
   

 

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH  
S T A N O V  

 
 
Navrhuje se změna stanov schválených TJ LODNÍ SPORTY BRNO, dle pokynu Členské 
schůze ze dne 04. 04. 2018. Změny se navrhují v těchto uvedených ustanoveních:  
 
Obsah:  
 
XII. Závěrečná ustanovení 
 
XII. Závěrečná a přechodná ustanovení 
 
 

Článek III. 
Organizační uspořádání 

3.2 O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, jakož i o dalších záležitostech 
pobočných spolků upravených těmito stanovami rozhoduje sněm delegátů (viz článek 6.2.5 
písm. f) těchto stanov). 

3.2 O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku rozhoduje sněm delegátů (viz článek 
6.2.5 písm. f) těchto stanov). 

 
3.3 Tyto stanovy zakládají jako první tyto pobočné spolky TJ: 

- Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek; 
- LODNÍ SPORTY BRNO – kanoistický oddíl, pobočný spolek; 
- Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek. 
Členem Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek se ke dni jeho vzniku stává ten, 
kdo byl ke dni předcházejícímu vzniku jmenovaného pobočného spolku členem jachetního 
oddílu TJ. Členem LODNÍ SPORTY BRNO – kanoistický oddíl, pobočný spolek se ke dni 
jeho vzniku stává ten, kdo byl ke dni předcházejícímu vzniku jmenovaného pobočného 
spolku členem kanoistického oddílu TJ. Členem LODNÍ SPORTY BRNO – veslařský oddíl, 
pobočný spolek se ke dni jeho vzniku stává ten, kdo byl ke dni předcházejícímu vzniku 
jmenovaného pobočného spolku členem veslařského oddílu TJ. 

3.3 Tyto stanovy zakládají jako první tyto pobočné spolky TJ: 
- Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek; 
- Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek; 
- Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek. 
Členem Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek se ke dni jeho vzniku stává ten, 
kdo byl ke dni předcházejícímu vzniku jmenovaného pobočného spolku členem jachetního 
oddílu TJ.  
Členem Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek se ke dni jeho vzniku 
stává ten, kdo byl ke dni předcházejícímu vzniku jmenovaného pobočného spolku členem 
kanoistického oddílu TJ.  
Členem Veslařského klubu LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek se ke dni jeho vzniku 
stává ten, kdo byl ke dni předcházejícímu vzniku jmenovaného pobočného spolku členem 
veslařského oddílu TJ. 

 
Článek IV. 

Členství v TJ 
 
4.7 Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která se bude přispívat k rozvoji sportovní 

činnosti v rámci TJ, a to uzavřením smlouvy o členství s TJ na základě odsouhlasení návrhu 
smlouvy o kolektivním členství příslušným pobočným spolkem TJ a následně výkonným 
výborem TJ. 
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4.7 Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která bude přispívat k rozvoji sportovní 
činnosti v rámci TJ, a to uzavřením smlouvy o členství v TJ na základě odsouhlasení návrhu 
smlouvy o kolektivním členství statutárním orgánem příslušného pobočného spolku TJ anebo 
výkonným výborem TJ. 

 
Článek V. 

Práva a povinnosti členů 
 
5.2 Řádný člen má právo zejména: 

- podílet se na činnosti TJ, 
- obracet se na orgány TJ i příslušného pobočného spolku TJ s podněty a stížnostmi, 
-  účastnit se jednání orgánu TJ či orgánu pobočného spolku TJ, jedná-li se o jeho činnosti 

nebo chování, 
- volit delegáty do sněmu delegátů TJ, volit do orgánů pobočného spolku 
- být volen do orgánů TJ, být volen do orgánů pobočného spolku.  
Řádný člen má povinnost zejména: 
- dodržovat stanovy TJ i příslušného pobočného spolku TJ a v případě účasti v soutěžích 

sportovních svazů nebo jiných sportovních organizací, dodržováním soutěžních řádů, 
pokud byly v rámci TJ nebo pobočného spolku TJ závazně přijaty, např. formou sportovní 
registrace, 

