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S T A N O V Y 

TJ Chemička Ústí nad Labem, z.s.                             

______________________________________________________________________ 

I. 
Preambule 

 

V souvislosti se změnou právní řádu, kdy s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, je v souladu s § 3041 odst. 2, obč. zák. vyžadováno přizpůsobení znění stanov 

právnických osob stávající platné právní úpravě. S ohledem na tuto skutečnost, tak 

dochází ke změně stanov, jakož i struktury spolku TJ Chemička Ústní nad Labem, z.s. 

(dále jen TJCHÚ).  

Aby byla zajištěna značná autonomie jednotlivých sportovních oddílů působících 

v rámci TJCHÚ, se zároveň se změnou stanov mění i struktura TJCHÚ. Na základě toho 

bude TJCHÚ spolkem hlavním a současné oddíly budou spolky pobočnými. Tím, že ze 

stávajících oddílů vzniknou pobočné spolky, se zachová koncept silné autonomie, 

přičemž oddíly budou nadány vlastní právní osobností, vlastním majetkem, jakož však i 

odpovědností a povinnostmi z toho vyplývajícími. TJCHÚ pak bude plnit roli pouze 

zastřešující subjektu.  

V souladu se snahou o utvoření samosprávných a zcela autonomních oddílů, které 
budou fungovat v rámci hlavního spolku TJCHÚ, je nutný i převod majetku, který se 
dříve nacházel ve vlastnictví TJCHÚ do vlastnictví oddílů. Cílem změny struktury 
TJCHÚ je nejen přenést kompetence, ale též i odpovědnost za svoji činnost na oddíly, 
kdy tuto odpovědnost ponesou sami prostřednictvím vlastních volených orgánů. 

 
II. 

Základní ustanovení 
 
Spolek s názvem TJ Chemička Ústí nad Labem, z.s. (dále jen TJCHÚ) je dobrovolná 
společenská organizace sdružující sportovní, tělovýchovné a turistické pobočné 
spolky - oddíly, které přijaly společný název a společnou symboliku, dohodly se na 
vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů. 
 

Sídlem TJCHÚ je Ústí nad Labem, Černá cesta 941/2, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 
 

TJCHÚ bylo přiděleno IČ: 00555061 a je zapsána jako spolek u spolkového rejstříku 
vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 43, ke dni 1. ledna 
2014. 
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III. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 

1. TJCHÚ působí zejména na území okresu Ústí nad Labem, kde má své sídlo. 
Vzhledem k zapojení svých členů, jednotlivců nebo kolektivů ve sportovních 
soutěžích nebo jiných tělovýchovných svazů, dále k provozované hospodářské 
činnosti, je TJCHÚ organizací s působností na území ČR. 

2. TJCHÚ organizuje prostřednictvím oddílů vlastní tělovýchovný a sportovní proces. V 
souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupnění různých forem tělesné kultury 
především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev společnosti. 

3. Základním účelem a hlavní činností TJCHÚ a jejích oddílů je: 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, 
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro 
ni materiální a tréninkové podmínky, budovat, provozovat a udržovat 
sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 

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

c) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy 
a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

d) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, 

e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, zdraví 
apod., 

f) působit v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné 
činnosti a osvětovou činností. 

4. Podle podmínek a zásad těchto stanov plní prostřednictvím oddílů tyto úkoly: 

a) vytváří předpoklady pro zdárný průběh sportovních soutěží, úspěšnou 
organizaci, zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy i dalších forem tělesné 
kultury. Pro tuto činnost získává své členy i ostatní občany, především 
mládež, 

b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů i příznivců, dbá o praktické 
uplatňování zásad demokratické morálky, vzájemné úcty, respektování 
důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově, sportu i v dalších 
formách tělesné kultury, 

c) pečuje o zkvalitnění tělovýchovné a sportovní činnosti, výkonnosti a 
všestranné zdatnosti svých členů. Vytváří vhodné podmínky organizováním 
tréninků a soustředění, 
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d) vede své členy k dodržování zdravotnických zásad, podmínek úrazové 
zábrany a k řádné životosprávě, jako podstatný podklad pro účast ve všech 
formách tělesné kultury, 

e) buduje, provozuje a udržuje svá nebo pronajatá tělovýchovná a jiná zařízení, 
tím vytváří materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní 
činnost, 

f) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů, 
jejich hospodárné využívání. Vede své členy k ochraně majetku, který je 
v jejím vlastnictví nebo užívání. 

