
STANOVY 

Název organizace: TJ SOKOL Masečín, z.s. 
Sídlo organizace: Masečín 199, 252 07 Štěchovice 

I. Základní ustanovení 
1. TJ SOKOL Masečín, z.s., dále jen Spolek, je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 

89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou zp0sobilou k právnímu jednání, sdružuje členy 
tělovýchovné jednoty, která přijala společný název a společnou symboliku a dohodla se na 
vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájm0. 

2. Spolek p0sobí zejména na území Středočeského kraje, v jehož obvodu má své sídlo. Zapojením 
svých člen0, ať jednotlivc0 nebo kolektiv0, ve sportovních soutěžích nebo jiných tělovýchovných 
aktivitách pořádaných českými sportovními a tělovýchovných svazy a obdobnými organizacemi, 
je Spolek organizací s p0sobností na území ČR. 

3. Sídlem Spolku je: Masečín 199, 252 07 Štěchovice. 
4. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti člen0 i volených orgán0 spolku se řídí těmito 

Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

II. Předmět činnosti 
1. Spolek organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy 

usiluje o zpřístupňování r0zných forem tělesné kultury, především mládeži a dalším zájemc0m ze 
všech vrstev veřejnosti. 

2. Za tím účelem a podle podmínek a zásad těchto Stanov plní zejména tyto hlavní čin nosti: 

a) vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy a 
dalších forem tělesné kultury· a pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní občany, zvláště 

pak mládež; 
b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých člen0 a příznivc0, dbá o praktické uplatňování 

všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování 
d0stojnosti a dodržování zásad fair-play v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné 
kultury; 

c) pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých člen0 a 

vytváří pro to vhodné podmínky; 
d) v souladu se svými zájmy rozvíjí r0zné formy kulturní a společenské činnosti; 

e) buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní a provozuje, a tím 
vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní činnost; 

f) při plnění svých hlavních úkol0 Spolek zejména spolupracuje s ostatními TJ a SK, se 
sportovními a tělovýchovnými svazy ve všech jejich stupních, jakož i jejich sdruženími nebo 
konfederacemi, dalšími jinými sportovními a tělovýchovnými organizacemi. 

3. K podpoře hlavní činnosti Spolek vyvíjí dále činnost vedlejší, kdy zabezpečuje tvorbu a rozvoj 
vlastních hospodářských a finančních zdroj0 k pokrytí svých výdaj0 vzniklých při pokrývání svých 



potřeb, vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jeho vlastnictví 
nebo v užívání. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

4. Spolek, zejména v místě svého sídla, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány místní 
samosprávy, veřejnými a soukromými právnickými osobami, jinými organizacemi, ale i 
s jednotlivci. 

5. Spolek má charakter nepolitické spolkové organizace. 

III. Členství, práva a povinnosti členU 
1. Řádným členem Spolku se mllže stát každá osoba starší 15 let, bez ohledu na svoji společenskou 

nebo politickou orientaci, či vyznání, která projeví aktivní zájem o členství ve Spolku a podáním 
členské přihlášky vysloví souhlas s činností Spolku a prohlásí, že se zavazuje dodržovat tyto 
Stanovy. 

2. Členská přihláška se podává Výboru Spolku (dále jen „Výbor"), přičemž členství vzniká 
schválením přihlášky Členskou schllzí Spolku (dále jen „Členský schL1ze") a zaplacením členského 
příspěvku. 

3. Osoby mladší 15 let mohou získat tzv. žákovské členství za podmínek uvedených v ust. bodu 2. 

tohoto článku. Podmínkou je však přiložení písemného souhlasu jejich zákonných zástupcll se 
vstupem do Spolku k členské přihlášce. 

4. Kolektivními členy Spolku mohou být jakékoli právnické osoby, které svou činností přispívají 

k rozvoji sportu, tělovýchovy a jiných forem tělesné kultury v rámci Spolku. S kolektivním členem 
uzavírá smlouvu jménem Spolku Výbor a Členská schL1ze smlouvu schvaluje. Smlouvou se vymezí 
vzájemná práva a povinnosti kolektivního člena a Spolku a zpL1soby vzájemné pomoci a 
spolupráce. Kolektivní členství se váže na osobu kolektivního člena, je nepřevoditelné a 
nepřechází na jeho právního nástupce. 

