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I. Základní ustanovení 
1) Sídlem TJ je Brno, kde působí na adrese Rakovecká 1236/30, 635 00 Brno. Tato adresa je 

pravidelným místem pro přijímání korespondence a písemností. 
2) TJ je společenskou organizací s právní subjektivitou, sdružuje členy svých sportovních 

oddílů, které přijaly společný název a společnou symboliku a dohodly se na vnitřním 
uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů. 

3) Sportovními oddíly TJ jsou oddíly: jachetní, kanoistický, veslařský. 
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II. Poslání a úkoly 
1) Základním posláním TJ je: 

a. Organizace sportovní činnosti v rámci zapojení do tělovýchovných aktivit a vytváření 
materiálních a tréninkových podmínek pro tuto aktivitu, zejména pak pro sportování na 
lodích. 

b. Vytváření možností užívání vlastních sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 
mládeže. 

c. Zajišťování ekonomické základny pro plnění svých cílů i pomocí vlastní hospodářské 
činnosti. 

d. Udržování a budování vlastních i jiných zařízení pro sport. 
2) TJ má charakter nepolitické spolkové organizace, která se zdržuje politických ambicí a 

praktik. TJ však považuje za své právo aktivně se podílet na veřejném životě. 
3) Působení politických stran v rámci TJ je nepřípustné. 

 
III. Členství v TJ, práva a povinnosti členů 

1) Řádným členem TJ se může stát každá osoba starší 15 let, bez ohledu na svoji společenskou 
nebo politickou orientaci či vyznání, a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním TJ. 
Písemná přihláška se podává výboru oddílu, u kterého bude člen aktivní. Řádné členství 
vzniká schválením přihlášky výborem oddílu a výborem TJ. 

2) Mládež ve věku do 15 let může získat žákovské členství TJ za podmínek jako vIII.1) pouze 
s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Žákovské členství přechází na řádné, 
dosažením věku 15 let. 

3) Osoba starší 18 let, která souhlasí s posláním TJ a není řádným členem, může na základě své 
žádosti získat mimořádné členství v TJ, které vzniká po schválení výborem TJ. 

4) Kolektivními členy TJ mohou být jakékoliv jiné organizace, sdružení či osoby, které chtějí 
přispívat k rozvoji sportovní činnosti v rámci TJ. S kolektivním členem uzavírá smlouvu o 
členství výbor TJ. 

5) Základní práva řádných členů jsou: 
a. Účastnit se tělovýchovného a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ 

a to při dodržování Stanov TJ a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, 
dodržováním Soutěžních řádů, pokud byly v rámci TJ závazně přijaty formou sportovní 
registrace. 

b. Účastnit se všech akcí TJ a podílet se na výhodách, které z členství vyplývají. 
c. Uplatňovat vlastní názory v rámci orgánů TJ, oslovovat funkcionáře TJ, a vyžadovat 

odpověď. 
d. Požadovat informace o činnosti a hospodaření orgánů TJ. 
e. Účastnit se jednání orgánu TJ, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování. 
f. Volit a být volen do orgánů TJ. Do orgánů TJ může být volen jen člen starší 18 let. 

6) Základní povinnosti řádného člena TJ jsou: 
a. Plnit úkoly vyplývající ze Stanov TJ, nebo ze směrnic a usnesení orgánů TJ. 
b. Přispívat svým chováním k upevňování TJ a vzájemné úcty mezi členy. 
c. Podílet se na činnosti TJ a řádně vykonávat přijaté funkce v orgánech TJ. 
d. Usilovat o dobré jméno TJ a chránit majetek TJ. 
e. Platit členské i oddílové příspěvky, popřípadě poplatky související se členstvím. 
f. Prosazovat a hájit zájmy TJ a jejích oddílu. 

7) Řádné členství zaniká: 
a. Zrušením-vystoupením ze strany člena. 
b. Vyloučením pro neplnění základních povinností řádného člena. 
c. Úmrtím člena. 
d. Zánikem TJ. 

8) Mimořádné členství může zaniknout na základě jednostranného rozhodnutí buď člena, nebo 
výboru TJ. 

