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S T A N O V Y 

 

 

Článek I. 

Název a sídlo spolku  

 

 

Název spolku:  TJ STADION BRNO z.s.  

 

Sídlo spolku:  Křídlovická 32, 603 00 Brno 

 

  

TJ STADION BRNO z.s. (dále také jen „TJ“) je samostatnou právnickou osobou, zapsanou 

ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl L vložka 96 a má přiřazeno 

identifikační číslo (IČ): 00531839. Zkratka z.s. označuje právní formu „zapsaný spolek“.  

 

 

Článek II. 

Činnost, cíle TJ a pobočné spolky 

 

Hlavní činnost 

1. Jedná se o dobrovolný, nepolitický spolek, sdružující své členy, kteří se dohodli na činnosti 

v oblasti základního bruslení a krasobruslení. Organizačně je začleněna do České unie sportu 

a její činnost je koordinována Českým krasobruslařským svazem. 

2. TJ vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve prospěch krasobruslení, organizuje vlastní 

tělovýchovný a sportovní proces v souladu se svými zájmy a též usiluje o zpřístupnění různých 

forem tělesné kultury především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti. 

3. Pečuje o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a vytváří pro to 

vhodné podmínky organizováním tréninků a soustředění. Dbá o systematickou přípravu svých 

sportovců, a to jak na úrovni základního bruslení, tak i na úrovni výkonnostního a vrcholového 

sportu. 

4. Buduje, provozuje a udržuje vlastní i svěřená tělovýchovná zařízení, a tím vytváří podmínky pro 

svoji sportovní činnost. 

5. TJ při plnění svých úkolů spolupracuje také s ostatními sportovními kluby a svazy na všech 

stupních. TJ vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány státní správy a jinými 

organizacemi nebo jednotlivci. 

 

Vedlejší činnost 

6. Vedle své hlavní činnosti může provozovat TJ taktéž činnost vedlejší, tzv. hospodářskou. 

7. Mezi vedlejší činnosti patří zejména pronájem ledové plochy a prostor haly, nákup a prodej 

zboží a služeb, poskytování propagačních a reklamních služeb. Rozšiřování těchto činností se 

umožňuje. 

8. Pro poskytování vedlejší (hospodářské) činnosti si TJ zajišťuje potřebné živnostenské oprávnění 

9. Výtěžek z vedlejší činnosti je primárně určen na podporu činnosti hlavní, údržbu a modernizaci 

nemovitého a movitého majetku TJ, rozvoj a propagaci TJ. 

 

Pobočné spolky 

10. Spolek může zakládat pobočné spolky s vlastní právní osobností na základě zápisu do veřejného 

rejstříku, a tyto mohou nabývat práv a povinností v rozsahu těchto stanov. 

11. Pobočné spolky zajišťují činnost hlavního spolku pro jednotlivé příbuzné sportovní disciplíny.  

      O vzniku, přeměně a zrušení pobočného spolku rozhoduje valná hromada hlavního spolku.  
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12. Pobočné spolky mají vlastní právní osobnost, která se odvozuje od právní osobnosti hlavního 

      spolku.  

13. Statutární orgán pobočného spolku jedná svým jménem, může nabývat práv a zavazovat  

      pobočný spolek v souladu s těmito stanovami. 

14. Ve věcech neupravených stanovami pobočného spolku se pobočný spolek řídí stanovami  

      hlavního spolku a dále pak zákonem.  

 
 

Článek III.  

Členství v TJ 

 

1. Členové TJ se rozlišují na řádné členy a osoby sdružené v TJ. Vnitřní řád TJ může upravit i jiné 

druhy členství (např. čestné). Tyto jiné druhy členství však nemohou být spojeny s právem 

řádných členů hlasovat na valné hromadě ani být volen do orgánů TJ. 

2. Řádným členem TJ se stává ten, koho při splnění podmínek stanovených ve "Vnitřním řádu TJ 

Stadion Brno" (dále také jen Vnitřní řád), schválí za člena TJ valná hromada TJ. 

3. Členství v TJ je dobrovolné. 

4. Mimo řádných členů TJ, sdružuje TJ i další osoby podílející se na činnosti TJ v rámci Vnitřního 

řádu, tj. osoby sdružené v TJ (dále také jen „osoby sdružené“). Práva a povinnosti řádných členů 

TJ, osob sdružených i případných jiných členů a způsob vzniku a zániku jejich členství se řídí 

Vnitřním řádem TJ.  