5. Práva řádných členll Spolku jsou: 
a) účastnit se podle svých zájmll, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, 

kulturního a společenského života v rámci Spolku za podmínek upravených těmito Stanovami 
a v případě účasti v soutěžích sportovních a tělovýchovných svazll též za podmínek jejich 
Soutěžních řádll; 

b) účastnit se jednání Členské schllze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; 
c) vyjadřovat se na zasedání všech orgánll Spolku, podávat orgánL1m Spolku návrhy, 

připomínky, podněty; orgány Spolku je vyřizují bez zbytečného odkladu; 
d) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgán li Spolku; 
e) volit a být volen do všech orgánll v rámci Spolku za podmínek stanovených v ust. čl. VIII. 

těchto Stanov. Za Předsedu, místopředsedu, hospodáře a ostatních členy Výboru, však mllže 
být zvolen jen plně svéprávný člen, který je zpllsobilý být členem statutárního orgánu dle 
příslušných předpisll. 

6. Základní povinnosti řádného člena Spolku jsou: 
a) svědomitě plnit úkoly vyplývající z těchto stanov, vnitřních předpisll a z přijatých rozhodnutí 

orgánll Spolku; 
b) svým jednáním a chováním dodržovat zásady demokratické morálky a respektovat 

vzájemnou úctu a dllstojnost mezi členy; 
c) iniciativně se podílet na práci a činnosti Spolku a řádně a svědomitě se vykonávat přijaté 

funkce v orgánech Spolku; 
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečování jeho činnosti a 

všemožně usilovat o dobré jméno Spolku; 

e) řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a 
činností ve Spolku, pokud tak o tom rozhodl příslušný orgán podle těchto Stanov. 

7. Řádné členství zaniká: 



a) zrušením - vystoupením ze strany člena; 

b) vyloučením pro provinění neslučitelné s členstvím; 
c) úmrtím člena; 
d) zánikem Sdružení; 
případně z jiného dfivodu stanoveného zákonem. 

8. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku. 
9. Trvání kolektivního členství se váže na platnost a podmínky Smlouvy dle ust. bodu 4., tohoto 

článku. 

IV. Členské příspěvky, poplatky 
1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k Spolku, pro něhož představují 

nedílnou součást finančních příjmfi. 
2. Členské příspěvky navrhuje Výbor a schvaluje Členská schfize. Jsou závazné pro všechny členy 

Spolku. Výši členských příspěvkfi navrhuje Výbor s přihlédnutím k věku a sociálním podmínkám 
svých členfi podle následující stupnice: 
a) žactvo do 15 let a starobní/invalidní dfichodci; 
b) učni, studenti a osoby v době jakékoliv formy mateřské dovolené; 
c) ostatní řádní členové. 

3. Každý člen je povinen zaplatit členský příspěvek do 30. března kalendářního roku. Nesplnění této 
povinnosti je porušením základní povinnosti člena Spolku ve smyslu ust. čl. III., bodu 7, písm. b) 
těchto Stanov a mfiže být dfivodem pro vyloučení člena. 

4. Vyloučení z dfivodu nesplnění povinnosti zaplatit členský příspěvek dle ust. předchozího bodu 
musí předcházet písemné upozornění členovi ze strany Výboru se stanovením přiměřené 

dodatečné lhfity /zpravidla 30 dní/ k zaplacení členského příspěvku. Pokud dodatečná lhfita 

marně uplyne, je Výbor oprávněn provést vyloučení člena, o čemž ho písemně zpraví. Vyloučení 

je vfiči členovi účinné doručením rozhodnutí Výboru o jeho Vyloučení. Případné hmotně právní 
nároky tím nejsou dotčeny. Vyloučený člen má právo se odvolat k Členské schfizi. 

5. Vybírání členských příspěvkfi provádí Výbor, který také vede evidenci placení členských 

příspěvkfi. 

6. V případě, že odvod členských příspěvkfi není řádně prováděn, musí Výbor přijmout neodkladně 
opatření k nápravě. 

V. Orgány Spolku 
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) Členská schfize; 
b) Výbor. 

2. Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zap1su nebo alespoň 
záznamu jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěru. 