- respektovat usnesení nejvyššího a statutárního orgánu TJ i orgánů příslušného 
pobočného spolku TJ, včetně případných uložených disciplinárních opatření, 

- podílet se na činnosti TJ, řádně vykonávat přijaté funkce v orgánech TJ, aktivně hájit 
zájmy TJ, dodržovat všechny vnitřní předpisy TJ i příslušného pobočného spolku TJ a 
nečinit žádné právní jednání či opomenutí, které by bylo v rozporu se zájmy TJ či 
kteréhokoliv z jeho pobočných spolků, 

- platit členské příspěvky a další poplatky, jejichž výše a doba splatnosti je určena 
rozhodnutím příslušného orgánu pobočného spolku TJ, jehož je členem. 

 
5.2 Řádný člen má právo zejména: 

- podílet se na činnosti TJ, 
- obracet se na orgány TJ i příslušného pobočného spolku TJ s podněty a stížnostmi, 
-  účastnit se jednání orgánu TJ či orgánu pobočného spolku TJ, jedná-li se o jeho činnosti 

nebo chování, 
- volit delegáty do výkonného výboru TJ, volit delegáty na sněm delegátů TJ, volit do 

orgánů pobočného spolku 
- být volen do orgánů TJ, být volen do orgánů pobočného spolku.  
Řádný člen má povinnost zejména: 
- dodržovat stanovy TJ i příslušného pobočného spolku TJ a v případě účasti v soutěžích 

sportovních svazů nebo jiných sportovních organizací, dodržováním soutěžních řádů, 
pokud byly v rámci TJ nebo pobočného spolku TJ závazně přijaty, např. formou sportovní 
registrace, 

- respektovat rozhodnutí orgánů TJ i orgánů příslušného pobočného spolku TJ, včetně 
případných uložených disciplinárních opatření, 

- podílet se na činnosti TJ, řádně vykonávat přijaté funkce v orgánech TJ, aktivně hájit 
zájmy TJ, dodržovat všechny vnitřní předpisy TJ i příslušného pobočného spolku TJ a 
nečinit žádné právní jednání či opomenutí, které by bylo v rozporu se zájmy TJ či 
kteréhokoliv z jeho pobočných spolků, 

- platit členské příspěvky a další poplatky, jejichž výše a doba splatnosti je určena 
rozhodnutím příslušného orgánu pobočného spolku TJ, jehož je členem. 

 
5.3 Přidružený člen má právo zejména: 

- podílet se na činnosti TJ, 
- obracet se na orgány TJ i příslušného pobočného spolku TJ s podněty a stížnostmi, 
-  účastnit se jednání orgánu TJ či orgánu pobočného spolku TJ, jedná-li se o jeho činnosti 

nebo chování. 
Přidružený člen má povinnost zejména: 
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-  dodržovat stanovy TJ i příslušného pobočného spolku TJ a v případě účasti v soutěžích 
sportovních svazů nebo jiných sportovních organizací, dodržováním soutěžních řádů, 
pokud byly v rámci TJ nebo pobočného spolku TJ závazně přijaty, např. formou sportovní 
registrace, 

-  respektovat usnesení nejvyššího a statutárního orgánu TJ i orgánů příslušného 
pobočného spolku TJ, včetně případných uložených disciplinárních opatření, 

-  podílet se na činnosti TJ, aktivně hájit zájmy TJ, dodržovat všechny vnitřní předpisy TJ i 
příslušného pobočného spolku TJ a nečinit žádné právní jednání či opomenutí, které by 
bylo v rozporu se zájmy TJ či kteréhokoliv z jeho pobočných spolků, 

-  platit členské příspěvky a další poplatky, jejichž výše a doba splatnosti je určena 
rozhodnutím příslušného orgánu pobočného spolku TJ, jehož je členem. 

