jsou: d) rozhodčí komise jednoty 
 
6. Nejvyšším orgánem jednoty je valná hromada jednoty složená ze zletilých členů jednoty s 
hlasem rozhodujícím (viz ust. VI.2.1. stanov) či delegátů oddílů jednoty s hlasem 
rozhodujícím. Nezletilí členové jednoty a cvičící členové jednoty se mohou účastnit valné 
hromady jednoty pouze s hlasem poradním. Při využití delegačního systému na každý oddíl 
jednoty připadá alespoň jeden delegát s hlasem rozhodujícím na valné hromadě jednoty. Klíč 
pro volbu delegátů oddílů jednoty, které volí zletilý členi jednoty s hlasem rozhodujícím v 
jejich oddílech, určí výbor jednoty. Není-li v některém z oddílů jednoty zvolen žádný delegát 
s hlasem rozhodujícím za tento oddíl, nebrání tato skutečnost konání valné hromady jednoty, 
pokud se na valnou hromadu jednoty dostaví dostatečný počet delegátů s hlasem 
rozhodujícím zvolených v ostatních oddílech jednoty v souladu s ustanovením V.7. stanov. 
Delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty může být 
členy jednoty s hlasem rozhodujícím evidovanými v příslušném oddílu jednoty zvolen 
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výhradně kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím. Volba způsobu účasti na valné 
hromadě jednoty je zvolena nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady jednoty výborem 
jednoty. Způsob účasti na valné hromadě jednoty je vyvěšený na vývěsce jednoty spolu 
s pozvánkou na valnou hromadu jednoty a v případě využití delegačního systému s 
pozvánkou na volby delegátů s hlasem rozhodujícím v oddílech jednoty nejpozději 15 dnů 
před konáním valné hromady jednoty. Schůze valné hromady jednoty se konají nejméně 
jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 oddílů jednoty, popř. výbor jednoty či starosta 
nebo místostarosta, koná se valná hromada jednoty nejpozději do 1 měsíce od doručení 
takového podnětu výboru jednoty. 
 
7. Valná hromada jednoty je usnášení schopná, jestliže je v době jejího začátku přítomna 
alespoň polovina delegátů oddílů jednoty s hlasem rozhodujícím či jedna třetina všech 
zletilých členů jednoty s hlasem rozhodujícím. Jestliže není přítomna ve stanovený čas 
alespoň polovina delegátů oddílů jednoty s hlasem rozhodujícím či třetina všech zletilých 
členů jednoty s hlasem rozhodujícím, čeká se 30 minut. Jestliže je 30 minut po ohlášeném 
začátku valné hromady jednoty přítomna alespoň čtvrtina delegátů oddílů jednoty s hlasem 
rozhodujícím či jedna šestina ze všech zletilých členů jednoty s hlasem rozhodujícím, je valná 
hromada jednoty usnášení schopná. 
 
8. Valná hromada jednoty zejména: 
a) rozhoduje o založení, zrušení, zániku nebo přeměně jednoty a v případě zániku 
jednoty o majetkovém vypořádání, 
 
b) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice jednoty, 
 
c) volí a odvolává členy výboru jednoty a kontrolní komise jednoty, 
 
d) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku jednoty, schvaluje rozpočet 
výboru jednoty, 
 
e) stanoví hlavní směry činnosti jednoty pro příští období, tyto nemají být v rozporu se 
směry spolku jako zastřešujícího spolku, 
 
f) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy 
uvnitř jednoty, 
 
g)  volí ze zletilých členů své jednoty s hlasem rozhodujícím vyslance do valné hromady 
spolku 
 
9. K platnosti usnesení valné hromady jednoty je zapotřebí souhlasu minimálně nadpoloviční 
většiny přítomných členů jednoty s hlasem rozhodujícím.  
 
10. Výkonným orgánem jednoty je výbor jednoty. Výbor jednoty je statutárním orgánem 
jednoty. Výbor jednoty zabezpečuje plnění cílů spolku v souladu s rozhodnutími valné 
hromady jednoty v období mezi jednotlivými valnými hromadami jednoty. Rozhoduje ve 
všech věcech jednoty, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady jednoty, přičemž 
valná hromada jednoty si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 
 
11. Výbor jednoty má počet členů stanovený valnou hromadou jednoty. Funkční období 
výboru jednoty je tříleté. Výbor jednoty vždy však má starostu, místostarostu a jednatele, 
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které volí a odvolávají členové výboru jednoty ze svého středu, pokud si toto právo volit a 
odvolávat starostu, místostarostu a jednatele jednoty ze zvolených členů výboru jednoty 
nevyhradí valná hromada jednoty. Starosta nebo jednatel svolává výbor jednoty podle 
potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 
 