5. Oddíly v součinnosti s TJCHÚ spolupracují s ostatními tělovýchovnými jednotami, 
sportovními kluby a tělovýchovnými svazy na všech stupních, rovněž s jejich 
sdruženími nebo konfederacemi. V místě svého působení vyhledávají vzájemně 
prospěšnou spolupráci s orgány státní správy, s organizacemi soukromého, státního 
a družstevního sektoru, případně s jednotlivci. 

6. TJCHÚ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, pokud 
vlastní příslušné oprávnění v souladu s právním řádem. 

 
IV. 

Orgány TJCHÚ 
 

Orgány TJCHÚ jsou:    

a) Valná hromada jako orgán nejvyšší (dále i VH), 
b) Výkonný výbor jako orgán statutární (dále i VV), 
c) Kontrolní komise jako orgán kontrolní (dále i KK). 

 
a) Valná hromada 

 

1. Je nejvyšším orgánem TJCHÚ. Je složena ze zástupců všech oddílů, které vysílají na 
VH jednoho (1) svého zástupce. Hlas každého zástupce oddílu bude upraven 
koeficientem dle podílu počtu členů oddílů na členské základně TJCHÚ k 31. 12. 
předchozího roku. 
 

2. Se svolává k zasedání nejméně jedenkrát do roka, pozvánkou zaslanou oddílům a 
to buď na adresu sídla, nebo elektronickou adresu. 
 

3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program 
jednání VH a musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání valné 
hromady. 
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4. VV je rovněž povinen svolat VH z podnětu nejméně 2/3 oddílů nebo z podnětu KK. 
Nesvolá-li v tomto případě VV VH do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, 
kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání VH sám. 
 

5. Zasedání VH může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 
 

6. Do působnosti VH náleží zejména 

Rozhodnout o: 

a) zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 
rozdělení, 

b) změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJCHÚ; rozhodnutí o 
změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru, 

c) volbě a odvolání členů výkonného výboru, 
d) volbě a odvolání členů kontrolní komise, 
e) založení, zrušení nebo přeměně tj. fúzi či rozdělení TJCHÚ a oddílů, 
f) vyloučení oddílu nebo sdružení ze svazku TJCHÚ v případě závažného 

porušení stanov, 
g) návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení, 
h) dispozicích s nemovitým majetkem TJCHÚ, 
i) určení hlavních směrů činnosti TJCHÚ, 

Schválení: 

j) jednacího řádu VH, volebního řadu VH, případně dalších vnitřních předpisů 
dle těchto stanov, 

k) výši a splatnost příspěvků oddílů vůči TJCHÚ, 
l) výsledku hospodaření a rozpočtu TJCHÚ. 

 
7. VH je usnášení schopná 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 VH usnášení 
schopná v počtu přítomných. 
 

8. K platnosti usnesení VH je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto 
stanovy neurčí něco jiného. 
 

9. K platnosti usnesení o zrušení TJCHÚ či oddílů, jakož i jejich přeměně tj. fúzi či 
rozdělení a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 2/3 podílů hlasů 
upravených koeficientem. 
 

10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze 
jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina 
přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro 
rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat 
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jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se VH s hlasem 
rozhodujícím. 
 

11. Zasedání VH řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJCHÚ 
nebo pověřený člen VV. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací 
řád. V případě volební VH též její volební řád. 
 

12. Ze zasedání VH je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, 
kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány VH byly zvoleny a 
jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle 
TJCHÚ, a to v určených dnech a hodinách. 
 

b) Výkonný výbor 
 

1. Zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJCHÚ v období mezi zasedáními VH. 
 

2. Je kolektivním statutárním orgánem spolku, který tvoří tři členové. Členem je vždy 
předseda a dva další členové. Funkční období členů je pětileté a předsedu volí ze 
svého středu. 
 

3. Svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo 
nemůže činit, jiný člen a to podle potřeby.  
 

4. Je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 
usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 
 

5. Do působnosti náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny 
těmito stanovami do výlučné pravomoci VH či jiných orgánů TJCHÚ. 
 

6. Výkonný výbor zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná 

rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 
b) organizuje a řídí činnost TJCHÚ, 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJCHÚ, pokud jejich vydání není výslovně 

svěřeno do působnosti VH, 
d) připravuje podklady a výsledky hospodářské činnosti pro jednání a rozhodování 

VH, 
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJCHÚ, 
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov, 
h) uzavírá pracovní poměr pro funkci vedoucího provozu TJCHÚ, 
i) zajišťuje archivaci důležitých dokumentů TJCHÚ. 
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7. Každý člen VV je oprávněn zastupovat VV samostatně ve všech záležitostech, a to 
v souladu s rozhodnutím VH a VV. Ve smluvních věcech je nutný podpis alespoň 
dvou členů. 
 

c) Kontrolní komise 
 

1. Je voleným orgánem TJCHÚ pro provádění kontroly a přezkušování ekonomických 
a právních operací v rámci pravomoci VV a oddílů. 
 

2. Dohlíží, jsou-li záležitosti TJCHÚ řádně vedeny a vykonává-li TJCHÚ činnost 
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 
TJCHÚ. 
 

3. Má tři členy. Členství v KK není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, 
člena VV, s výkonem funkce likvidátora ani jiných orgánů. 
 

4. Funkční období členů je pětileté. 
 

5. Volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům 
TJCHÚ, oddílů a členům TJCHÚ. 
 

6. Kontrolu činnosti spolků provádí na základě své úvahy nebo závažného podnětu ze 
strany ostatních orgánů TJCHÚ, oddílů či členů TJCHÚ. V rozsahu působnosti KK 
může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních 
orgánů  TJCHÚ, od oddílů zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 

 
7. Může vykonávat kontrolní činnost za oddíly, pokud daný oddíl není schopen 

ustavit v důsledku nedostatku dospělých osob vlastní kontrolní komisi. 
 

8. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména kontrola: 
a) hospodaření TJCHÚ, 
b) hospodaření oddílů, 
c) nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze 

státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJCHÚ, tak oddílů. 
 

9. Zjistí-li nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu VV, oddíl a následně i 
VH na jejím nejbližším zasedání. 
 

10. Zástupce KK má právo účasti na schůzích výkonného výboru TJCHÚ s hlasem 
poradním. 

 
V. 

Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení 
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1. Volba orgánů v rámci TJCHÚ se provádí v souladu s volebním řádem schváleným 
VH. 

2. Volební období je zpravidla pětileté. 

3. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich zástupci oddílů, kteří mají nadpoloviční podíl 
hlasů upravených koeficientem. 

4. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se orgán doplnit kooptací až do výše 
jedné třetiny (1/3) svých původních členů. 

5. Zvolené orgány podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je zvolily. 

6. Členové orgánů, kteří ztratili důvěru svých členů, dopustily se činů, neslučitelných 
s jejich funkcí, jednáním proti zájmům, nebo poškozují majetek TJCHÚ a oddílů a 
sami neodstoupili z funkce, mohou být odvoláni orgánem, jehož jsou členy. 

7. Hlasování probíhá tak, že oddíl vysílá jednoho (1) svého zástupce a hlas každého 
zástupce oddílu je upraven koeficientem dle podílu počtu členů oddílu na členské 
základně TJCHÚ k 31. 12. předchozího roku. Hlasovat, volit a být volen může 
pouze osoba starší 18 let, která je prostřednictvím některého z oddílů řádným 
členem TJCHÚ. 

8. Ze zasedání každého orgánu je předsedající povinen zajistit pořízení zápisu nebo 
záznamu z jednání, s uvedením přítomných osob, programu jednání a jeho 
výsledku. 