5. TJ vede seznam svých členů. Každý zájemce o členství již podáním vlastní žádosti o členství 

v TJ souhlasí v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů pro účely a potřeby TJ, zejména vedení 

evidence členů a poskytování těchto seznamů ČKS.  

6. Řádní členové ani osoby sdružené v TJ nemohou být zároveň členy jiných krasobruslařských 

klubů v ČR. 

7. Členové však mohou být voleni do orgánů Českého krasobruslařského svazu a tyto přidělené 

funkce vykonávat. 

8. Jednotlivé pobočné spolky vedou seznam členů pobočných spolků. Vznikem členství 

v pobočném spolku nevzniká členství v hlavním spolku a vznikem členství v hlavním spolku 

nevzniká členství v pobočném spolku.  

9. O členství v hlavním spolku může požádat člen pobočného spolku v souladu s postupem 

uvedeným v tomto článku a v souladu s Vnitřním řádem TJ.  

10. O členství v pobočném spolku může požádat člen hlavního spolku v souladu s postupem 

uvedeným ve stanovách pobočného spolku. 

 

Článek IV. 

Orgány TJ 

 

1. Orgány TJ jsou:    - Valná hromada řádných členů TJ    (= nejvyšší orgán) 

- Výbor TJ               (= statutární orgán i disciplinární orgán) 

- Kontrolní komise TJ   (= kontrolní orgán)  

 

2. Ve své činnosti se řídí Stanovami TJ a Vnitřním řádem TJ. 

 

3. Orgány pobočných spolků si stanovuje a volí sám pobočný spolek 
 

 

 

 

 

 



Strana 3 / 12 - 3 - 

 

Článek V. 

Valná hromada TJ 

 

1. Valná hromada řádných členů TJ je nejvyšším orgánem TJ 

2. Do působnosti valné hromady patří: 

- rozhodování o změně Stanov 

- rozhodování o změnách ve Vnitřním řádu TJ  

- schvalování návrhu ročního rozpočtu,  

- rozhodování o nakládání s nemovitým majetkem TJ 

- schvalování roční účetní uzávěrky 

- rozhodování o dlouhodobých záměrech TJ 

- volba a odvolávání členů výboru a kontrolní komise TJ 

- přijímání členů TJ dle způsobu, určeného ve Vnitřním řádu TJ 

- rozhodování o vzniku, přeměně nebo zrušení pobočných spolků 

- rozhodnutí o rozpuštění nebo sloučení s jiným subjektem 

- rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada k rozhodování vyhradí 

3. Valná hromada TJ je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 50 % řádných členů TJ. K 

přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů TJ, 

přičemž každý řádný člen má jeden hlas. 

4. Pokud valná hromada není usnášeníschopná podle článku V. odstavce 3, je výbor TJ oprávněn 

svolat náhradní valnou hromadu ještě tentýž den s časovým odstupem minimálně 15 min. 

V tomto případě je valná hromada usnášeníschopná bez omezení počtu přítomných členů. 

5. Řádní členové TJ se účastní na valné hromadě osobně. Zastoupení je možné pouze na základě 

písemné a úředně ověřené plné moci. V zastoupení může hlasovat pouze řádný člen nebo osoba 

sdružená v TJ, účastnící se valné hromady, a je oprávněn/a na této valné hromadě hlasovat 

v zastoupení za pouze jednoho dalšího řádného člena TJ. 

6. Valnou hromadu řádných členů TJ svolává výbor TJ dle potřeby, minimálně jednou ročně. 

7. Statutární orgány pobočných spolků se účastní, jako hosté, řádné valné hromady, na které 

předloží zprávu o činnosti za uplynulé období a nastíní plány na další období.  

 

Článek VI. 

Výbor TJ 

 

1. Výbor TJ je statutárním a výkonným orgánem TJ. Zároveň je disciplinárním orgánem TJ, blíže 

specifikovaným Vnitřním řádem TJ. 

2. Výbor TJ je maximálně pětičlenný, ale vždy lichý počet členů. Jeho členové jsou voleni valnou 

hromadou TJ, a to na období čtyř let způsobem stanoveným ve Vnitřním řádu. Členové TJ 

mohou být do funkce voleni opakovaně. 

3. Vzdát se funkce člena výboru před uplynutím volebního období je možné na základě písemného 

oznámení výboru TJ. Za tohoto člena může výbor kooptovat jiného člena TJ. Nový člen výboru 

podléhá schválení nejbližší valnou hromadou TJ. 

4. Výbor je odpovědný valné hromadě za činnost TJ ve všech směrech. 

5. Výbor rozhoduje o všech záležitostech TJ mimo věcí, které si valná hromada na svém zasedání 

určí do své výlučné pravomoci. 

