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STANOVY  

Tělovýchovné jednoty Klub vodáků – turistů z.s. 

 

 

 

1. Základní ustanovení 

 

1. 1. Tělovýchovná jednota Klub vodáků – turistů z.s. – (dále jen TJ KVT) je ve smyslu 

zákona 89/2012 Sb. – občanského zákoníku zapsaným Spolkem provozujícím tělovýchovu, 

sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost pro vlastní členy i veřejnost. 

V  TJ KVT se dobrovolně sdružují členové a sportovní oddíly.  

 

1. 2. Sídlo TJ KVT     K Vinici 2873, 530 02 Pardubice 

 

korespondenční adresa:          je shodná s adresou bydliště předsedy TJ KVT       

 

1. 3. Identifikační číslo:          00527670  

 
 
 

2. Stanovy 
 

Vnitřní organizace TJ KVT, práva a povinnosti členů i volených orgánů TJ KVT se řídí těmito 
stanovami. 
 
 

3. Cíle, poslání a principy TJ KVT 
 

3. 1. Základním posláním TJ KVT je organizovat a provádět sportovní -činnost v rámci svých 

sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a zabezpečovat pro ni materiální podporu 

především takto:  

 

 vytvářet všestranné podmínky a možnosti užívání svých sportovišť pro své členy a     

zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže; tím pečovat o jejich sportovní rozvoj 

v oblasti tělesné kultury,  

 

 pořádáním veřejných sportovních a společenských akcí vytvářet ekonomickou 

základnu pro splnění svých cílů,  

 

 budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá,  

 

 vést své členy a ostatní účastníky všech činností  TJ KVT k dodržování základních 

etických i mravních pravidel a k chování směřující k ochraně přírody, umožnit jim 

široké zapojení do výše uvedených pořádaných akcí, 

 

 hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek; za tím účelem spolupracovat s orgány 

státní správy, krajské a obecní samosprávy a ostatními organizacemi i jednotlivci. 

 

3. 2. TJ KVT neumožňuje působení politických stran nebo prosazování jejich politických 

programů v rámci všech svých aktivit.  
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4. Hlavní činnost TJ KVT 

 
4. 1. TJ KVT vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým 

posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není 

podnikáním ani výdělečnou činností. 

 

 

4.  2. TJ KVT provozuje a vykonává tyto hlavní činnosti: 

 pořádá sportovní, kulturní a společenské akce pro své členy, 

 vykonává tělovýchovnou činnost pro mládež, 

 pořádá veřejné sportovní a společenské akce pro veřejnost, 

 jedná a činí kroky ke zlepšení možností sportovního vyžití široké veřejnosti a 

ochraně životního prostředí. 

 

5. Vedlejší činnost TJ KVT 
 

5. 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti TJ KVT spojeno s náklady, může TJ KVT vykonávat i 

hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za 

účelem hospodárného využití majetku TJ KVT. Zisk z těchto činností používá především k 

podpoře hlavních činností dle čl. IV. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě 

nákladů na vlastní správu.  

 

6. Členství 

6. 1. Členství v TJ KVT je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu 

pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

 

6. 2. Členem TJ KVT se může stát osoba, která souhlasí s posláním spolku, projeví aktivní zájem 

o činnost a zaváže se dodržovat její stanovy. 

 

6. 3.  Členství lze založit podáním písemné přihlášky u výkonného výboru, přičemž členství 

vzniká schválením přihlášky výkonným výborem. 

 

6. 4.  Mládež do 18 let může získat členství písemnou přihláškou, na které je souhlas jejich 

zákonných zástupců. 

 

6.  5.  Základní práva člena TJ KVT: 

a) účastnit se tělovýchovného, kulturního a společenského života tělovýchovné jednoty 

a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají, 

b) uplatňovat své návrhy, názory i kritiku, vznášet dotazy a připomínky týkajících se 

činnosti TJ KVT, 

c) účastnit se jednání orgánů TJ KVT, 

d) volit a být volen do orgánů TJ KVT po dosažení věku 18 - ti let. 
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6.  6.  Základní povinnosti člena TJ KVT: 

a) svědomitě dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a usnesení orgánů TJ KVT, 

b) svým jednáním přispívat k upevňování kolektivu, dodržovat základní etická a mravní 

pravidla i vzájemnou úctu mezi členy TJ KVT. 

c) iniciativně se podílet na práci tělovýchovné jednoty a po svém zvolení řádně 

vykonávat přijatou funkci v orgánech, 

d) platit řádně ve stanoveném termínu příspěvky a další poplatky schválené členskou 

schůzí, 

e) chránit a zvelebovat majetek TJ KVT a usilovat o její dobré jméno.  