 
5.3 Přidružený člen má právo zejména: 

- podílet se na činnosti TJ, zpravidla prostřednictvím pobočného spolku, jehož je členem. 
- obracet se na orgány TJ i příslušného pobočného spolku TJ s podněty a stížnostmi, 
-  účastnit se jednání orgánu TJ či orgánu pobočného spolku TJ, jedná-li se o jeho činnosti 

nebo chování. 
Přidružený člen má povinnost zejména: 
-  dodržovat stanovy TJ i příslušného pobočného spolku TJ a v případě účasti v soutěžích 

sportovních svazů nebo jiných sportovních organizací, dodržováním soutěžních řádů, 
pokud byly v rámci TJ nebo pobočného spolku TJ závazně přijaty, např. formou sportovní 
registrace, 

-  respektovat rozhodnutí orgánu TJ i orgánů příslušného pobočného spolku TJ, včetně 
případných uložených disciplinárních opatření, 

-  podílet se na činnosti TJ, aktivně hájit zájmy TJ, dodržovat všechny vnitřní předpisy TJ i 
příslušného pobočného spolku TJ a nečinit žádné právní jednání či opomenutí, které by 
bylo v rozporu se zájmy TJ či kteréhokoliv z jeho pobočných spolků, 

-  platit členské příspěvky a další poplatky, jejichž výše a doba splatnosti je určena 
rozhodnutím příslušného orgánu pobočného spolku TJ, jehož je členem. 

 
5.4 Kolektivní člen má právo zejména: 

- podílet se na činnosti TJ, 
- obracet se na orgány TJ i příslušného pobočného spolku TJ s podněty a stížnostmi, 
Kolektivní člen má povinnost zejména: 
- dodržovat práva a povinnosti ze smlouvy o kolektivním členství a dále stanovy TJ, 
- respektovat usnesení nejvyššího a statutárního orgánu TJ i příslušného pobočného 

spolku TJ, 
- podílet se na činnosti TJ, aktivně hájit zájmy TJ, dodržovat všechny vnitřní předpisy TJ i 

příslušného pobočného spolku TJ a nečinit žádné právní jednání či opomenutí, které by 
bylo v rozporu se zájmy TJ či kteréhokoliv z jeho pobočných spolků, 

- platit členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti je určena ve smlouvě o kolektivním 
členství, případně v rozhodnutí příslušného orgánu, který smlouvu o kolektivním členství 
se členem uzavíral.  

5.5 Členové jsou povinni sdělit výkonnému výboru TJ nebo statutárnímu orgánu příslušného 
pobočného spolku TJ jakoukoliv změnu osobních či kontaktních údajů uvedených na 
přihlášce, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich změny. 

 
5.4 Kolektivní člen má právo zejména: 

- podílet se na činnosti TJ, 
- obracet se na orgány TJ i příslušného pobočného spolku TJ s podněty a stížnostmi, 
Kolektivní člen má povinnost zejména: 
- dodržovat práva a povinnosti ze smlouvy o kolektivním členství a dále stanovy TJ a 

pobočného spolku 
- respektovat rozhodnutí orgánů TJ i příslušného pobočného spolku TJ, 
- podílet se na činnosti TJ, aktivně hájit zájmy TJ, dodržovat všechny vnitřní předpisy TJ i 

příslušného pobočného spolku TJ a nečinit žádné právní jednání či opomenutí, které by 
bylo v rozporu se zájmy TJ či kteréhokoliv z jeho pobočných spolků, 
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- platit členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti je určena ve smlouvě o kolektivním 
členství, případně v rozhodnutí příslušného orgánu, který smlouvu o kolektivním členství 
se členem uzavíral.  

5.5 Členové jsou povinni sdělit statutárnímu orgánu příslušného pobočného spolku TJ 
jakoukoliv změnu osobních či kontaktních údajů uvedených na přihlášce, a to nejpozději 
do 15 dnů ode dne jejich změny. 