6. Každý člen výboru má při rozhodování jeden hlas. Hlasování je platné, pokud jej odsouhlasí 

nadpoloviční většina členů výboru, přičemž přítomnost předsedy nebo místopředsedy je 

podmínkou. 

7. Výbor svolává valnou hromadu TJ dle potřeby, minimálně však jedenkrát ročně. 

8. Oznámení o konání valné hromady musí být zveřejněno alespoň 14 dní před konáním, a to 

způsobem stanoveným ve Vnitřním řádu TJ. 
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9. Výbor je povinen svolat valnou hromadu TJ na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny 

členů výboru nebo na základě písemné žádosti podepsané alespoň 50 % řádných členů TJ. 

 

Článek VII. 

Kontrolní komise TJ 

 

1. Kontrolní komisi TJ (dále také jen „KK“) volí valná hromada na období čtyř let. 

2. KK je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu. 

3. KK provádí kontrolu hospodaření TJ a řídí se podmínkami dle Vnitřního řádu TJ. 

 

 

Článek VIII. 

Jednání a podepisování za TJ 

 

1. Statutárním orgánem TJ je výbor TJ. Statutární orgán zastupuje předseda, místopředseda, 

hospodář či další pověřený člen výboru TJ. Za statutární orgán TJ podepisují vždy dvě osoby 

z výboru TJ, z nichž alespoň jedna je předseda nebo místopředseda TJ 

2. Pro zajištění specifických záležitostí pro TJ může výbor písemnou plnou mocí pověřit jejich 

vyřízením jiného člena TJ, či třetí osobu, a to včetně podepisování za TJ. Další vyřizování 

agendy TJ se řídí Vnitřním řádem TJ nebo směrnicemi TJ. 

 

 

Článek IX. 

Zásady hospodaření TJ 

 

1. TJ hospodaří s vlastním i svěřeným movitým a nemovitým majetkem, s příspěvky od svých 

členů, s příspěvky od státních orgánů, sponzorskými příspěvky, dary, činností z pronájmu 

sportovišť aj., a to na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou TJ. 

2. Za hospodaření TJ odpovídá výbor TJ. 

Na valnou hromadu vypracovává zprávu o hospodaření TJ její hospodář.  

3. Pobočné spolky hospodaří s vlastním majetkem i svěřeným movitým majetkem, s příspěvky od 

svých členů, s příspěvky od státních orgánů, sponzorskými příspěvky, dary, aj., a to na základě 

rozpočtu schváleného valnou hromadou pobočného spolku. Pobočné spolky mohou majetek 

nabývat, vlastnit a pozbývat nezávisle na hlavním spolku.  

4. Hlavní spolek neručí za závazky pobočného spolku a pobočný spolek neručí za závazky 

hlavního spolku. 

5. Hlavní spolek nekoná právní jednání jménem pobočných spolků na účet pobočných spolků, 

vyjma založení, přeměny a zrušení pobočných spolků. Pobočné spolky nekonají právní jednání 

jménem hlavního spolku na jeho účet. Takové právní jednání by byla neplatná a nepřihlíželo by 

se k nim. 

 

Článek X. 

Zánik TJ 

 

1. TJ zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením 

b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění 

c) v případě, že počet jeho členů poklesne pod 8 osob 

2. O zániku TJ dle čl. X/1a) stanov rozhoduje valná hromada. 

3. O zániku TJ dle čl. X/1c) stanov rozhoduje výbor TJ. 

4. Při zániku TJ se provede majetkové vypořádání. 
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V případě zániku dle čl. X/1a), c) bude výborem TJ ustavena likvidační komise k provedení 

majetkového vypořádání vč. rozhodnutí o použití likvidačního zůstatku 

V případě zániku dle čl. X/ 1b) provede vypořádání likvidátor určený soudem. 

 

Článek XI. 

Ustanovení závěrečná 

 

 

1. Od 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku se přeměnila forma TJ z občanského sdružení 

na spolek. Registraci spolku TJ STADION BRNO z.s. dále vede Krajský soud v Brně. 

2. Tyto novelizované Stanovy nabývají platnosti schválením valnou hromadou dne 11.6. 2019 

a účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku a jsou uloženy v sídle spolku. Tímto dnem 

pozbývají platnost původní Stanovy TJ Stadion Brno, včetně jejich pozdějších novel. 