9. V případě nepřítomnosti předsedy musí příslušný orgán rozhodnout o pověření 
jednoho ze svých členů výkonem funkce předsedajícího. 

 

VI. 
Členství 

 

1. Řádným členem TJCHÚ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba 
nebo právnická osoba, která se stane členem některého z oddílů, která se 
ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJCHÚ a hodlá se podílet na naplňování 
společných zájmů s ostatními členy a zaváže se dodržovat stanovy TJCHÚ a 
stanovy příslušného oddílu a hradit členské příspěvky příslušnému oddílu a TJCHÚ. 
 

2. O přijetí za řádného člena rozhoduje příslušný oddílů na základě podané písemné 
přihlášky zájemcem o členství. U žadatelů o členství, kteří jsou mladší 15 let, je 
taktéž vyžadován písemný souhlas zákonných zástupců s členstvím v oddíle. VV 
TJCHÚ blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 

3. TJCHÚ vede centrální evidenci členů, přičemž oddíly vedou seznam vlastních 
členů. 
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4. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí oddíly a ty také odpovídají za řádné 
vedení seznamu svých členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich oddíl prokazatelně dozví. Seznam členů 
musí být veden elektronickou formou. 

5. Údaje o členech TJCHÚ mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a 
územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či 
jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o 
členství v TJCHÚ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm 
vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

6. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJCHÚ, resp. oddílu na jeho 
náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, 
popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 
 

Členská práva a povinnosti: 
 

1. Členská práva, která přísluší všem členům: 

Účastnit se: 

a) podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného a 
společenského života v rámci svého oddílu nebo TJCHÚ jako celku za podmínek 
uvedených v těchto stanovách. V případě účasti v soutěžích českých 
sportovních a tělovýchovných svazů za podmínek jejich soutěžních řádů, pokud 
byly v rámci oddílu závazně přijaty formou sportovní registrace, 

b) akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, 
které umožňují výchovné působení, odborný a výkonnostní růst. Podílet se na 
výhodách, které z členství vyplývají, 

c) jednání orgánů pobočných spolků (oddílů), jedná-li se o činnost či chování 
daného člena, 

Ostatní: 

a) být informován o činnosti oddílu a TJCHÚ, 

b) uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v rámci oddílu, dotazy a připomínky ke 
zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich odpověď, související s jejich 
činností v rámci oddílu a předkládat podněty k činnosti, 

c) hlasovat, volit a být volen do všech orgánů v rámci TJCHÚ, resp. oddílu za 
předpokladu, že jde o řádného člena staršího 18 let, 

d) ukončit kdykoli své členství. 

2. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 
činnosti TJCHÚ, 
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b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJCHÚ a v rámci oddílu a základní 
normy sportovního chování, 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJCHÚ a v rámci oddílu, jakož i úkoly 
vyplývající z jejich stanov vnitřních i přijatých směrnic, 

d) podílet se na práci a rozvoji činnosti TJCHÚ, oddílu a svědomitě vykonávat 
přijaté funkce, 

e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJCHÚ, resp. oddílu 
k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno, 

f) oznámit příslušnému oddílu změnu evidovaných osobních údajů, či ukončení 
členství. 

8. Zánik členství 

Členství v TJCHÚ zaniká: 

a) vystoupením člena, 

b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud 
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně 
stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě 
upozorněn, 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných 
vnitřních předpisů TJCHÚ a oddílů, jejich usnesení, rozhodnutí nebo jiných 
členských povinností, 

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 

e) zánikem TJCHÚ bez právního nástupce. 

Zánik členství vyloučením: 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje příslušný oddílů. 
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu 
jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, 
kterou pobočnému spolku (oddílu) poskytl. 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 
rozhodnutí přezkoumala VH TJCHÚ. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá 
vyloučený člen v písemné podobě VV TJCHÚ, který je povinen návrh předložit VH 
TJCHÚ. 

VH TJCHÚ rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o 
vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami TJCHÚ a 
oddíly. 
 