 
 

Článek VI. 
Orgány TJ 

6.2 Sněm delegátů TJ: 
 
 6.2.5. e) schvalování výroční zprávy TJ, hospodaření s majetkem TJ, účetní uzávěrky a 
zprávy kontrolní komise; 
 6.2.5. e) schvalování výroční zprávy TJ, hospodaření s majetkem TJ, účetní uzávěrky a 
hodnocení činnosti kontrolní komise; 
 
 

6.2.9. Zastoupení na zasedání sněmu delegátů není přípustné. 
6.2.9 Zastoupení na zasedání sněmu delegátů s výjimkou náhradnictví dle odst. 6.2.1 výše 

není přípustné.  
 

6.3 Výkonný výbor TJ: 
6.3.6 Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou svých řádných členů přítomných 
v době usnášení. 
6.3.6 Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou svých řádných členů. 
 
6.3.9 Do působnosti výkonného výboru náleží: 

a) správa vlastního majetku TJ; 
b) příprava plánu činnosti a rozpočet TJ pro sněm delegátů; 
c) zajišťování plnění plánu činnosti a rozpočtu TJ; 
d) přijímání rozhodnutí ke splnění usnesení sněmu delegátů; 
e) schvalování stanov pobočných spolků TJ a jejich změn co do souladu se 

stanovami TJ, ostatními vnitřními předpisy TJ a zákonem; 
f) rozhodování o výši, formě úhrady a splatnosti členských příspěvků, případně 

dalších poplatků; 
g) rozhodování o uzavření, změně či zániku smlouvy o kolektivním členství 
h) zajišťování vzájemně výhodné spolupráce TJ s ostatními fyzickými nebo 

právnickými osobami; 
i) zajišťování optimálního využití vlastního movitého i nemovitého majetku; 
j) archivace všech důležitých dokumentů TJ; 
k) vedení seznamu členů TJ; 
l) schvalování ustanovení aparátu TJ k zajištění úkolů, které překračují rámec 

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

m) rozhodování o likvidačním zůstatku TJ a o likvidačním zůstatku pobočného spolku 
TJ; 

n) rozhodování o jiných záležitostech, které nejsou těmito stanovami svěřeny do 
působnosti kontrolní komise či sněmu delegátů nebo které si sněm delegátů do 
působnosti nevyhradil. 

6.3.9 Do působnosti výkonného výboru náleží: 
a) správa vlastního majetku TJ; 
b) příprava plánu činnosti a rozpočet TJ pro sněm delegátů; 
c) zajišťování plnění plánu činnosti a rozpočtu TJ; 
d) přijímání rozhodnutí ke splnění usnesení sněmu delegátů; 
e) schvalování stanov pobočných spolků TJ a jejich změn co do souladu se 

stanovami TJ, ostatními vnitřními předpisy TJ a zákonem; 
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f) rozhodování o výši, formě úhrady a splatnosti členských příspěvků, případně 
dalších poplatků; 

g) rozhodování o uzavření, změně či zániku smlouvy o kolektivním členství 
h) zajišťování vzájemně výhodné spolupráce TJ s ostatními fyzickými nebo 

právnickými osobami; 
i) zajišťování optimálního využití vlastního movitého i nemovitého majetku; 
j) archivace všech důležitých dokumentů TJ; 
k) vedení seznamu členů TJ; 
l) schvalování ustanovení aparátu TJ k zajištění úkolů, které překračují rámec 

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

m) rozhodování o likvidačním zůstatku TJ a o likvidačním zůstatku pobočného spolku 
TJ; 

n) rozhodování o jmenování statutárního orgánu pobočnému spolku, pokud tento 
neprovede jeho volbu po dobu delší než 3 měsíce; 

o) rozhodování o jiných záležitostech, které nejsou těmito stanovami svěřeny do 
působnosti kontrolní komise či sněmu delegátů nebo které mu uložil sněm 
delegátů nebo které si sněm delegátů do své působnosti nevyhradil. 