3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánfi, zpfisob vzniku a zániku jejich funkce a prfiběh jejich 
jednání je upraven dále v těchto Stanovách. 

4. Funkční období volených orgánfi jsou čtyři roky. Opakovaná volba do funkce je přípustná. 

VI. Členská sch5ze 
2. 1. Členská schfize je nejvyšším orgánem Spolku, který je tvořena zasedáním řádných členfi, jsou 

přizvání také všichni ostatní členové. Členskou schfizi svolává Výbor zpravidla 2 x za rok a dále 
dle potřeby. Svolání Členské schfize je nutno oznámit a zaslat pozvánku alespoň 7 dní předem. 



Již svolané zasedání Členské schLJze lze odvolat nebo odložit. Pokud o svolání Členské schLJze 

požádá Předseda výboru, Výbor nebo také alespoň 1/6 všech členLJ starších 15 let, musí být 
svolána zpravidla Předsedou výboru nebo Výborem nejpozději do 40 dnLJ od takového podnětu 

ke svolání. Nesvolá-li statutární orgán Spolku zasedání Členské schLJze do 40 dnLJ od doručení 
podnětu, mLJŽe ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schLJze sám na náklady spolku. 

3. Do výlučné pravomoci Členské schLJze náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách Spolku, 

zejména pak: 
a) rozhodovat o změně názvu a symboliky Spolku; 
b) stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti; 
c) schvalovat, rušit, nebo měnit Stanovy; 

d) o začlenění pod svazové organizace, změnách organizace, pod kterou Spolek vykonává svou 

činnost. Členství tohoto druhu však nesmí nijak ohrozit nezávislost a samostatnost Spolku; 
e) volit a odvolávat Předsedu, místopředsedu a další členy Výboru; 

f) schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem; 
g) schvalovat účetní závěrku; 
h) rozhodovat o přijímání nových členLJ a o vyloučení člena k jeho odvolání; 

i) rozhodovat o zrušení a vstupu do likvidace Spolku, vč. stanovení zásad a zpLJsobu vypořádání 
majetku. . 

4. Členská schLJze je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny svých řádných 
členLJ. K přijetí usnesení Členské schLJze je zapotřebí alespoň nadpoloviční většiny hlasLJ 
přítomných členLJ Spolku. V případě usnesení o zániku Spolku a vypořádání jejího majetku je 
nutný souhlas 3/5 většiny z přítomné nadpoloviční většiny řádných členLJ členské schLJze. 

5. Právo zúčastnit se Členské schLJze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní členové 
Spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení 

záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schLJze. 
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž 

prozrazení by Spolku zpLJsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 
6. Jednání Členské schLJze řídí Předseda výboru, nebo jím pověřená osoba. Předseda Výboru vede 

zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schLJze usnese na předčasném 
ukončení. 

7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnLJ od jejího ukončení. Není-li to možné, 
vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schLJze. Ze zápisu 

musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká 
usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku mLJŽe nahlížet do všech 

zápisLJ ze zasedání Členské schLJze. 

VII. Výbor 
1. Výbor je statutární orgán Spolku, který má ... členLJ. Skládá se z Předsedy, místopředsedy a ze 

.. .. dalších členLJ. 
2. Výbor koordinuje a zajišťuje činnost mezi zasedáními Členské schllze a při své práci se řídí 

těmito Stanovami, přičemž postupuje podle schváleného plánu činností, rozpočtu a plánu práce 

Výboru. V čele výboru stojí Předseda, který výbor svolává zpravidla lx za měsíc, není-li potřeba 
kratší, přičemž odpovídá za organizaci práce Výboru. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné 

pouze ze závažných dLJvodLJ a pouze pokud to Výbor svým usnesením schválí. 
3. Předseda je povinen svolat do 15 dnLJ mimořádnou schLJzi Výboru, požádá-li jej o to nejméně 

jedna polovina jeho členLJ s udáním dLJvodu svolání a programu schLJze. 