9) Zánik kolektivního členství-jeho způsob musí být stanoven ve smlouvě o kolektivním 
členství. 
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IV. Členské příspěvky, oddílové příspěvky, poplatky 

1) Členské příspěvky: 
a. Jsou základním projevem příslušnosti člena k TJ. 
b. Výši stanoví výbor TJ spolu s datem úhrady. 
c. Nezaplacení členského příspěvku zakládá důvod k vyloučení. Vyloučení musí předcházet 

písemné upozornění ze strany TJ s určením lhůty k zaplacení. Marným uplynutím lhůty 
pozbývá člen svá práva vyplývající ze členství. Případné hmotně-právní nároky tím nejsou 
dotčeny. 

d. Vybírání zajišťuje zpravidla výbor příslušného oddílu. Povinností výboru oddílu je vždy 
nejpozději do 1.12. běžného kalendářního roku odevzdat výboru TJ aktuální jmenný seznam 
svých členů. Následně je výbor TJ oprávněn stanovit výborům oddílů jednotný způsob 
převodu členských příspěvků poukázáním na běžný účet TJ. 

e. V případě, že odvod členských příspěvků ze strany oddílů na běžný účet TJ není proveden 
řádně a včas, je výbor TJ oprávněn přijmout nezbytná opatření ve finančním krytí provozu 
takového oddílu. 

2) Oddílové příspěvky: 
a. Výši na jednoho člena a periodicitu výběru stanoví výbor příslušného oddílu, který zajišťuje 

jejich vlastní výběr spolu s členským příspěvkem. 
b. Pokud je člen nezaplatí, má výbor oddílu právo znemožnit takovému členu účast na sportovní 

aktivitě a na využívání výhod plynoucích z členství k oddílu. 
c. Jsou příjmem příslušného oddílu. Rozhodnutí o jejich použití je právem orgánů oddílu 

s výjimkou dle IV.1)e. 
3) Poplatky: 

a. Výbor TJ, popřípadě výbor oddílu po dohodě s výborem TJ je oprávněn určit svým členům 
poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku TJ (movitého či nemovitého). 
Stanovený poplatek vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s udržováním tohoto 
majetku. 

b. Nezaplacení poplatku zbavuje člena výhod, které byly spojeny s placením tohoto poplatku. 
c. Vybrané poplatky jsou příjmem toho, kdo je stanovil (buď příslušný oddíl, nebo TJ). 

 
V. Disciplinární opatření 

1) Za porušení Stanov, směrnic TJ a soutěžních řádů mohou být jednotlivým členům i 
kolektivům, jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty. 

2) V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty: 
a. Napomenutí. 
b. Zastavení závodní čínnosti. 
c. Vyloučení. 

3) Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu TJ, který projednává jeho provinění. 
4) Disciplinárním orgánem I.stupně je výbor oddílu. Výbor TJ zahajuje disciplinární řízení jako 

orgán I.stupně, je-li předmětem jednání chování člena orgánu TJ. 
5) Proti rozhodnutí výboru oddílu je odvolacím orgánem výbor TJ, a proti rozhodnutí výboru TJ 

je odvolacím orgánem kontrolní komise. V disciplinárním řízení platí zásadně dvouinstanční 
postup, přičemž rozhodnutí orgánu II.stupně je konečné a nelze se proti němu odvolat. Do 
konečného vyřízení odvolání je však členu pozastaven výkon práv vyplývajících ze Stanov. 

 
VI. Sportovní oddíly 

1) Sportovní oddíly, které se dobrovolně sdružily pod společný název TJ, mají povahu 
autonomních a samosprávných celků. Z důvodů jednotného prosazování svých zájmů svěřují 
vyřizování společných záležitostí orgánům TJ podle těchto Stanov. 

2) Každý sportovní oddíl si samostatně organizuje vlastní tělovýchovný proces podle pravidel 
daného sportovního odvětví, při respektování dosaženého stavu vlastních příjmů. 

3) Nejvyšším orgánem oddílu je jeho členská schůze, která je tvořena jeho řádnými členy, resp. 
jejich delegáty. Do pravomoci členské schůze oddílu náleží: 
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a. Volit a odvolávat předsedu oddílu a další členy výboru oddílu, kteří jsou voleni zpravidla na 
2 roky. 

b. Stanovit hlavní směry vývoje oddílu. 
c. Schvalovat zprávu o činnosti výboru oddílu, včetně hospodaření 
d. Schvalovat plán činnosti a rozpočet oddílu. V nákladových položkách smí členská schůze 

schválit rozpočet pouze do výše prokazatelných příjmů oddílu. 
e. Pravomoc k dání podnětu k zahájení disciplinárního řízení. 

4) Členská schůze oddílu se koná nejméně 1x za rok a svolává ji výbor oddílu. Členskou schůzi 
oddílu mohou svolat také výbor TJ nebo 1/3 řádných členů oddílu. 