 
 
 

Článek VIII. 
Pobočné spolky 

 
8.1 O vzniku, zrušení či přeměně pobočného spolku rozhoduje sněm delegátů TJ, Schvalování 

stanov pobočného spolku TJ a jejich změn co do souladu se stanovami TJ, ostatními 
vnitřními předpisy TJ a zákonem náleží do kompetence výkonného výboru TJ. 

8.1 O vzniku, zrušení či přeměně pobočného spolku rozhoduje sněm delegátů TJ. Schvalování 
stanov pobočného spolku TJ a jejich změn co do souladu se stanovami TJ, ostatními 
vnitřními předpisy TJ a zákonem náleží do kompetence výkonného výboru TJ.  Pobočný 
spolek má pravomoc rozhodovat o věcech týkajících se tohoto spolku, zejména 
samostatného hospodaření, vlastního účetnictví, veškerých ekonomických záležitostí, 
sportovních aktivit, spolkového členství a užívání vlastního nemovitého a movitého majetku 
Pobočné spolky mají vlastní právní identitu a jsou zapsány ve veřejném rejstříku, kde mají 
uvedeny své statutární orgány oprávněné za pobočné spolky právně jednat.  

 
 

IX. 
Zásady hospodaření, členské příspěvky 

 
9.1  Hospodaření TJ se řídí obecně platnými právními předpisy. TJ není založena za účelem 

podnikání a vedlejší hospodářská činnost TJ i jejích pobočných spolků spočívající 
v podnikání či jiné výdělečné činnosti může být vyvíjena pouze za účelem podpory hlavní 
činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku. 

9.2 Majetek TJ tvoří nemovitý i movitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem 
majetku TJ jsou: 

 
 
9.1  Hospodaření TJ a pobočných spolků se řídí obecně platnými právními předpisy. TJ není 

založena za účelem podnikání a vedlejší hospodářská činnost TJ i jejích pobočných spolků 
spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti může být vyvíjena pouze za účelem 
podpory hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku. 

9.2 Majetek TJ a pobočných spolků tvoří nemovitý i movitý majetek, pohledávky a jiná majetková 
práva. Zdrojem majetku TJ jsou: 
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Článek XII. 

Závěrečná a přechodná ustanovení 
12.4 Do prvního zvolení výkonného výboru TJ dle těchto stanov vykonává funkci statutárního 

orgánu TJ předseda TJ úřadující ke dni 31.12.2018, do doby zvolení statutárního orgánu 
nových pobočných spolků vykonává funkci statutárního orgánu Yacht Club LODNÍ SPORTY 
BRNO, pobočný spolek předseda jachetního oddílu TJ úřadující ke dni 31.12.2018, funkci 
statutárního orgánu LODNÍ SPORTY BRNO – kanoistický oddíl, pobočný spolek vykonává 
předseda kanoistického oddílu úřadující ke dni 31.12.2018, funkci statutárního orgánu 
Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek vykonává předseda veslařského 
oddílu TJ úřadující ke dni 31.12.2018. Sídlem pobočných spolků je sídlo TJ, pokud nebude 
stanovami pobočných spolků určeno jinak. 

12.4 Do prvního zvolení výkonného výboru TJ dle těchto stanov vykonává funkci statutárního 
orgánu TJ předseda TJ úřadující ke dni 31.12.2018, do doby zvolení statutárního orgánu 
nových pobočných spolků vykonává funkci statutárního orgánu Yacht Club LODNÍ SPORTY 
BRNO, pobočný spolek předseda jachetního oddílu TJ úřadující ke dni 31.12.2018, funkci 
statutárního orgánu Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek vykonává 
předseda kanoistického oddílu úřadující ke dni 31.12.2018, funkci statutárního orgánu 
Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek vykonává předseda veslařského 
oddílu TJ úřadující ke dni 31.12.2018. Sídlem pobočných spolků je sídlo TJ, pokud nebude 
stanovami pobočných spolků určeno jinak. 


