STANOVY
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.

I.
Základní ustanovení a účel spolku
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., je v současné době nepolitickým spolkem fyzických a
právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, nyní
podléhající úpravě zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Smyslem a účelem založení spolku
bylo a je především navázání na dlouholetou sportovní a kulturní tradici, která byla v oblasti Nového
Jičína započata již v roce 1919, kdy došlo k založení Tělocvičné Jednoty Nový Jičín. Spolek má
zájem v této dlouholeté tradici pokračovat a dále ji rozvíjet, včetně celkového rozvoje nejen
sportovního, ale i kulturního a dalšího vyžití členů spolku a obyvatel Nového Jičína a přilehlého okolí.
Hlavním účelem spolku je: Podpora a rozvoj sportovního a kulturního vyžití členů spolku a dalších
obyvatel obce Nový Jičín a přilehlého okolí.

II.
Název a sídlo spolku
Název spolku:
Sídlo spolku:
IČ:
DIČ:

Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. (spolek si vymiňuje možnost užívat
i zkratku svého názvu „ TJ NJ, z.s.“)
Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín
44937504
CZ44937504

(dále bude ve stanovách užíváno k označení pouze „spolek“, případně „ TJ Nový Jičín, z.s. )
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III.
Hlavní činnosti a naplnění účelu spolku
Hlavními činnostmi, kterými je naplňován účel spolku, kterým je podpora a rozvoj kulturního a
sportovního vyžití členů spolku a dalších obyvatel obce Nový Jičín a přilehlého okolí, jsou péče,
komplexní rozvoj sportovních, společenských, vzdělávacích, osvětových kulturních činností,
zejména na území Nového Jičína a jeho okolí, spočívajících ve vytváření všestranných a
rovnoprávných podmínek pro členy, a to především vedení mládeže, ale i ostatních občanů, k
pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňování tomu, aby se stávali
závislými na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách.
Svou činnost a naplnění účelu uskutečňuje spolek zejména tím, že:
•
organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými
zájmy též usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především mládeži a dalším
zájemcům ze všech vrstev veřejnosti,
•
vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu,
tělovýchovy a dalších forem tělesné kultury, a pro tuto činnosti získává své členy, zvláště pak
mládež,
•
vede děti a mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a
rozvoji morálně-volných vlastností tak, aby se vyhýbala společensky nežádoucím jevům
(drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství, nemocnosti, obezitě, nezaměstnanosti, násilí,
kriminalitě atp.), pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o
praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky, zvláště pak
vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově,
sportu a dalších formách tělesné kultury a umožňuje širokou informovanost v oblasti tělesné
kultury a kultury vůbec,
•
pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů
a vytváří pro to vhodné podmínky organizováním tréninků a soustředění, zejména pak
přípravou školení a seminářů cvičitelů, trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů, jejich
správným metodickým vedením a uplatňováním všech poznatků vědních oborů využitelných
v tělovýchově a sportu,
•
vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť
sportovně nadanou mládež, avšak nikoli na úkor či k tíži obecného rozvoje tělesné kultury a
ostatních členů,
•
buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která bude vlastnit, nebo je
užívat na základě dohod a smluv, a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji
tělovýchovnou a sportovní činnost tak, aby tato zařízení byla k dispozici všem členům spolku,
•
vytváří možnosti ve využívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
mládeže,
•
hájí zájmy členů, sdružených oddílů, odborů uvnitř i navenek, za tímto účelem
spolupracuje s orgány města, s ostatními organizacemi, sportovními svazy (ČUS, TJ, ČOV,
sportovními kluby apod.) a s jednotlivci,
•
dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví ve
městě Nový Jičín a jeho okolí, zejména veřejně prospěšnou prací, organizační a osvětovou
činností, spolek je nepolitickou organizací a není povinen podporovat jakékoli politické strany
a hnutí či jednotlivce.
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Spolek může k výlučné podpoře své hlavní činnosti a pro účely hospodárného využití spolkového
majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání, nebo jiné výdělečné
činnosti.

IV.
Orgány spolku
1.

Spolek je právnickou osobou, jejímiž orgány jsou:
a) Valná hromada spolku
b) Výkonný výbor spolku
c) Předseda spolku

2.

Valná hromada spolku je složena z předsedů jednotlivých oddílů, případně z jejich zástupců
k tomu písemně zmocněných, dále ze statutárních orgánů právnických osob, které jsou členy
spolku, případně z jejich zástupců k tomu písemně zmocněných a členů výkonného výboru
spolku. Tito všichni jsou v evidenci členské základny TJ Nový Jičín, v přehledu OS ČUS
Nový Jičín, který je každoročně doplňován (dále též označeni jako „delegáti“).