 

VII. 
Členské příspěvky a jiné poplatky 
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Členské příspěvky oddílu 

Oddíl stanoví: 

1. Výši členských příspěvků na svého člena oddílu s přihlédnutím k oboru 
sportovního odvětví, jeho náročnosti a nákladnosti užívání vlastního majetku nebo 
zařízení v nájmu, dále ke stavu rozpočtu a jeho optimálního využití k činnosti, 

2. Způsob a lhůty vybírání členských příspěvků oddílu, který zajišťuje jejich odvod do 
pokladny, nebo na bankovní účet v dohodnutém termínu. 

Dále: 

3. Nezaplatí-li člen řádně a včas členský příspěvek, může mu oddílů znemožnit účast 
na sportovní činnosti a využívání výhod plynoucích z jeho členství, případně jej i 
vyloučit. 

4. Členské příspěvky v rámci oddílu jsou jeho příjmem a nedílnou součástí jeho 
rozpočtu. Oddíl rozhoduje o způsobu jejich využití. 

 

Příspěvky oddílů vůči TJCHÚ 

1. Výši příspěvků oddílů stanoví VH TJCHÚ a slouží pro potřeby správy TJCHÚ. 

2. Nezaplatí-li oddíl TJCHÚ příspěvek stanovený VH TJCHÚ, může VH  TJCHÚ na návrh 
VV příslušný oddíl zrušit. 

 

Svazové příspěvky (poplatky) 

1. Svazové příspěvky (poplatky) jsou určovány jednotlivými sportovními a 
tělovýchovnými svazy. 

2. Jejich výběr a zúčtování se provádí podle příslušné metodiky těchto svazů a 
zajišťuje se v rámci oddílů. 

 
VIII. 

Pobočné spolky (oddíly) TJCHÚ (dále jen oddíly) 

 

Oddíly  TJCHÚ jsou založeny v souladu s principem členění dle sportovních odvětví, 
jak existovaly v minulosti. 
 
1. Oddíly mají právní osobnostní odvozenou od TJCHÚ. Členy jsou zájemci o určitý 

druh sportovní činnosti, kterou provozuje, přičemž hlavním spolkem a 
zastřešujícím subjektem je TJCHÚ. 

 
2. TJCHÚ neručí za závazky, dluhy a dále neodpovídá za povinnosti vyplývající 

oddílům z jejich právní osobnosti. 
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3. O založení a zrušení oddílů rozhoduje VH TJCHÚ. 
 
4. O zrušení oddílu VH rozhodne na návrh VV TJCHÚ, který může být odůvodněn: 

nečinností oddílu, porušováním stanov TJCHÚ, vnitřních předpisů a rozhodnutí 
orgánů TJCHÚ ze strany oddílu, neplacením příspěvků oddílu vůči TJCHÚ, případně 
jiným závažným důvodem. 

 
5. V případě zrušení oddílu proběhne jeho likvidace. Likvidátora jmenuje VH TJCHÚ. 

Likvidační zůstatek – aktiva po provedení likvidace bude přednostně nabídnut 
TJCHÚ. Jestliže oddíl obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného 
rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního 
zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově 
vázaného plnění. 

 
6. Název oddílu musí obsahovat text: 
 

„ TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl (např. házené) z.p.s“ 
 

7. Orgány oddílu jsou zpravidla: 
a) členská schůze 
b) výbor oddílu 
c) statutární orgán 

 
a) Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně jedenkrát ročně. 
Členskou schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů 
starších 18 let a je usnášení schopná za přítomnosti alespoň poloviny (1/2) všech 
členů. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň 
nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 

2. Do působnosti členské schůze oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách 
oddílu, které však nejsou vyhrazeny orgánům TJCHÚ, a to zejména: 

a) volba a odvolání členů výboru, 

b) schválení výsledku hospodaření a rozpočtu oddílu, 

c) určení hlavních směrů činnosti oddílu, 

d) rozhodnutí o vstupu do střešní sportovní organizace v rámci 
provozovaného sportovního odvětví. 

 
b) Výbor oddílu 
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1. Je-li zřízen, zabezpečuje a řídí jeho činnost mezi zasedáními členské schůze výbor, 
který: 

a) má nejméně tři (3) členy, jejichž funkční období je maximálně pětileté, 

b) svolává k zasedání předseda oddílu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní 
nebo nemůže činit, jiný člen výboru oddílu, 

c) se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. 