3. Nedílnou součástí Stanov TJ STADION BRNO z.s. je Vnitřní řád. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 11. 6. 2019 

 

 

 

         Mgr. Kateřina Beránková  

         Předsedkyně TJ 

 

                               Radovan Hrázský 

                                                Místopředseda TJ
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VNITŘNÍ ŘÁD 

 

TJ STADION BRNO z.s. 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Vnitřní řád TJ STADION BRNO z.s. (dále také jen Vnitřní řád) upravuje vnitřní poměry TJ 

STADION BRNO z.s. (dále jen TJ). 

2. Vnitřní řád navazuje na schválené Stanovy TJ, blíže specifikuje jednotlivá ustanovení Stanov 

TJ. 

3. Vnitřní řád schvaluje valná hromada řádných členů TJ. 

 

Čl. II.  

Členové TJ 

 

1. TJ sdružuje řádné členy TJ a další osoby podílející se na činnosti TJ. 

2. Řádnými členy TJ jsou osoby, které byly vedeny ke dni 31. 5. 2016 v evidenci TJ, a dále ti, 

kteří byli či budou po splnění podmínek stanovených tímto Vnitřním řádem za členy TJ přijati 

valnou hromadou řádných členů TJ. 

3. Osobami sdruženými v TJ jsou osoby podílející se na činnosti TJ, které byly či budou přijaty 

valnou hromadou řádných členů TJ, nebo u závodníků a v případech dle č. IV odst. 2.3. tohoto 

Vnitřního řádu výborem TJ. 

4. TJ může vést i jiné druhy členství. Za zásluhy či mimořádné skutky ve prospěch TJ nebo 

sportu obecně může být uděleno čestné členství v TJ.  

5. Všichni členové a osoby sdružené v TJ podléhají vedení výboru TJ. 

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti členů TJ 

 

1. Řádní členové TJ: 

 

1.1. Mají povinnost: 

a) dodržovat Stanovy TJ a Vnitřní řád TJ 

b) účastnit se osobně valných hromad a vytvářet orgány spolku, navrhovat a volit kandidáty 

do těchto orgánů a  

c) platit členské příspěvky vždy do 14. 2. běžného roku  

d) na základě výzvy učiněné výborem napomáhat zabezpečování činnosti TJ 

e) informovat výbor o každé změně adresy 

f) šetřit a zvelebovat majetek TJ, který slouží k zabezpečení jeho činnosti 

 

1.2. Mají právo: 

a) rozhodovat o záměrech TJ na valné hromadě 

b) od 21 let být volen do orgánů spolku 

c) žádat od výboru TJ informace o běžné činnosti TJ 

d) účastnit se sportovního, kulturního a společenského života v rámci TJ 

e) podílet se na výhodách, které z členství v TJ vyplývají včetně majetkové účasti na 

majetku vlastnicky náležejícímu TJ 

f) uplatňovat návrhy i konstruktivní kritiku v rámci TJ, vznášet písemné dotazy i 

připomínky vůči zvoleným funkcionářům, způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno 

TJ, dostávat informace o činnosti výboru a zprávy o hospodaření,  
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2. Osoby sdružené v TJ 

 

2.1. Mají povinnost: 

a) dodržovat Stanovy TJ a Vnitřní řád TJ 

b) platit oddílové příspěvky vždy do 14.2. běžného roku (případně v jiné lhůtě, stanovené 

výborem TJ) 

c) na základě výzvy výboru napomáhat zabezpečování činnosti TJ 

d) informovat výbor o každé změně adresy  

e) šetřit a zvelebovat majetek TJ, který slouží k zabezpečení jeho činnosti 

 

2.2. Mají právo: 

a) účastnit se sportovního, kulturního a společenského života TJ 

b) zúčastnit se na valné hromadě bez možnosti hlasovat, navrhovat a volit kandidáty od 21 

let být volen do orgánů spolku 

c) podílet se na výhodách, které z členství osob sdružených vyplývá, vyjma majetkové 

účasti na majetku vlastnicky náležejícímu TJ  

d) uplatňovat návrhy i konstruktivní kritiku v rámci TJ, způsobem, který nebude 

poškozovat dobré jméno TJ  

 

1. Porušení jakéhokoli ustanovení bodů 1.1. a 2.1. se považuje za neplnění povinností členů a 

jiných osob podílejících se na činnosti TJ, s důsledky uvedenými zejména v čl. V. Vnitřního 

řádu 

 

3. Čestní členové TJ 

 

3.1. Mají právo:   

a) účastnit se sportovního, kulturního a společenského života TJ 

b) zúčastnit se na valné hromadě bez možnosti hlasovat, navrhovat a volit kandidáty či být 

voleni do orgánů TJ 

c) podílet se na výhodách, které z členství v TJ vyplývá, vyjma majetkové účasti na majetku 

vlastnicky náležejícímu TJ  

d) uplatňovat návrhy i konstruktivní kritiku v rámci TJ, způsobem, který nebude poškozovat 

dobré jméno TJ  

 

Článek IV 

Přijímání členů TJ 

 

1. Přijímání nových řádných členů TJ 

 

1.1.   Nové řádné členy TJ přijímá valná hromada TJ, dle pravidel rozhodování valné hromady. 

1.2.   Řádným členem TJ se může stát osoba starší 18 let. 