5) Výbor oddílu je výkonným orgánem, který se řídí Stanovami TJ. Výbor oddílu se zpravidla 
schází pravidelně alespoň 1x za měsíc a jeho práci řídí předseda. Výbor oddílu zejména: 

a. Navrhuje přijetí za člena TJ a oddílu. 
b. Připravuje návrhy činnosti a rozpočtu oddílu. 
c. Určuje výši oddílových příspěvků. V dohodě s výborem TJ určuje výši poplatků. 
d. Předkládá zprávy o své činnosti členské schůzi oddílu a výboru TJ. 
e. Dohaduje podmínky užívání majetku TJ s výborem TJ. 
f. Schvaluje nominace svých členů pro sportovní soutěže, rozhoduje o přijetí registrace. 
g. Rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů do jiných oddílů, včetně zahraničních. 
h. Schvaluje trenérské působení v rámci oddílu a navrhuje jeho odměňování. 
i. Vede disciplinární řízení I. stupně. 

 
VII. Orgány TJ 

1) Členská schůze TJ: 
a. Je nejvyšším orgánem TJ. Je složená ze všech členů TJ. Koná se nejméně jednou ročně. 
b. Jednání členské schůze svolává výbor TJ písemnou pozvánkou zaslanou členům TJ nejméně 

7 dnů před jednáním nebo umístěním pozvánky na webovou stránku TJ nejpozději 14 dnů 
před jednáním členské schůze. 

c. O každé členské schůzi TJ se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 
i. Datum a místo konání. 

ii. Program. 
iii. Přijatá usnesení a výsledky hlasování. 
iv. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 
v. Přílohu, kterou tvoří seznam účastníků, pozvánka a předložené podklady k projednávání. 

d. Výbor TJ je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud o to požádá kontrolní 
komise TJ nebo 1/3 řádných členů. Pokud mimořádná členská schůze není konána do 40 dní 
od doručení žádosti, je oprávněna svolat členskou schůzi kontrolní komise TJ, nebo osoba 
písemně pověřená řádnými členy, kteří svolání žádali. 

e. Do výlučné pravomoci členské schůze TJ náleží: 
i. Rozhodnutí o změně názvu a symboliky TJ. 

ii. Schvalování Stanov TJ. 
iii. Schvalování vnitřních směrnic TJ a směrnic zastřešujících sportovních svazů, pokud tak 

neučinil výbor TJ. 
iv. Volit a odvolávat předsedu TJ, další členy výboru TJ, a dále pak členy kontrolní komise. 
v. Schvalovat výroční zprávu TJ, hospodaření s majetkem TJ, účetní uzávěrku a zprávu 

kontrolní komise. 
vi. Rozhodovat o zrušení-zániku TJ, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku. 

f. Pokud se řádné členské schůze nezúčastní počet členů dostatečný pro schopnost usnášení, 
svolá výbor TJ náhradní členskou schůzi za dodržení těchto podmínek: 

i. Termín náhradní členské schůze může být nejdříve za 10 dnů. 
ii. Náhradní členská schůze může rozhodovat pouze v rozsahu programu členské schůze, která 

se nekonala pro nedostatečnou schopnost usnášení. 
iii. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 20% řádných členů. 

g. Řádní členové mohou pověřit výkonem členských práv na členské schůzi třetí osobu pouze 
na základě plné moci. Podpis zmocnitele musí být v takovém případě ověřen členem výboru 
TJ, nebo zákonným způsobem. 

2) Výbor TJ a předseda TJ: 
a. Zajišťuje činnost TJ mezi zasedáními členské schůze. V čele výboru TJ stojí předseda TJ, 
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který výbor TJ svolává zpravidla 1x za měsíc. 
b. Plní zejména tyto hlavní úkoly: 

i. Připravuje plán činnosti a rozpočet TJ pro členskou schůzi. 
ii. Zajišťuje plnění plánu činnosti a rozpočtu TJ. 

iii. Přijímá rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze TJ. 
iv. Zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci TJ s ostatními fyzickými nebo právnickými 

osobami. 
v. Zajišťuje optimální využití vlastního movitého i nemovitého majetku. 

vi. Zajišťuje archivaci všech důležitých dokumentů. 
vii. Schvaluje ustanovení aparátu TJ k zajištění úkolů, které překračují rámec dobrovolného 

výkonu funkce. Pracovníci takového aparátu jsou potom v pracovním nebo obdobném 
poměru vůči TJ. 

c. Statutátním orgánem je předseda TJ. Předseda TJ zastupuje navenek a podepisuje za ni. 
3) Kontrolní komise 

a. Je voleným tříčlenným orgánem TJ pro provádění kontroly všech operací uskutečněných 
v rámci celé TJ. 

b. Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny orgány, členy i funkcionáře TJ. 
c. Každý je povinen poskytnout na vyžádání kontrolní komise veškeré požadované vyjádření 

nebo dokumenty, nebo poskytnout přiměřenou součinnost pro účely kontroly.S výsledky své 
kontrolní činnosti seznamuje kontrolní komise především výbor TJ. Celkové zprávy 
připravuje pro členskou schůzi TJ. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, je povinna 
na ně bezodkladně upozornit statutární orgán, tj. předsedu TJ. Kontrolní komise je oprávněna 
požadovat splnění stanovených nápravních opatření. 