Výbor oddílu zejména: 

Zabezpečuje: 

a) plnění usnesení a rozhodnutí orgánů TJCHÚ, 
b) plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu, 

Určuje: 
c) výši členských příspěvků, 
d) zástupce na valnou hromadu TJCHÚ, 

Rozhoduje o: 
e) přijetí členů a zaměstnanců oddílu, 
f) všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské 

schůze oddílu nebo orgánů TJCHÚ, 
Ostatní: 

g) může jednat jménem TJCHÚ při pověření od jejich orgánů. 
 

2. V rozsahu své působnosti oddílu 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) eviduje hospodaření oddílu, 

d) organizuje sportovní soutěže, 

e) na základě svého rozhodnutí se sdružuje v zastřešujících organizacích svého 
sportovního odvětví. 

c) Statutární orgán 
 

1. Stanovy oddílu určí, je-li statutární orgán oddílu kolektivní (výbor oddílu) nebo 
individuální (předseda oddílu). 

2. Statutární orgán podepisuje jménem oddílu tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému názvu oddílu připojí svůj podpis. 

 

IX. 
Majetek a hospodaření 
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1. Majetek – movitý i nemovitý, jakož i finanční prostředky, závazky a pohledávky 
jsou zejména ve vlastnictví oddílů. TJCHÚ je především zaštiťujícím subjektem, 
který má na starosti zejména administrativní a správní činnost. 

2. Majetek a závazky oddílů jsou nezávislé na majetku a závazcích TJCHÚ. Oddíly a 
TJCHÚ hospodaří odděleně. 

3. TJCHÚ, resp. oddíly mohou svým jménem nabývat práv, přijímat závazky a mají 
samostatnou a na sobě nezávislou majetkovou odpovědnost. Mohou k plnění 
svých úkolů používat jiného majetku, který jí byl smluvně předán do užívání 
s právem hospodařit s ním jako s vlastním s výjimkou práva zcizení. 

4. Majetek TJCHÚ, oddílů tvoří nehmotný a hmotný majetek, pohledávky a jiná 
majetková práva. 

 
Zdrojem majetku TJCHÚ jsou: 

a) příspěvky oddílů vůči TJCHÚ, 

b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 

c) příspěvky - dotace sportovních svazových orgánů, obcí a krajů, organizací, 
jednotlivců, či jiných subjektů, 

d) dary, 

e) jiné příjmy. 

Zdrojem majetku oddílů jsou: 

a) členské příspěvky oddílu a poplatky členů, 

b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 

c) příjmy z tělovýchovné, sportovní a společenské činnosti, 

d) příspěvky-dotace sportovních svazových orgánů, obcí a krajů, organizací, 
jednotlivců, či jiných subjektů, 

e) dary, 

f) jiné příjmy. 
 

5. K ochraně majetku TJCHÚ, resp. oddílů, vlastního provozu a zájmů svých členů se 
uzavírají příslušné pojistné smlouvy, zejména na pojištění: 

a) nehmotného a hmotného majetku podle povahy a účelnosti, 

b) pokladní hotovosti, 

c) pro případ odpovědnosti za škody. 
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X. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny Valnou hromadou TJCHÚ dne 1. 11. 

2016, přičemž nabývají účinnosti dnem 2. 11. 2016 
 

2. Oddíly zřízené dle dosavadního znění stanov jako organizační jednotky, se od 
účinnosti těchto stanov v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
považují za pobočné spolky (oddíly). 

 

3. Valná hromada TJCHÚ zmocňuje Výkonný výbor TJCHÚ provést ve své kompetenci 
administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný 
charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může 
výkonný výbor TJCHÚ odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu 
s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku. 

 

4. Dnem nabytí účinnosti těchto Stanov pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní 
stanovy TJCHÚ schválené Valnou hromadou TJCHÚ dne 11. 2. 1993 a účinné od 1. 
3. 1993. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