 

6.  7.  Členství zaniká: 

a) zrušením členství ze strany člena TJ KVT, 

b) vyloučením člena výkonným výborem pro neplnění základních povinností plynoucích 

ze stanov nebo vnitřních směrnic TJ KVT, 

c) úmrtím člena, 

d) zánikem TJ KVT. 

 

 

6.  8.  Členské příspěvky a poplatky: 

a) členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TJ KVT, 

b) výkonný výbor může stanovit další poplatky související s činností či používáním 

sportovního vybavení nebo jiného majetku TJ KVT, 

c) výši členských příspěvků a poplatků na příslušný rok stanovuje výkonný výbor  

a schvaluje členská schůze, 

d) každý člen je povinen hradit tyto příspěvky a poplatky za celý rok, a to vždy nejdéle 

do termínu, který stanoví členská schůze. 

 
 

7. Orgány TJ KVT 
 

7.  1. Organizační strukturu TJ KVT tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze,  

b) výkonný výbor, 

c) kontrolní komise, 

 

7.  2.  Nejvyšším orgánem TJ KVT je členská schůze složená ze všech členů. Členská schůze 

může být řádná a mimořádná. 

 

7. 3. Řádné členské schůze se konají nejméně jednou za rok a svolává je předseda nejdéle do 

60 dnů po jeho uplynutí. Mimořádná členská schůze se koná, pokud o její svolání požádá 

předseda nebo výkonný výbor TJ KVT, nebo pokud o její svolání požádá více než 1/3 členů 

starších patnácti let. Mimořádná členská schůze se koná nejpozději do 30 dnů od podnětu k 

jejímu svolání. 

 

7.  4. Členská schůze zejména:  

a) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ KVT,  

b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ KVT, 

c) rozhoduje o zániku TJ KVT a o majetkovém vypořádání, 

d) volí a odvolává výkonný výbor a kontrolní komisi, 

e) projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ KVT, schvaluje ji spolu s rozpočtem 
na následující rok, 

f) stanoví hlavní směry činnosti TJ KVT pro příští období, 

g) schvaluje výši členských příspěvků a dalších poplatků, 

h) schvaluje a vydává další interní předpisy, v nichž se upravují vnitřní vztahy TJ KVT.    
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7.  5. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. 
 
7.  6. Pokud není tento počet dosažen při zahájení, vyčká člen pověřený řízením členské schůze 
15 minut a po uplynutí této lhůty je členská schůze usnášeníschopná pokud přesáhne počet 
přítomných členů alespoň 1/3 všech evidovaných členů starších 18-ti let k datu konání členské 
schůze. 
 
7.  7. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
členů.  
 
7. 8. Volba orgánů, schvalování návrhů, usnesení a interních předpisů se provádí veřejným 
hlasováním, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 
 
7.  9. Volební období orgánů TJ KVT je čtyřleté, pokud členská schůze nerozhodne jinak.  
 
7. 10. Statutárním orgánem TJ KVT je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění 
úkolů TJ KVT v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, 
pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, přičemž členské schůze si může vyhradit 
rozhodnutí v dalších otázkách.  
 
7. 11. Výkonný výbor má minimálně 5 členů; předsedu, tajemníka, hospodáře a další funkcionáře 
nutné pro řádné zabezpečení činnosti TJ KVT.  
 

7. 12. Předseda je volen na ustavující schůzi výkonného výboru nadpoloviční většinou 

přítomných. Předseda řídí činnost TJ KVT v souladu se stanovami, vnitřními směrnicemi a 

usneseními členské schůze po celé své funkční období. 

 

7.  13. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.  

 
7.  14. Výkonný výbor zejména:  

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, 
b) organizuje a řídí sportovní, kulturní, hospodářskou a společenskou činnost TJ KVT, 

c) připravuje podklady pro členskou schůzi, rozpočet, hlavní směry činnosti, navrhuje 
výši členských příspěvků a dalších poplatků. 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ KVT, 
e) zajišťuje řádnou evidenci členské základny, dosažených sportovních výsledků; 

zajišťuje vedení daňové evidence, archivaci všech důležitých materiálů, účetních 
dokladů a dokumentů, 

f) spolupracuje s místními orgány kraje, města, ostatními tělovýchovnými jednotami, 
jinými organizacemi a fyzickými osobami, 

g) rozhoduje o vyloučení člena, který neplní své základní povinnosti dle čl. VI. 8. 
 
7. 15. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-Ii přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 
V případě rovnosti hlasů při hlasování o usnesení má rozhodující hlas předseda. 
 