 
VIII. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení 

1) Volba všech orgánů v rámci TJ se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán 
nerozhodne jinak. 

2) Volební období je zpravidla 4-leté, pokud volební orgán nerozhodne jinak, nemůže však být 
delší než 5 let. 

3) Všechny orgány TJ rozhodují nadpoloviční většinou svých přítomných řádných členů. 
4) Všechny orgány TJ jsou usnášeníschopné pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny svých 
řádných členů, pokud tyto Stanovy neurčují jiný postup. 

5) Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je 
zvolily. 

6) V případě usnesení o zániku TJ a vypořádání jejího majetku je nutný souhlas 3/5 většiny 
z přítomné nadpoloviční většiny řádných členů členské schůze TJ. 

7) Člen Kontrolní komise nemůže být zvolen za člena jiného voleného orgánu TJ. 
8) Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu, nebo alespoň 

záznamu z jednání s uvedením data konání, počtu přítomných osob, programu jednání a 
závěrů z programu vyplývajících. 

 
IX. Právní postavení a majetek TJ 

1) TJ je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou – je právnickou 
osobou. TJ může svým jménem nabývat práv, zavazovat se, a má samostatnou majetkovou 
odpovědnost. 

2) Za TJ jejím jménem jedná předseda TJ. Jiný člen výboru TJ je oprávněn jednat za TJ 
v rozsahu zmocnění předsedou TJ. 

3) Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsaná písemná forma, pak k jeho platnosti 
a účinnosti se vyžaduje podpisu předsedy TJ a nejméně jednoho člena výboru TJ. Právní 
úkon jménem TJ potvrzený předsedou TJ a dalším členem výboru TJ se považuje za platný 
právní úkon. 

4) Před uzavřením pracovních smluv nebo dohod konaných mimo pracovní poměr 
v jednotlivých oddílech je nutný předchozí souhlas výboru TJ – v neodkladném případě 
postačí souhlas předsedy TJ. 
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5) Majetek TJ tvoří nemovitý i movitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem 
majetku TJ jsou: 

a. Členské a oddílové příspěvky a poplatky členů. 
b. Příspěvky mimořádných a kolektivních členů. 
c. Příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, společenské a hospodářské činnosti. 
d. Příspěvky-dotace svazových orgánů. 
e. Příspěvky-dotace z veřejných rozpočtů obecních, krajských, státních, EU. 
f.  Příspěvky a dary jiných organizací a jednotlivců. 
g. Jiné příjmy. 

6) Při nakládání s nemovitým majetkem TJ platí tyto zásady: 
a. Prodej, zatížení nebo jiné nakládání s nemovitým majetkem TJ musí být schváleno řádnou 

členskou schůzí TJ. 
b. Náhradní členská schůze není oprávněna jakkoli nakládat s nemovitým majetkem TJ. 
c. Majetek ve vlastnictví TJ může výbor TJ svěřit do správy vybraného oddílu na základě 

písemné dohody mezi výborem TJ a výborem vybraného oddílu: 
i. Takto svěřený majetek v rámci TJ nemůže výbor oddílu platně zcizit mimo TJ. 

ii. V případě, že vybraný oddíl o svěřený majetek řádně nepečuje, nebo ho svým užíváním jinak 
ohrožuje, může výbor TJ odejmout jednostranně tento majetek ze správy vybraného oddílu. 

 
X. Ustanovení přechodná a závěrečná 

1) TJ LODNÍ SPORTY BRNO je právním pokračovatelem předchozí organizace s názvem TJ 
Lodní sporty Brno Dopravní podnik, se sídlem Brno, Veslařská 177, která vznikla v roce 
1971. 

2) TJ Lodní sporty Brno Dopravní podnik byla právním pokračovatelem předchozí sportovní 
organizace s názvem TJ Lodní sporty Brno, se sídlem Brno, Veslařská 177, která vznikla 
v roce 1966. 


