
STANovY sPoLKt]
Tělovýchovné jednoty Sokol Ondřejov, z.s.:

I
; Úvodní ustanovení

Těloýchovná jednota Sokol Ondřejov, z.s., byla založena v roce 1907
poďnázvem Tělocvičná jednota Sokol Ondřejov. V roce 1933 byl změněn její
název na Sportovní klub Ondřejov. Pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol
Ondřejov existuje od roku 1948, kďyž její poslední právní forma byla ďána
zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a to jako občanské sdružení,
Zékon č.89l20I2 Sb., občanský zákoník (dále i jen NOZ) zrušil zákon č.

83lI990 Sb a zrušený zákon zcela nahradil. Od účinnosti NOZ, tedy od
I.I.2a74, se tak z občanského sdružení ex lege stal spolek. Provedené zikonné
úpravě je nutné, a to na konkrétní ustanovení části páté NOZ upravit i
dosavadn í znění stanov.

Tělovýchol,zná jednota Sokol Ondřejov, z.s., se hlásí k tradicím
tělovýchow a sportu v Ondřejově a stává se tak pokračovatelem a garantem
zachování myšlenek a výsledků práce sqich právních předchůdců.

II
|{ázev, sídlo a IČ spolku

Tělorlirchormá jednota Sokol Ondřejov, z.s,, (dále v textu i jen TJ Sokol
Ondřejov, z.s.) je spolkem s právní subjektivitou, který vznikl s odkazem na
přechodná ustanovení IÝOZ,

Název sdružení zní: Tělovýchovná jednota Sokol Ondřejov, ns.
Sídlo:
Přidělené IČ:

251 65 Ondřejov, Na Hřišti čp. 318
165 55 864

Jako právní subjekt je spolek zapsán ve veřejném seznamu (rejstříku), a to
konkrétně ve ,,Spolkovém rejstříku", vedeném Městským soudem vPraze v
oddíl L, vložka 2372.

III
Účet a předmět činnosti

TJ Sokol Ondřejov, z.s., je dobrovolným demokratickým spolkem, a to
těloqfchovných, sportowích a dalších kolektivu * oddílů a odborů - zřízených
k zajišťování a provádění aktivit v oblasti tělovýchovy, sportu, turistiky a i
jiných forem pohyboqich a společenských aktivit včetně podpory zďravého
životního stylu (úče1).

Základním posláním (předmětem činnosti) TJ Sokol Ondřejov. z.s.. je:



- organizovat sportovní a další činnosti, které jsou v souladu s právním řádem
Čn a zajíšťovat pro uvedené činnosti materiální, finanční a tréninkové
podmínky a zázemí,
- pečovat o vlastní majetek, ten zacllovávat a rozšiřovat v souladu s účelem
spolku a
- hájit zájmy spolku, vést Pleny k dodržování záklaďních etických a mrarmích
pravidel a napomáhat rozvoji veřejného,života, kultury, zdraví apod. především
v obci svého sídla. 

IV
Orgány

TJ Sokol Ondřejov. z.s. má týo orgány: valnou hromadu, hlavní ýbor a

předsedu spolku.

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ Sokol Ondřejov, z,s., a tvoří ji
všichni její členové spolku starší 18ti let. Každý člen starší 18ti let je oprávněn
účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat
náwhy. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalenďářní rok, a to vždy
nejpozději do 30.4. toho kterého roku. Svolává ji předseda spolku. Předseda
spolku je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu pokud o její svolání
požáďáhlavní ýbor, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.

YaIná hromada je svolávána oznámením o konání valné hromady.
Oztámení musí být vyvěšeno na uřední desce TJ Sokol Ondřejov, z.s.
nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady. Kterýkoli člen TJ Sokol
Ondřejov, z.s. má právo na zaslártí oznámení o konání valné hromady mallem za
podmínky, že o toto doručení písemně požádá a uvede mailovou adresu, na
kterou mu má bý oznámení o konání valné hromady odesláno.

Valnou hromadu řídí předseda spolku, či člen spolku určený tou kterou
valnou hromadou. O průběhu valné hromady se pořizuj e zápis, jehož vyhotovení
zajišťuje předsedající té které valné hromady. Zápis podepisuje předsedající
valné hromady a dva zvolení ověřovatelé zápisu. Valná hromada je
usnášeníschopná zapřeďpokladu, že je přítomno 20 a více členů spolku. Kažďý
člen valné hromady má jeden hlas. Přijata jsou pouze ta usnesení valné
hromady, o kterých souhlasně hlasovalo nejméně tři pětiny (3/5) přítomných
členů té které valné hromady.