4. Výbor sdružení plní zejména tyto úkoly: 
a) připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činností a rozpočtu pro Členskou schLJzi 

Spolku; 



b) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činností a rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke 

splnění usnesení Členské schaze; 
c) vede členy k co nejúčelnějšímu využívání přidělených finančních a materiálních prostředka, 

dbá o dosažení nejvyšších příjma z vedlejší činnosti; 

d) zajišťuje řádné vedení seznamu člena; 
e) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, jinými 

organizacemi a podniky a jednotlivci; 

f) zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovného zařízení; 
g) přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční účetní závěrku hospodaření a závěrky publikuje 

v rámci Spolku; 
h) svolává Členskou schťJzi; 
i) rozhoduje o pracovněprávních poměrech Spolku; 

j) přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení 

S. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny svých člena. K přijetí 
usnesení Výboru je zapotřebí alespoň nadpoloviční většiny hlasa přítomných člena Výboru. 

VIII. Společná ustanovení o volbách 
1. Volba všech orgána v rámci Sdružení se provádí veřejným hlasováním, pokud volící orgán 

nerozhodne jinak (Členská schaze). 
2. Volební období je čtyřleté, pokud volící orgán nerozhodne jinak. 
3. Ve volebních věcech je Členská schaze usnášeníschopná pouze za přítomnosti alespoň 

nadpoloviční většiny všech řádných člena. K přijetí usnesení ve volebních věcech je zapotřebí 

alespoň nadpoloviční většiny hlasa přítomných řádných člena, přičemž zvoleni jsou ti kandidáti 

do volených orgána Spolku, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasa. 

4. 

IX. Zastupování navenek a majetek Spolku 
1. Spolek zastupuje Výbor a to prostřednictvím svého Předsedy, místopředsedy a dalších člena 

Výboru. Jednání Výboru při zastupování Spolku jsou pro Spolek závazná, pokud byla učiněna, 
včetně podpisu na všech dokumentech společně minimálně dvěma členy Výboru. Výjimku tvoří 
úkony, směřující k zcizení jakéhokoliv majetku Spolku, kdy je vždy nutné aby taková jednání byla 

učiněna Předsedou a minimálně dvěma členy výboru nebo třemi členy výboru včetně podpisa na 
všech dokumentech. Podepisování se děje tak, že k názvu spolku připojí svaj podpis Předseda a 

další člen Výboru, popř. členové Výboru. 

2. K jednání jménem Spolku maže být v dílčích věcech zmocněna další osoba. Plná moc musí být 
v takovém případě udělena písemnou formou. 

3. Majetek Spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiný majetková práva. Zdroje majetku 
Spolku jsou zejména: 
a) členské a oddílové příspěvky a poplatky člena; 

b) příspěvky mimořádných a kolektivních člena; 

c) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturní činnosti; 

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti; 
e) příspěvky - dotace svazových orgána na zajištění soutěží a sportu pro všechny; 
f) příspěvky - dotace sportovních organizací nebo státu na krytí ztráty provozu, na údržbu a na 

pořízení investic sloužící k rozvoji sportovních zařízení; 
g) příspěvky - podpory jiných organizací a jednotlivca; 
h) dary; 



i) jiné příjmy. 
4. Hospodaření Spolku: 

a) pro zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je 
Výbor oprávněn zřídit pouze jedno stálé pokladní místo a jeden běžný účet u peněžního 

ústavu; 
b) pro zařízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtu jsou pro Výbor závazné 

obecně-právní předpisy. 

5. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit k 
financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 
realizaci těchto činností. 

6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle 
ustanovení těchto Stanov a případných vnitřních předpisu Spolku. 

7. Výbor muže část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno 
účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve Smlouvě o svěření majetku určí rozsah i 
omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Spolek vznikl dne 15. 3. 2007 registrací Ministerstva vnitra ČR č.j.: II/s-OS /1-23 122 / 94-R/E 

podle příslušných ustanovení zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanu, ve znění pozdějších 
předpisu. 

Spolek se považuje za právního pokračovatele puvodní sportovní organizace s názvem TJ SOKOL 
Masečín. 

2. Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schuzí dne 27. 4. 2012 a změněny a doplněny 
rozhodnutím Členské schuze dne 27. 4. 2012 a nabyly závaznosti dnem registrace ve smyslu 
zákona. Dále byly změněny a doplněny rozhodnutím Členské schuze ze dne „1 .'3..: .-:?. ...... 2015. 

TJ SOKOL Masečín, z.s. . . /7 .......... lsoKOi.M11~ečÍll 
................. ~ .... .Ito.:.!t75.6.2.ss:i 
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