1.3. Návrh na přijetí za řádného člena TJ podává výbor TJ po přezkoumání splnění formálních 

podmínek pro přijetí. 

1.4.  Formální podmínky pro přijetí nového řádného člena TJ: 

a) sportovní reprezentace TJ po dobu min. 4 let nebo členství osob sdružených po dobu    

1.4.1. min. 4 let.  

b) řádné placení oddílových příspěvků a jiných úhrad vyplývajících z jeho činnosti v TJ 

c) bezúhonnost 

d) aktivní a doložitelná spolupráce s TJ, kterou bude žadatel prezentovat na VH TJ, 

schvalující jeho žádost o přijetí 

e) hájení zájmů a dobrého jména TJ 
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1.5. Splnění formálních podmínek stanovených v bodu 1.1–1.4 nezakládá povinnost TJ k přijetí 

nových řádných členů – rozhoduje hlasování valné hromady. Před vlastním hlasováním je 

zájemce o schválení za řádného člena povinen se osobně před valnou hromadou 

prezentovat, zejména: sdělit důvody jeho zájmu o členství, sdělit vykonaný přínos za dobu 

jeho sdruženého členství, sdělit jeho cíle a plány, které budou prospěšné pro TJ po jeho 

případném schválení za řádného člena TJ.  

 

1.6. Po zjištění závažných důvodů, kterými je pro tento případ zejména poškozování dobrého 

jména TJ, má právo valná hromada TJ o přijetí navrženého zájemce o řádné členství nedát 

hlasovat či výbor má právo valné hromadě žádost zájemce o řádné členství nedoporučit 

ke schválení. 

 

2. Přijímání osob sdružených v TJ 

 

2.1.   Osoby sdružené v TJ přijímá valná hromada dle pravidel jednacího řádu valné hromady.  

2.2. Členem osob sdružených v TJ (= získáním sdruženého členství v TJ) se může stát závodník 

po zahájení závodní činnosti. Dále se osobou sdruženou v TJ může stát po zahájení aktivní 

činnosti konané pro závodníky TJ, v prostorách TJ, trenér, rozhodčí apod., od 18 let věku, 

nebo další spřátelené osoby po dovršení 18 let, mající zájem na rozvoji TJ, např. z řad rodičů 

závodníků TJ. 

2.3. Návrh na přijetí těchto osob sdružených podává výbor TJ valné hromadě TJ na základě jejich 

písemné přihlášky po přezkoumání formálních podmínek přijetí. Zájemce o sdružené členství, 

vyjma závodníků, schvaluje na základě této předložené písemné přihlášky po splnění 

podmínky uvedené odst. 2.4 tohoto článku valná hromada. Závodníci z řad aktivních 

závodníků nepodávají písemnou přihlášku, návrh na jejich přijetí podává trenérská rada TJ 

výboru TJ a jejich přijetí výbor TJ schvaluje. Výbor TJ je oprávněn učinit výjimku a sám 

schválit zájemce o sdružené členství i mimo aktivních závodníků, avšak pouze v případě, 

bude-li prokazatelně podpořena činnost uvedená v čl. II odst. 3 Stanov TJ. Takové přijetí 

podléhá schválení nejbližší valnou hromadou TJ. 

2.4. Formální podmínky pro přijetí osoby sdružené v TJ: 

a) u trenérů – smlouva s TJ, bezúhonnost, řádné plnění povinností vůči TJ, sdělení důvodů jeho 

zájmu o sdružené členství, sdělení jeho cílů a plánů, které budou prospěšné a přínosné pro 

TJ po jeho případném schválení za sdruženého člena TJ, 

b) u rozhodčích – reprezentace TJ, sdělení důvodů jeho zájmu o sdružené členství, sdělení jeho 

cílů a plánů, které budou prospěšné a přínosné pro TJ po jeho případném schválení za osobu 

sdruženou v TJ, 

c) u dalších spřátelených osob – řádné plnění povinností vůči TJ, aktivní a doložitelná 

spolupráce s TJ po dobu min. 2 let., kterou bude zájemce o sdružené členství prezentovat na 

valné hromadě TJ, schvalující jeho žádost o přijetí. 