Do výlučné působnosti valné hromadv náleží:
- rozhoduje o vznikv zániku sloučení a rozdělení spolku,
- rozhoduje o všech otázkáchtýkajících se stanov spolku,
- volí volené členy hlavního ýboru,
- vydává a schvaluje interní předpisy,
- rozhoduje o qýši ročního spolkového členského příspěvku,
- stanoví hlavní směry činnosti spolku pro další období,
- schvaluje převody, nabývání a zastavení nemovitého majetku,



- uděluje předchozí souhlas s nájmem (pachtem) majetku spolku,
- projednává a schvaluje zprávy o hospodaření a majetku spolku a
- všechny další otázky, které si k rozhodování vyhradí mimo těch, které jsou
těmito stanovami svěřeny hlar.nímu výboru a předsedovi spolku.

b) Hlavní výbor, který, zajišťuje plnění úkolů v období mezi jednotliqílmi
valnými hromadami TJ Sokol Ondřejo,v, z.s. rozhoduje o všech záležitostech,
které nejsou obecně závaznými předpisy, stanovami nebo usneseními valné
hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo předsedy spolku.

Hlarmímu [Ýboru přísluší zejména:
- zajišťuje provozní záležitosti spolku včetně plnění usnesení valné hromady,
- organizlje ařiďí předmět činnosti spolku,
- schvaluj e zprávy předsedy spolku o jeho činnosti,
- dbá a zajlšťýe hospodárné využívání a údržbu majetku spolku,
- působí jako odvolací orgán proti rozhodnutí oddílu či odboru o přr.letí či
vyloučení člena spolku,
- ve strukturální organizaci spolku rozhoduje o zřízení či zrušení oddílu nebo
odboru,
- ze svého středu volí statutární orgán spolku tj. předsedu spolku,
- pro jednotlivé konkrétní případy ustanoluje člena hlar,ního ýboru, který spolu
s předsedou spolku spolupodepisuje právní jednání, kteými vznikají, zaníkají či
se mění věcná práva evidovaná ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí),
- řeší případné spory mezi oddíly a odbory a
- vyřizuje případné dotazy, podněty a stížnosti doručené spolku.

Hlavní ýbor má celkem 9 členů. Jeho funkční období je čtyřleté. Skládá
se z předsedů oddílů a odborů spolku a dalších členů spolku volených do
uvedeného počtu valnou hromadou. Jednotlivé schůze svolává a říďí předseda
spolku.

Hlavní ýbor je svoláván pozvánkou o konání schůze hlavního qfboru.
PozváŇa musí bý vyvěšena na úřední desce TJ Sokol Ondřejov, z.s. nejpozději
15 dnů před konánim schůze. Kterýkoli člen hlawího ýboru má právo na
zaslání pozváŇy mailem za poďmínky, že o toto doručení písemně požádá a
uvede mailovou adresu, na kterou mu má byt oznámení o konání schůze
hlavního ýboru odesláno.

Schůzi hlavního ýboru svolává aříďí předseda spolku. V případě potřeby
tak činí pověřený člen hlavního ýboru. O průběhu schůze hlavního ýboru se
pořizuje zápis s přijatými usneseními, jehož vyhotovení zajišťuje předseda
spolku (či pověřený člen) . Zápis podepisuje předseda spolku (pověřený člen) a
jeden zvolený ověřovatel zápisu.



K přryetí usnesení hlavního ýboru je nezbyné, aby bylo přijato nejméně
5ti hlasy členů hlavního ýboru. Předseda spolku svolává hlavní ýbor podle
potřeby, nejméně však 4x ročně. Usnášeníschopný je hlavní výbor za
předpokladu, žeje přítomno pět a více jeho členů, Za svou činnost je odpovědný
valné hromadě.

c) Předseda spolku je statutarním orgánem TJ Sokol Ondřejov, z.p. Je volen
hlawím ýborem na funkční období čtyř let. Za svou činnost odpovídá
hlavnímu výboru.

Předsedovi spolku přísluší zejména:

- připravuje podklady pro jednání valné hromady a hlavního ýboru.
- podává vždy do každého 30.4, toho kterého roku roční výroční zprávu o
činnosti spolku.
- spolupracuje se sportovními svazy při řešení konkrétních věcí jednotlivých
oddílů a odborů.
- zajišťuje jednání a spolupráci s orgány obcí, jinými subjekty, ostatními TJ a
občany. Spolek oficiálně zastupuje.
- odpovídá spolku za škodu, kterou by způsobil porušením právní povinnosti při
ýkonu své funkce.
- jako výkonný orgán spolku odpovídá za veďení účetnictví a za sestavení účetní
závěrky a za předložení daňových přiznání pokud tato povinnost vyplYvá
z právních předpisů.
- plní další povinnosti plynoucí pro spolek z platných právních předpisů.

