STANOVY
Tělovýchovná jezdecká jednota LUCKY Drásov
____________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
Spolek s názvem TJJ LUCKY Drásov z.s. (dále jen „TJJ“) je samosprávný a dobrovolný
svazek členů, který sdružuje a může sdružovat oddíly, zájmové skupiny a jednotlivé členy
v oblasti sportovních aktivit, zejména v oblasti skokového, voltižního, drezurního a
rekreačního ježdění.
Sídlem TJJ je obec Drásov, Drásov 47, 664 24.
TJJ bylo přiděleno IČ: 494 57 900.
II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností TJJ je:
a) organizování a provádění sportovních aktivit svých členů v oblasti jezdeckého sportu a
v některých dalších vybraných sportech,
b) sdružování sportovních oddílů, skupin a jednotlivých členů, kteří se chtějí společně
podílet na vytváření podmínek pro provozování jednotlivých sportovních aktivit,
přípravě metodické, technické i materiální,
c) budování, provozování a udržování svých tělovýchovných a jiných zařízení tak, aby
byly zajištěny podmínky pro sportovní a společenské činnosti,
d) vytváření podmínek pro metodické a cílevědomé působení na rozvoj sportovních
aktivit všech svých členů, zejména vytváření předpokladů pro kvalitní přípravu svých
členů zařazených do reprezentačního týmu,
e) rozvíjení rozličných forem kulturní a společenské činnosti.
2. TJJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.
Orgány TJJ
1. Orgány TJJ jsou:
a) členská schůze jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán statutární

2. Členská schůze
2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem TJJ. Členská schůze se schází nejméně 1 x za rok a

je svolávána předsedou výkonného výboru. Členská schůze může být svolána též 1/3
všech členů, v takovém případě pak členská schůze musí být svolána předsedou nebo
místopředsedou nejpozději do 40 dní ode dne, kdy písemná žádost o její svolání byla
doručena předsedovi výkonného výboru TJJ. Členská schůze je složena ze všech členů
TJJ starších 18ti let včetně jednotlivě vytvořených oddílů.
2.2. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště nebo

na elektronickou adresu nebo se členská schůze svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle
TJJ.
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání

členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena v sídle TJJ nejméně 10 dní
před konáním zasedání členské schůze.
2.4. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
2.5. Do působnosti členské schůze náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či
rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJJ, rozhodnutí o změně
sídla však náleží do působnosti předsedy výkonného výboru,
c) schválení výsledku hospodaření,
d) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJJ,
e) určení hlavních směrů činnosti TJJ,
f) schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních
předpisů,
g) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyškrtnutí a přídně
vyloučení, vedení členů k co nejúčelnějšímu využívání finančních a materiálních
prostředků,
h) zajišťování plnění smlouvy o spolupráci se sponzory a kolektivními členy (právnickými
osobami),
i) rozhodování o přijímání zaměstnanců a o ukončení jejich pracovního poměru,
j) v mezidobí mezi konáním členských schůzí může za odstoupivší, zemřelé, vyškrtnuté či
vyloučené členy výboru kooptovat do výkonného výboru jeho dalšího člena z řad členů
klubu s právem volit a být volen,
k) rozhodování o vyloučení nebo vyškrtnutí člena na návrh kteréhokoliv člena výkonného
výboru,
l) volba členů výkonného výboru.
2.6. Členská schůze je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů nad 18 let
přítomných na členské schůzi

2.7.K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je
potřeba alespoň 3/5 většina přítomných členů.
2.8.O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 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 jen za účasti a se souhlasem všech, kdo
jsou přítomni na členské schůzi.
2.9.Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda
výkonného výboru TJJ nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.
3. Výkonný výbor
3.7.Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJJ v období mezi
zasedáními členských schůzí.
3.8.Výkonný výbor má 3 členy. Za TJJ jedná a podepisuje každý člen výkonného výboru
samostatně. V případě, kdy předmětem jednání TJJ bude částka vyšší než – li
200.000,00Kč, za TJJ jedná a podepisuje předseda vždy společně alespoň s jedním členem
výkonného výboru. Členem výkonného výboru je vždy předseda a místopředseda.
Předseda a místopředseda je volen výkonným výborem na jeho zasedání. Funkční období
členů výkonného výboru je čtyřleté. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda.
3.9.Veškerá rozhodnutí výkonného výboru může výbor činit prostou většinou hlasů
přítomných členů. K usnášení schopnosti je zapotřebí účast nejméně dvou členů
výkonného výboru.
3.10. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud
nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů
TJJ.
3.11. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí
a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost TJJ,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti členské schůze,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze ve spolupráci se
sponzory a kolektivními členy,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJJ,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení a vyškrtnutí člena za podmínek těchto stanov,
h) zajišťuje plnění smlouvy o spolupráci se sponzory a kolektivními členy,
i) rozhoduje o přijímání zaměstnanců a o ukončení jejich pracovního poměru,
j) přijímá návrhy na přezkum rozhodnutí o vyloučení či vyškrtnutí člena TJJ,
k) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků.

IV.
Členství
1. Řádným členem TJJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJJ a hodlá se podílet na
naplňování společných zájmů s ostatními členy TJJ. Členem TJJ s právem volit a být
volen do orgánů TJJ se může stát každá osoba starší 18 – ti roků, která je plně svéprávná a
která projeví aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly TJJ a
zaváže se dodržovat tyto Stanovy.
2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky
zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího
podání.
3. TJJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam
členů může být veden elektronickou formou.
4. Členství v TJJ se dělí na řádné a mimořádné.
Mimořádní členové: rozděleno na
- aktivní mimořádný člen – je přítomen na členské schůzi
- mimořádný člen – není aktivní v činnosti klubu, neúčastní se členských schůzí
A) Členská práva a povinnosti
1. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJJ,
b) být informován o činnosti TJJ,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJJ,
e) účastnit se jednání orgánů TJJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f) ukončit kdykoli své členství,
g) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
TJJ,
h) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJJ a základní normy sportovního
chování,
i) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJJ,
j) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno TJJ.
2. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
TJJ,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJJ a základní normy sportovního
chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJJ,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno TJJ,
e) platit příspěvky,
f) dodržovat brigádnické povinnosti.
B) Zánik členství
1. Členství v TJJ zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení, přičemž členství skončí dnem, kdy
TJJ obdržel toto oznámení,
b) vyškrtnutí 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 TJJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJJ nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem TJJ bez právního nástupce,
f) členství právnické osoby taktéž zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě nebo může
být zrušeno na základě podmínek uvedených ve smlouvě.
C) Zánik členství vyloučením:
1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. 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 TJJ poskytl.
2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá
vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit
členské schůzi.
3. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o
vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
4. V případě vyškrtnutí člena TJJ, pak tomuto náleží stejná práva, jako v případě vyloučení, tj.
možnost navrhnout, aby rozhodnutí o vyškrtnutí přezkoumala členská schůze. V případě
vyškrtnutí je členská schůze povinna toto rozhodnutí přezkoumat, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy došlo k vyškrtnutí člena TJJ.

V.
Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku TJJ jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
f) dary.
2. Majetek TJJ je ve vlastnictví TJJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích
s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.)
s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis
může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
4. V případě zrušení TJJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po
provedení likvidace může být použit k rozdělení mezi své členy. Jestliže TJJ 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.