1.5. Splnění formálních podmínek stanovených v odst. 2.4 nezakládá povinnost TJ k přijetí 

nových osob sdružených – rozhoduje hlasování valné hromady. Po zjištění závažných 

důvodů, kterými je pro tento případ zejména poškozování dobrého jména TJ, má právo valná 

hromada TJ o přijetí navrženého zájemce o sdružené členství nedát hlasovat či výbor TJ má 

právo valné hromadě žádost zájemce o sdružené členství nedoporučit ke schválení. 

 

3. Přijímání čestných členů TJ 

 

3.1. Čestní členové TJ jsou navrhování výborem TJ a schvalování nejbližší valnou hromadou TJ 
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Článek V. 

Zánik členství 

 

1. Řádné členství v TJ zaniká: 

- dobrovolným vystoupením řádného člena z TJ 

- úmrtím člena nebo zánikem TJ 

- vyškrtnutím pro neplnění základních povinností 

- nezaplacením příspěvků v termínu uvedeném v čl. III odst. 1.1, a to ani 

v dodatečné lhůtě, kterou mu výbor TJ oznámí v upomínce 

- získáním členství v jiném krasobruslařském klubu v ČR či přestoupením 

řádného člena – závodníka, trenéra, rozhodčího a ostatních do jiného 

krasobruslařského klubu v ČR 

- vyloučením pro zvlášť závažná provinění neslučitelná s členstvím v TJ 

 

2. Členství osob sdružených v TJ zaniká: 

- dobrovolným vystoupením člena 

- úmrtím člena nebo zánikem TJ 

- vyškrtnutím pro neplnění základních povinností 

- vyloučením pro zvlášť závažná provinění neslučitelná s členstvím 

- neuhrazením příspěvků v termínu, uvedeném v čl. III odst. 2.1, a to ani 

v dodatečné lhůtě, kterou mu výbor TJ oznámí v upomínce   

- přestoupením závodníka, trenéra, rozhodčího a ostatních do jiného 

krasobruslařského klubu v ČR 

- ukončením závodní činnosti v TJ u těch osob sdružených, jež byly přijaty 

pouze výborem TJ, pokud nebyly schváleny zároveň valnou hromadou  

- přechodem na řádné členství, po splnění podmínek uvedených 

ve Stanovách TJ a tomto Vnitřním řádu TJ 

 

3. Čestné členství TJ zaniká: 

- dobrovolným vystoupením člena 

- úmrtím člena nebo zánikem TJ 

- zrušením čestného členství ze strany výboru TJ 

 

4. Při vystoupení, vyloučení, přestupu apod. z TJ nezaniká povinnost členů nebo zákonných 

zástupců bývalého člena vypořádat své závazky vůči TJ, zejména uhradit veškeré platby za 

odebrané služby v rámci TJ, řádně vrátit všechny zapůjčené věci z majetku TJ a další povinnosti 

vyplývající z členství. 

5. O zániku členství z důvodů uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku, vyjma prvních dvou 

odrážek uvedených v odst. 1 až 3, rozhoduje výbor TJ.  

6. Výbor TJ je před samotným rozhodnutím o zániku členství povinen vzniklou situaci řádně 

přezkoumat a pokusit se o její nápravu. Poté písemně zašle členu oznámení o zániku jeho 

členství s uvedením konkrétních důvodů. Výbor TJ je v oznámení povinen uvést alespoň 

14 denní lhůtu pro podání odvolání člena se zanikajícími právy, ve kterém je člen 

se zanikajícími právy povinen uvést relevantní důvody a vylíčit důležité skutečnosti.  
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7. V případě, že jím sdělené důvody a skutečnosti neshledá výbor TJ relevantními, nejpozději do 

14 dnů od doručení odvolání členu se zanikajícím členstvím tuto skutečnost sdělí. Bývalý člen, 

tedy člen se zaniklými právy má v tomto případě dále možnost postupovat v souladu 

se zákonem 89/2012 Sb., Občanský zákoník.  

8. V případě, že výbor TJ důvody sdělené v odvolání shledá relevantními, přezkoumá celou situaci 

na nejbližším konaném zasedání výboru TJ. Výbor TJ má možnost předvolat na toto zasedání 

člena se zanikajícím členstvím a člen se zanikajícím členstvím je povinen se jej po předvolání 

zúčastnit k podání doplňujících informací.  