V
Organizační struktura spolku a společné zásady členství

Oddíl nebo odbor 1e zákIaďním organizačním článkem spolku, který nemá
právní osobnost (způsobilost). Oddíl nebo odbor je zřizován podle příslušnosti
členů spolku k určitému druhu sportormího odvětví, které je spolkem
provozováno nebo vývořeno k naplňování a zajlšťování jeho účelu, O jejich
zřízení či zrušení rozhoduje hlavní výbor. Takováto organizační jednotka spolku
si volí svého předsedu, který se stává členem hlavního výboru, Předseda oddílu/
odboru vede členskou evidenci. Její stav oznamuje písemně vžďy do každého
31.3. toho kterého roku předsedovi spolku. V souladu s rmitřními (interními)
předpisy spolku mlůže stanovit roční oddíloý /odboroý příspěvek pro člena
oddílrr/odboru, Bližší podrobnosti určí interní předpis spolku.

Členem TJ Sokol Ondřejov se může stift. každá ýzická osoba, která
souhlasí se STANOVAMI TJ Sokol Ondřejov, z.s., pokud bude přijata za čIena
některého ze sďrlžených oddílů či odborů. O přrletí (vyloučení) člena rozhoduje
oddíl či odbor. Člen je povinen hradit členské příspěvky (pokud jsou stanoveny).
Ty jsou rovněž příjmem spolku. Není připuštěn vznik členství ve spolku bez
členského vztahuk oddílu nebo odboru. Členství je jednotné - neexistuje



členství různého druhu. Za registracj a evidenci členů spolku odpovídá předseda
spolku.

Členství zaniká.
- písemným vystoupením člena nebo jeho úmrtím a
- vyloučením člena při neplnění záklaďtích povinností, a to po předchozím
písemném upozornění.
Proti rozhodnutí o vyloučení člena se může tento člen písemně odvolat, a to do
30 dnů od doručenírozhoďnutí, k hlavnímu výboru.

Základní práva člena jsou.
- účastnit se aktirrně těloqichovného, sportorrního, kulturního a společenského
života spolku,
- účastnit se valných hromad, uplatňovat své názory, náwhy a kritiku,
- hlasovat abÝ volen do orgánů spolku.

Základní povinnosti člena jsou:
- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, řádně vykonávat svěřené
funkce,
- šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku a
- řádně platit členské spolkové a oddílové/odborové příspěvky popř. i jiné
příspěvky a poplatky.

VI
Majetek a hospodaření

Majetek TJ Sokol Ondřejov tvoří:
- vlastní majetek a jeho ýnosy,
- členské a oddílové příspěvky a ostatní poplatky členů spolku,
- státní příspěvky, dotace a ďary,
- příjmy z vlastní činnosti, kulturních a společenských akcí a další blíže
nespecifikované příjmy např. z grattťl a píerozďělovaných příjmů ze státního
rozpočtu.

Příjmy rozděluje hlavní ýbor s přihlédnutím k potřebám a zájmtm
spolku o ro..zněž i jednotliých oddílů / odborů.

Vlastníkem majetku je TJ Sokol Ondřejov, z.s., jako právnická osoba
s vlastní prármí subjektivitou. O nabývání a pozbývání majetku a všech jeho
dispozicích rozhoduje valná hromada za dohledu hlavního ýboru, Jedná-li se o
majetek nemovitý 1e nezbytné, aby daný právní úkon byl schválen valnou
hromadou aprávníjednání podepisoval vedle předsedy spolku i ustanovený člen
hlavního ýboru. Pokud k tomuto postupu nedojde, je učiněné právní jednání od
počátku absolutně neplatné.



VII
Právní postavení a způsob jednání

Těloqilchovná jednota Sokol Ondřejov, z.s., má vlastní právní
subjektivitu. Za své závazky ručí svým majetkem. Členové neodpovídají
(neručí) za závazky spolku.

ZaTJ Sokol Ondřejgv, z. s.vystupuje a jedná předseda spolku sám a to
tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svuj podpis.
Vyjimku tvoří č1. VI stanov.

VIII
závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, pokud týo stanovy neobsahují něco jiného, se řídí obecně
závaznými předpisy, především platným textem ( §§ 214 až302 a další) NOZ.

2. Spolek podle přechodného ustanovení § 3041 NOZ přizpůsobuje stanor,y
společenství a název společenství úpravě občanského zákoníku účinné od
I.I.2014.

předseda spolku
Tělovýchovná jednota Sokol Ondřejov, z.s.



Případné návrhy na úpravu stanov předejte prosím v písemné formě
předsedoviTJ Sokol J. Kólblovi , nebo mailem na adresu:

jkolbl@beckman.com