12. Jménem výboru jednoty je oprávněn vystupovat a jednat starosta jednoty, nebo v jeho 
nepřítomnosti místostarosta jednoty nebo jednatel jednoty. Písemné právní jednání a úkony 
činí a podepisují za výbor jednoty starosta jednoty společně s jednatelem jednoty. V 
nepřítomnosti starosty jednoty činí a podepisují písemné právní jednání a úkony místostarosta 
jednoty společně s jednatelem jednoty. V nepřítomnosti jednatele jednoty činí a podepisují 
písemné právní jednání a úkony starosta jednoty (resp. v jeho nepřítomnosti místostarosta 
jednoty) společně s dalším výborem jednoty určeným členem výboru jednoty. 
 
13. Výbor jednoty zejména: 
 
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady jednoty, 
 
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost jednoty, 
 
c) připravuje podklady pro valnou hromadu jednoty, a to zejména k rozpočtu, hlavním 
směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a fyzických osob, 
 
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku jednoty, 
 
e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů,  
 
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními jednotami, 
jinými organizacemi a fyzickými osobami, 
 
g) ze svého středu volí a odvolává starostu jednoty, místostarostu jednoty a jednatele 
jednoty, pokud si toto právo volit a odvolávat starostu, místostarostu a jednatele jednoty ze 
zvolených členů výboru jednoty nevyhradí valná hromada jednoty. 
 
14. Výbor jednoty je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení výboru jednoty je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 
V případě rovnosti hlasů při hlasování výboru jednoty rozhoduje hlas starosty nebo jiného 
předsedajícího. 
 
15. Kontrolní komise jednoty provádí kontrolu hospodaření výboru jednoty. Počet jejích členů 
a její statut schvaluje valná hromada jednoty. Kontrolní komise jednoty má vždy minimálně 
jednoho člena. 
 
16. Valná hromada každé tělocvičné jednoty může nepovinně rozhodnout o zřízení Rozhodčí 
komise jednoty. Tato rozhodčí komise, rozhodne-li valná hromada jednoty o jejím zřízení, má 
působnost pouze v rámci své tělocvičné jednoty a řídí se ustanoveními § 265 občanského 
zákoníku a následujícími. Cílem rozhodčí komise jednoty je dosažení smíru mezi členy 
jednoty nebo členy jednoty a orgány jejich jednoty mimosoudní cestou.  
 
17. Jednota se zrušuje, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny všech zletilých členů jednoty 
s hlasem rozhodujícím na valné hromadě jednoty svolané k tomuto účelu. 
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VI. 
Společné zásady členství 

 
1. Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která požádá o své přijetí za 
člena spolku. Členství ve spolku je individuální i kolektivní. O přijetí právnické osoby za 
člena spolku rozhoduje předsednictvo spolku, a to neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode 
dne požádání právnickou osobou o její přijetí do spolku. 
 
2. Individuální členství představuje členství fyzických osob v jednotách sdružených ve 
spolku. Každá jednota eviduje všechny členy, které za své členy přijala a jejich členství trvá v 
členění dle druhu jejich členství.  
 