9. Výsledek zasedání výboru TJ k podanému odvolání sdělí výbor TJ členu se zanikajícím 

členstvím nejpozději do 14 dnů ode dne jeho konání.  

10. V případě, že výbor TJ shledá sdělené důvody v odvolání opodstatněné, nenabude zánik členství 

platnosti a členu dále náleží práva a povinnosti spojené s členstvím.  

11. V případě, že výbor TJ shledá sdělené důvody v odvolání neopodstatněné, platí, že člena 

se zanikajícím členstvím nelze již považovat za člena a nemá již žádné práva a povinnosti 

ve vztahu k TJ. V tomto případě má bývalý člen možnost postupovat v souladu se zákonem 

89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 

Článek VI. 

Valná hromada TJ 

 

1. Valnou hromadu členů TJ svolává výbor TJ za podmínek stanovených ve Stanovách TJ. 

2. Oznámení o konání valné hromady musí být oznámeno nejméně 14 dní před dnem jejího 

konání, a to elektronicky pozváním každého řádného člena TJ na e-mailovou adresu uvedenou 

v adresáři TJ, nebo písemným oznámením poštou na adresu bydliště řádného člena, uvedenou 

v adresáři TJ.  

3. Působnost valné hromady je vymezena ve Stanovách TJ. 

4. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu výboru TJ, pak teprve o protinávrzích v pořadí, 

v jakém byly vzneseny. V případě, že návrh výboru bude schválen, o protinávrzích se dále 

nehlasuje. 

5. Ustanovení o volbách 

a) volba do výboru TJ se koná jedenkrát za 4 roky. Počet volených členů výboru je maximálně 

pětičlenný. Volba se provádí tajným hlasováním a do výboru jsou zvoleni členové 

s nejvyšším počtem hlasů nebo se volí tajným hlasováním do jednotlivých funkcí výboru a 

je zvolen ten člen TJ, který získá nadpoloviční většinu hlasů členů přítomných na valné 

hromadě. 

b) Volba kontrolní komise (dále jen “KK“) se koná jedenkrát za 4 roky a provádí se tajným 

hlasováním, pokud se volící orgán nerozhodne jinak. Do KK jsou zvoleni tři členové 

s nejvyšším počtem hlasů a ti si zvolí svého předsedu. 

c) Platnost voleb je dána Stanovami TJ. 

d) Vyžádá-li si to situace, může daný orgán doplnit kooptací až do výše 1/3 u tříčlenných 

orgánů a 2/5 u pětičlenných orgánů svých původních členů. Kooptace podléhá schválení 

nejbližší valnou hromadou.  

e) Všechna usnesení při zasedání orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné 

nadpoloviční většiny členů příslušného orgánu. V případě usnesení o zániku, sloučení 

spolku a vypořádání jejího majetku je nutný souhlas 3/5 většiny z přítomné nadpoloviční 

většiny členů valné hromady.   

f) Člen KK nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu a naopak. 

Ze zasedání každého orgánu TJ je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu z jednání 

s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěrů. 
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Článek VII. 

Členské příspěvky, úhrada nákladů 

 

1. Členské příspěvky 

 

a) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti členů k TJ a jejich základní 

povinností. Jejich roční výši stanoví valná hromada TJ a jsou závazné pro všechny členy.  

     Základní sazba příspěvků:  

řádní členové TJ     Kč 1.000 

studenti, závodníci a důchodci  Kč    250 

osoby sdružené v TJ     Kč    500 

b) Od platby členských příspěvků jsou osvobozeny osoby od 80 let věku, dosažených 

kdykoli v daném kalendářním roce 

c) Členské příspěvky je povinen každý člen (mimo čestných členů a osob viz odst.1.b 

čl. VII) uhradit do 14. 2. pro příslušný rok. 

d) V případě neuhrazení členských příspěvků ve stanoveném termínu zašle výbor TJ 

písemnou upomínku, ve které uvede dodatečný termín pro uhrazení vč. možného penále 

schváleného valnou hromadou TJ. Poté má výbor právo vyškrtnout příslušného člena ze své 

evidence, což uvedenému členovi oznámí písemně. Pozbytím členství v TJ ztrácí bývalý 

člen svá práva vyplývající z členství, avšak případná hmotně právní zodpovědnost vůči TJ 

tím není dotčena. 