7. 16. Kontrolní komise provádí revizi právních úkonů a hospodaření TJ KVT. Počet jejích 
členů a její složení volí a schvaluje členská schůze. Kontrolní komise je řízena jejím předsedou.  
 
7. 17. Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu a člen 
výkonného výboru nemůže být zvolen do kontrolní komise. 
 
7. 18. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat všechny funkcionáře, ale i členy TJ KVT, kteří 
jsou na vyžádání povinni poskytnout pravdivé vyjádření k šetřené oblasti, předložit příslušné 
písemnosti a poskytnout veškerou součinnost směřující k úspěšnému provedení kontroly. 
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7. 19. S výsledky svých šetření seznamuje kontrolní komise členskou schůzi a výkonný výbor. 
 
7. 20. Kontrola se provádí periodicky jednou ročně v termínu stanoveném členskou schůzí; 
namátkovou kontrolu pak lze, v případě potřeby, provést i v jiném termínu. 
 
7. 21. Ze zasedání členské schůze a zasedání každého orgánu je pořizován zápis 
s uvedením přítomných osob, programu, usnesení, či výsledky jednání. 

 

 

8. Právní postavení a majetek TJ KVT 

 

8.  1. TJ KVT je samostatnou, nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou. Může svým 

jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.  

 

8.  2. Navenek za spolek jedná výbor, a to prostřednictvím předsedy nebo dalšího pověřeného 

člena výboru. Předseda je oprávněn jednat o všech otázkách týkajících se TJ KVT, ostatní 

členové výkonného výboru jsou zmocněni jednat v rozsahu schváleném výkonným výborem. 

 

8.  3. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, pak je pro jeho platnost a účinnost nutný 

podpis předsedy.  

 

8. 4. V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy výkonného výboru 

nebo kontrolní komise musí tento orgán pověřit některého svého člena prozatímním výkonem 

funkce předsedy. 

 

8.  5. Majetek TJ KVT tvoří hmotný, finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva.  

 

Zdrojem majetku TJ KVT jsou zejména: 

a) členské příspěvky a poplatky jednotlivých členů, 
b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,  
c) příspěvky a dotace od samosprávných orgánů a sportovních svazů, 
d) státní příspěvky a dary jiných organizací a osob, 
e) majetek převedený do vlastnictví členem TJ KVT. 

 
8. 6. Majetek TJ KVT je v jeho vlastnictví jako celku. O převodech vlastnických či jiných věcných 
práv jejich nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s nimi, rozhoduje členská schůze.  
 
8. 7. Kromě majetku, ke kterému má TJ KVT vlastnické právo, může využívat i majetek, k němuž 
má zřízeno jiné věcné právo, nebo se jedná o majetek zapůjčený.  
 
8. 8. Výkonný výbor je povinen k údržbě a ochraně majetku uzavírat obchodní a pojistné 
smlouvy, smlouvy úrazového pojištění členů a další pojištění podle vlastního uvážení. 

 

 
9. Zánik a likvidace TJ KVT 

 
9. 1. TJ KVT může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 

nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

9. 2. Při zániku TJ KVT jmenuje členská schůze likvidátora. Likvidátor sestaví do 20 dní od svého 

jmenování do funkce soupis jmění TJ KVT a zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům. 

 

9. 3. Likvidátor vypořádá dluhy TJ KVT. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního 
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zůstatku schválen, usnese se členská schůze na dalším zákonném postupu jak likvidační 

zůstatek vypořádat.  

 

9. 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného usnesení členské schůze na 

vypořádání.  

10. Závěrečná ustanovení 
 

10. 1. TJ KVT se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem TJ 
vodáků-turistů, která vznikla v roce 1956; od roku 1967 působila v ČSTV jako tělovýchovná 
jednota. 
 
10. 2. Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy 
konaného dne 25. března 1990 je TJ KVT nástupnickou organizaci po ČSTV v rozsahu práv a 
povinností, jak jsou evidenčně zachyceny v příslušných dokladech ke dni registrace 4. 5. 1990.  
 
10. 3. Tyto stanovy vstupují v platnost po schválení členskou schůzí dnem jejich registrace. 
Zároveň pozbývají platnost stanovy schválené členskou schůzí dne 30. 1. 2013  a registrované 
Ministerstvem vnitra dne 22.3.2013 pod č.j. VSP/1-856/90-R.. 
 
10. 4. Stanovy mohou být doplňovány nebo měněny pouze po schválení členskou schůzí TJ KVT 
a předepsanou registrací písemného dodatku nebo jejich novým zněním.  
 

 

 

V  Pardubicích dne 10. 2. 2017 