2.1. Členství fyzických osob v jednotách je dvojího druhu: cvičící člen a člen s hlasem 
rozhodujícím. 
2.2.1. Cvičícím členem jednoty může být zletilá i nezletilá fyzická osoba. O přijetí za 
cvičícího člena jednoty může písemně požádat jakákoliv zletilá či nezletilá fyzická osoba 
(nezletilá fyzická osoba výhradně prostřednictvím svého zákonného zástupce), která není 
členem jakékoliv jednoty sdružené ve spolku. Cvičící člen má právo účastnit se valné 
hromady své jednoty pouze s hlasem poradním. Po uplynutí 3 let od svého přijetí do jednoty 
je cvičící člen oprávněn písemně požádat výbor jednoty o přijetí do jednoty za člena jednoty s 
hlasem rozhodujícím. Cvičící člen nemůže být volen do žádných orgánů své jednoty, hlavního 
spolku ani do orgánů jiných jednot resp. pobočných spolků tohoto hlavního spolku. Všechna 
ostatní práva a povinnosti cvičících členů jsou totožná s právy a povinnostmi členů s hlasem 
rozhodujícím. 
2.2.2. Rozhodne-li výbor jednoty na základě písemné žádosti cvičícího člena jednoty dle 
ust. 2.2.1. stanov kladně o jeho přijetí za člena jednoty s hlasem rozhodujícím, účinnost této 
změny druhu členství nastává okamžikem rozhodnutí výboru. Od tohoto okamžiku může být 
člen jednoty  volen do všech orgánů své jednoty i hlavního spolku. 
2.2.3. Zamítne-li výbor jednoty písemnou žádost cvičícího člena jednoty o jeho přijetí za 
člena jednoty s hlasem rozhodujícím dle ust. 2.2.1. stanov, cvičící člen jednoty se může proti 
tomuto rozhodnutí výboru jednoty do 30 dnů písemně odvolat k nejbližší valné hromadě své 
jednoty. Doručí-li cvičící člen jednoty toto odvolání písemně své jednotě dříve než je nejbližší 
valná hromada jednoty svolána, musí být jeho odvolání nejbližší valnou hromadou jeho 
jednoty projednáno. Valná hromada jednoty rozhodne o žádosti svého člena o členství s 
hlasem rozhodujícím s konečnou platností a ten se proti tomuto rozhodnutí již nemůže 
odvolat. Opětovně může cvičící člen požádat o přijetí za člena jednoty s hlasem rozhodujícím 
výbor jednoty nejdříve po uplynutí jednoho roku po posledním zamítnutí jeho žádosti valnou 
hromadou jednoty. 
2.2.4.  Rozhodne-li se cvičící člen jednoty požádat o své přijetí za člena jednoty s hlasem 
rozhodujícím před uplynutím lhůty 3 let od svého přijetí do jednoty, může tak učinit písemnou 
žádostí rovnou k valné hromadě své jednoty. Doručí-li cvičící člen jednoty tuto svou žádost 
písemně své jednotě dříve než je nebližší valná hromada jednoty svolána, musí být jeho 
žádost nejbližší valnou hromadou jeho jednoty projednána. Valná hromada jednoty o jeho 
žádosti rozhodne s konečnou platností a člen jednoty se proti tomuto rozhodnutí již nemůže 
odvolat. Opětovně může cvičící člen požádat o přijetí za člena jednoty s hlasem rozhodujícím 
výbor jednoty dle ust. 2.2.1. stanov nebo valnou hromadu jednoty dle ust. 2.2.4. stanov 
nejdříve po uplynutí jednoho roku po posledním zamítnutí jeho žádosti valnou hromadou 
jednoty. 
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2.2.5. Rozhodne-li valná hromada jednoty kladně o změně druhu členství jejího člena na člena 
s hlasem rozhodujícím, účinnost tohoto rozhodnutí nastává okamžitě a člen jednoty může být 
již na této valné hromadě jednoty volen do všech orgánů jednoty i hlavního spolku. 
 
2.3.1. Člen s hlasem rozhodujícím má právo účastnit se valné hromady své jednoty s hlasem 
rozhodujícím a být volen do všech orgánů své jednoty i hlavního spolku.  Členem s hlasem 
rozhodujícím se může stát pouze zletilá fyzická osoba. Žádost o přijetí za člena jednoty s 
hlasem rozhodujícím dle ust. 2.2.1. stanov nebo dle ust. 2.2.4. stanov může podat pouze 
zletilá fyzická osoba nejdříve v den, kdy dovršila věku 18 let. 
2.3.2. Člen s hlasem rozhodujícím může písemně oznámit své jednotě, že se rozhodl pro 
změnu druhu svého členství v jednotě na členství druhu "cvičící člen". Změna druhu členství 
je účinná ke dni doručení písemného oznámení člena jeho jednotě. Jednota musí takové 
svobodné rozhodnutí svého člena akceptovat. Člen jednoty, který se dobrovolně stal na 
základě svého písemného oznámení jednotě cvičícím členem, může požádat o změnu druhu 
svého členství na člena s hlasem rozhodujícím dle ust. 2.2.1. nebo dle ust. 2.2.4 nejdříve jeden 
rok od doručení jeho písemného oznámení jednotě, že se rozhodl pro změnu svého druhu 
členství v jednotě na členství druhu "cvičící člen". 
 