 

2. Úhrada nákladů 

 

a) Výbor je oprávněn určit svým členům, příp. i nečlenům, za využívání služeb, majetku 

nebo zařízení, které má TJ ve vlastnictví nebo užívání, příslušné úhrady nákladů. Konkrétní 

výši pro jednotlivé případy stanovuje výbor TJ v souladu s náklady na provoz těchto 

zařízení a schváleným rozpočtem na příslušné období. 

b) Nezaplacení úhrady ve stanovené výši a lhůtě zbavuje člena i nečlena výhod a oprávnění, 

které byly spojeny s placením této úhrady. V případě nedoplatku člena závodníka může TJ 

vyřadit tohoto závodníka ze závodů, na které je přihlášen a nezařadit jej do dalšího 

tréninkového procesu, tedy zakázat mu vstup na ledovou plochu či do jiných prostor, 

spravovaných TJ. 

 

Článek VIII. 

Disciplinární opatření 

 

1. Za porušení Stanov, Vnitřního řádu, směrnic, soutěžních řádů, za vážné nedostatky ve výkonu 

povinností, ve výkonu funkce či poškozování dobrého jména TJ a zároveň neupozornění a 

nezabránění poškozování dobrého jména TJ třetí osobou, mohou být všem členům jako 

výchovný prostředek ukládány dále uvedené tresty. 

 

2. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty: 

a) napomenutí 

b) důtka 

c) peněžitá pokuta 

d) zastavení závodní činnosti 

e) zákaz výkonu funkce 

f) podmínečné vyloučení 

g) vyloučení 

h) náhrada majetkové/nemajetkové škody, přičemž platí současně se všemi případy a) – b) 

vznikla-li majetková/nemajetková škoda  
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3. Disciplinárním orgánem je výbor TJ. 

4. Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární provinění. 

 

Proti konečnému rozhodnutí výboru je odvolacím orgánem příslušný soud. Do konečného vyřízení 

odvolání je však člen zbaven svých práv vyplývajících ze Stanov TJ (vč. Vnitřního řádu TJ)    

 

Článek IX. 

Hospodaření TJ 

 

1. TJ hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou dle zásad Stanov TJ. 

2. Prostředky ze sponzorských a darovacích smluv se věnují na účely, které jsou stanoveny 

ve smlouvě. 

3. TJ financuje ze společných prostředků údržbu a rozvoj vlastního movitého a nemovitého 

majetku. 

4. TJ zajišťuje sportovní činnost jednotlivých kategorií finančními prostředky schválenými valnou 

hromadou. Sponzorské, reklamní, darovací aj. smlouvy podepisují po schválení výborem TJ 

statutární zástupci dle čl. VIII Stanov TJ a dle interních směrnic TJ. 

5. S pokladní hotovostí nakládá hospodář TJ. Při rozdělování finančních prostředků se hospodář 

řídí rozpočtem TJ. Jednotlivé výdaje se řídí směrnicemi TJ. 

6. Kontrolní komise (KK) jako kontrolní orgán TJ provádí kontrolu hospodaření v rámci TJ. 

Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře, zaměstnance a členy TJ. Na vyžádání 

KK je každý člen povinen poskytnout pravdivé a úplné vyjádření a předložit požadované 

písemnosti. KK rozhoduje o svých úkolech. Dávat podněty ke kontrole může vždy valná 

hromada. S výsledky kontroly seznamuje KK především výbor TJ, pro valnou hromadu 

připravuje celkové zprávy. KK je oprávněna požadovat splnění navržených nápravných 

opatření. 

 

Článek X. 

Složení výboru TJ 

 

Výbor TJ je maximálně pětičlenný, vždy ale lichý počet členů. Členem výboru může být zvolena 

i osoba sdružená v TJ, počet řádných členů TJ ve výboru TJ však musí být vždy vyšší, než počet 

osob sdružených v TJ. Funkci předsedy a místopředsedy mohou zastávat pouze řádní členové TJ. 

Funkční složení výboru je následující: 

 

Předseda, místopředseda, hospodář, a ostatní členové výboru. 

 

Podpisové vzory členů výboru tvoří přílohu č. 1 

 

Článek XI. 

Složení kontrolní komise TJ 

 

Kontrolní komise TJ je tříčlenná. Členem kontrolní komise může být zvolena i osoba sdružená v TJ, 

počet řádných členů TJ v kontrolní komisi však musí být vždy vyšší, než počet osob sdružených 

v TJ. Funkci předsedy kontrolní komise může zastávat pouze řádný člen TJ. 

 

V Brně 11. 6. 2019         
        Mgr. Kateřina Beránková 

        Předsedkyně TJ 

 

           Radovan Hrázský 

                      Místopředseda TJ 