2.4.1. Stávající zletilí členové jednoty jejichž členství v jednotě platně trvá k datu účinnosti 
změny stanov, která zavádí členství dvojího druhu, tj. ke dni 31.12.2014 se všichni, z důvodu 
aby nedošlo k omezení jejich práv a povinností, stávají členy s hlasem rozhodujícím. 
2.4.2. Stávající nezletilí členové jednoty jejichž členství v jednotě platně trvá k datu účinnosti 
změny stanov, která zavádí členství dvojího druhu, tj. ke dni 31.12.2014 se všichni, z důvodu 
aby nedošlo k omezení jejich práv a povinností, v okamžiku dovršení věku 18 let automaticky 
stávají bez jakékoliv jejich žádosti členy s hlasem rozhodujícím. Do okamžiku jejich zletilosti 
jsou považováni za členy cvičící s hlasem poradním. Toto ustanovení stanov se použije pouze 
za předpokladu, že jejich členství v mezidobí mezi změnou stanov, která zavádí členství 
dvojího druhu, a jejich dovršením věku 18 let nezaniklo, tzn. jejich členství v jednotě trvalo 
po celé toto mezidobí bez přerušení. 
 
3. Spolek (jako zastřešující spolek) eviduje všechny členy přijaté a evidované všemi 
jednotami sdruženými ve spolku, jejichž členství trvá, s rozlišením, k jaké jednotě každý člen 
spolku náleží a o jaký se jedná typ členství. Tato evidence hlavního spolku je neveřejná a 
nebude zpřístupněna. Tuto evidenci vede předsednictvem hlavního spolku určená osoba. Tato 
osoba provádí v evidenci zápisy a výmazy týkající se členství osob v jednotách na základě 
informací poskytnutých jí tělocvičnými jednotami. Seznam svých členů jsou jednoty povinny 
poskytnout hlavnímu spolku ve stavu k poslednímu dni každého kalendářního roku nejpozději 
30 dnů následujících po tomto posledním dni každého kalendářního roku. Osobní údaje členů 
jednot může hlavní spolek použít, zpracovávat či poskytovat pro potřeby pojištění členů, 
poskytovatelů finančních prostředků z veřejných zdrojů a evidence hlavního spolku. 
 
4. O přijetí již existující právnické osoby za člena spolku a o přijetí nově vznikající 
organizační jednotky resp. pobočného spolku (jednoty) v rámci spolku rozhoduje 
předsednictvo spolku, které případně stanoví podmínky pro vstup těchto členů.  
O přijetí fyzické osoby do jednoty za cvičícího člena a za člena s hlasem rozhodujícím 
rozhoduje v souladu s článkem VI. stanov výbor příslušné jednoty, u které fyzická osoba 
požádá o členství, nebo jiný orgán jednoty pověřený výborem této jednoty nebo valná 
hromada této jednoty. Členství vzniká až okamžikem rozhodnutí příslušného orgánu. 
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5. Výši členských příspěvků jednot hrazených spolku stanoví předsednictvo spolku. O výši 
členských a oddílových příspěvků v jednotách rozhoduje výbor příslušné jednoty. 
 
6. Registraci členů spolku, otázku členských průkazů apod. může upravit valná hromada 
spolku svým interním předpisem. Registraci členů (fyzických osob) jednotlivých jednot 
zajišťují organizační jednotky resp. pobočné spolky samostatně.  
 
7. Člena jednoty může vyloučit pouze valná hromada příslušné jednoty s uvedením důvodu 
jeho vyloučení.  
 
8. Člena jednoty, který dluží členské nebo oddílové spolkové příspěvky za uplynulý 
kalendářní rok nebo neplní jiné závazky po období delší než jeden rok, může vyškrtnout 
výbor příslušné jednoty. Splatnost členských a oddílových příspěvků jednota zveřejní pro své 
členy na své vývěsce, tak aby mohla být všem známa. Je povinností všech členů jednoty tuto 
splatnost dodržovat a proto v případě, že budou členové jednoty v prodlení s úhradou 
členských nebo oddílových příspěvků za uplynulý kalendářní rok, výbor jednoty může 
rozhodnout o jejich vyškrtnutí, aniž by výbor jednoty členy jednoty musel o jejich vyškrtnutí 
uvědomit nebo jim musel posílat výzvu k zaplacení. Členství členů jednoty zaniká dnem 
rozhodnutí výboru jednoty o jejich vyškrtnutí. 
 
9. Seznam členů jednoty s uvedením druhu členství vede výborem jednoty určená osoba. Tato 
osoba provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob v jednotě na základě 
rozhodnutí výboru jednoty, valné hromady jednoty či jiného orgánu jednoty pověřeného 
výborem této jednoty k rozhodování o přijímání členů do této jednoty. Seznam členů jednoty 
je neveřejný a nebude zpřístupněn. Osobní údaje členů jednoty může jednota použít, 
zpracovávat či poskytovat pro potřeby pojištění členů, poskytovatelů finančních prostředků 
z veřejných zdrojů a evidence vlastního pobočného spolku nebo spolku hlavního. 
 
10. Tělocvičné jednoty jsou oprávněny pořizovat a používat fotografie a audiovizuální 
záznamy pořízené při své činnosti pro účely své propagace. 
 
11. Zastřešující spolek nesmí vyškrtávat ani vylučovat členy jednot. 
 

VII. 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Základní práva řádných členů spolku jsou: 

 
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního a 

společenského života, a to za podmínek stanov spolku a v případě účasti v soutěžích 
českých sportovních svazů, též za podmínek jejich soutěžních řádů,  
 

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 
umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které 
z členství vyplývají, 
 

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v orgánech spolku, 
 

d) volit a být volen od 18 – ti let věku do volených orgánů spolku a příslušné jednoty, 
jde-li o člena s hlasem rozhodujícím. 
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2. Základní povinnosti řádného člena jsou: 
 

a) dodržovat stanovy spolku a základní etické a mravní normy sportovce, 
 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů jednoty, 
 

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, 
jakož i usilovat o jeho dobré jméno 

 
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky i jiné poplatky související s jeho členstvím a 
činností ve spolku,  pokud o tom příslušný orgán spolku v souladu se stanovami 
rozhodl 

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

3. Řádné členství zaniká: 
 

a) vystoupením člena  
 

b) vyškrtnutím pro neplacení členských či oddílových příspěvků a pro neplnění 
základních povinností 

 
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím 

 
d) úmrtím člena, zánikem jednoty či zánikem spolku (dobrovolným rozpuštěním anebo 

pravomocným rozhodnutím soudů o jeho rozpuštění) 
 
4. Tento článek se použije analogicky pro fungování uvnitř jednot, které jsou pobočnými 
spolky resp. organizačními jednotkami spolku. 
 
5. Hlavní spolek se zruší, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny všech vyslanců všech 
jednot sdružených ve spolku na valné hromadě spolku svolané k tomuto účelu. Dojde-li k 
tomuto usnesení o zrušení hlavního spolku, všechny tělocvičné jednoty v něm sdružené mají 
možnost ve lhůtě 180 dní ode dne, kdy došlo k rozhodnutí o zrušení hlavního spolku, 
rozhodnout na své valné hromadě jednoty o vstupu své jednoty do jiného hlavního spolku při 
současném vystoupení ze současného hlavního spolku nebo o své přeměně na nezávislý 
hlavní spolek, a to aniž by byly tělocvičné jednoty zrušeny a aniž by zanikla jejich právní 
osobnost. Zrušení hlavního spolku nemůže nabýt účinnosti dříve než po uplynutí dané lhůty 
180 dní. Až následně po uplynutí této lhůty hlavní spolek a pobočné spolky, které setrvají v 
tomto hlavním spolku, mohou být zrušeny a zaniknout v souladu s občanským zákoníkem. 
 

VIII. 
Majetek spolku a jednot,  hospodaření 

 
1. Zdrojem majetku spolku a jednot jsou zejména: 
 

- příspěvky členů spolku a jednot  
- příjmy z tělocvičné, kulturní a společenské činnosti 
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti 
- příspěvky a dotace od sportovních svazů 
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- státní příspěvky, dotace od jiných organizací a osob 
- majetek převedený do vlastnictví spolku či jednot jejich členy. 
 

2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech práva hospodaření 
k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje valná 
hromada spolku. Zásady hospodaření může upravit interní předpis spolku schválený valnou 
hromadou spolku. Za majetek spolku se nepovažuje majetek jednot. Jednoty mají vlastní 
majetek. O nakládání s majetkem jednot rozhodují jednoty samotné v souladu rozhodnutím 
valné hromady příslušné jednoty či interními předpisy jednot. Majetek jednoty je ve 
vlastnictví jednoty jako celku. 
 
3. Vlastní hospodářská činnost spolku se řídí zásadami schválenými valnou hromadou spolku. 
Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada spolku s přihlédnutím 
k potřebám a zájmům spolku. Spolek i jednoty jako právní subjekty hospodaří se svým 
majetkem zcela samostatně a nezávisle. 
 
4. Hlavní spolek neručí za dluhy žádných pobočných spolků. Žádné pobočné spolky neručí za 
dluhy hlavního spolku. Žádné pobočné spolky neručí za dluhy jiných pobočných spolků. 
 
 
Toto znění stanov nabývá platnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou spolku a 
účinnosti nabývá dne 31.12.2014 
 
 
 
 
 
............................................ .......................................................... 
Předseda spolku člen předsednictva spolku 