Valná hromada spolku se schází dle potřeby, nebo při svolání valné hromady spolku
výkonným výborem spolku, nejméně však jednou za dva roky, z toho co 4 roky se volí výkonný
výbor spolku. Oznámení o konání valné hromady je vyvěšeno na webových stránkách spolku
HYPERLINK „http: // www.tjnj.cz / a to v dostatečném časovém předstihu před datem konání valné
hromady, nejpozději 7 dní před datem konání valné hromady. Pozvánky na jednání valné hromady
spolku budou taktéž nejpozději 7 dní před konáním valné hromady zaslány delegátům valné hromady,
a to i v elektronické podobě. Delegát se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady
podle tohoto odstavce písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením
učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné
hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% členů, ze kterých má být
valná hromada složena (tj. předsedů jednotlivých oddílů a statutárních orgánů právnických osob,
které jsou členy spolku, případně jejich zástupců a členů výkonného výboru spolku). Valná hromada
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů o všech otázkách spolku, o kterých nerozhoduje
na základě zmocnění obsaženém v těchto stanovách výkonný výbor spolku. Valná hromada zejména
volí, či odvolává členy výkonného výboru z řad členů spolku starších 18-ti let, schvaluje změny
stanov spolku a rozhoduje o převodu a přechodu nemovitého majetku spolku. Předseda oddílu spolku,
či statutární orgán právnické osoby, která je členem spolku a členové výkonného výboru spolku mají
na valné hromadě vždy jeden hlas. Valná hromada může zrušit rozhodnutí výkonného výboru spolku
a to pouze v případě, že by takovéto rozhodnutí výkonného výboru bylo v rozporu s účelem a hlavními
cíli činnosti spolku, nadměrně majetkově zatěžovalo spolek, ohrožovalo samotnou existenci spolku,
případně bylo v rozporu s platnými právními normami. Ke zrušení rozhodnutí výkonného výboru
spolku je zapotřebí 2/3 všech přítomných hlasů valné hromady.
3.

Výkonný výbor spolku je sedmičlenný. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.
Výkonný výbor spolku se schází dle potřeby a plánu jednání, nejméně však jednou ročně.
Výkonný výbor spolku koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi zasedáními valné hromady
spolku. Výkonný výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
Do působnosti výkonného výboru spolku patří:
a)
b)
c)

návrh změny názvu a symboliky spolku,
stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti spolku,
návrh změny stanov spolku,
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d)
e)
f)
g)

h)

j)
k)

volba, či odvolání předsedy spolku, případně ředitele TJ
svolání valné hromady spolku, včetně její přípravy,
schválení, nebo vydávání vnitřních směrnic, řádů a pokynů pro činnost
spolku, pokud tyto nejsou vydávány předsedou spolku,
rozhodnutí o nakládání a hospodaření s movitým a nehmotný majetkem spolku a
rozhodnutí o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, rozhodnutí o optimálním
využití sportovišť, opravách, investicích a případné výstavbě tělovýchovných zařízení
sloužících k zajištění činnosti spolku s vyjma rozhodnutí o jeho zcizení,
projednání a schválení zpráv (přehledů) o hospodaření, stavu a návrhu rozpočtu,
uzávěrky hospodaření, revizní zprávy a audity, o čemž informuje výkonný výbor do
30-ti dnů od schválení oddíly spolku, právnické osoby spolku, které jsou členy spolku
a to vždy elektronickou poštou,
i)
rozhodnutí o zřízení či zrušení oddílu spolku,
rozhodování o zrušení – zániku spolku, vč. Stanovení zásad a způsobu vypořádání
majetku, které musí být v souladu s čl. VIII. stanov.

Volbu nových členů výkonného výboru spolku provede valná hromada spolku z návrhu oddílů spolku
a členů spolku, na základě přijatého volebního řádu. Navržený člen do výkonného výboru spolku
musí splňovat věkovou hranici 18-ti let, souhlas s kandidaturou (musí být vždy písemnou formou s
podpisem) a být v evidenci členské základny spolku (přehled členské základny je evidován OS ČUS).
Opakovaná volba je možná na základě valnou hromadou schváleného volebního řádu. V případě, že
nedojde ke zvolení členů výkonného výboru před koncem funkčního období, automaticky se funkční
období členů výkonného výboru prodlužuje o dobu, která uplyne od konce funkčního období po
nejbližší zasedání valné hromady, při kterém dojde ke zvolení nového výkonného výboru.
Pokud počet členů výkonného výboru spolku neklesne pod polovinu, např. z důvodu odstoupení členů
výkonného výboru z této funkce, může výkonný výbor kooptovat nové členy výkonného výboru z
řad členů spolku starších 18-ti let, a to do doby nejbližšího zasedání valné hromady (funkční období
kooptovaných členů je pouze do nejbližšího zasedání valné hromady). Pokud počet členů výkonného
výboru klesne o více jak jednu polovinu, jejich celkového počtu, je povinen výkonný výbor svolat
bez zbytečného odkladu valnou hromadu, na které budou zvoleni noví členové výkonného výboru.
4.

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek navenek. Předseda spolku
je volen výkonným výborem spolku na dobu působnosti výkonného výboru, tedy nejdéle na
dobu čtyř let. K rozhodnutí o volbě či odvolání předsedy spolku je zapotřebí nadpoloviční
většiny hlasů výkonného výboru spolku. Pokud je předseda spolku též členem výkonného
výboru spolku, k jeho hlasu se při volbě či odvolání předsedy přihlíží. Předseda spolku
odpovídá za praktickou realizaci činností zajišťovaných spolkem v intencích stanov TJ NJ,
platného organizačního řádu TJ NJ, z rozhodnutí výkonného výboru spolku a valné hromady
spolku. Organizuje přípravu jednání pro výkonný výbor spolku. Uzavírá a rozvazuje pracovní
smlouvy s pracovníky, zaměstnanci spolku. Je oprávněn k udělování plných mocí jiným
členům spolku (osobám-předsedům oddílů a členů TJ NJ) k zastupování spolku navenek.
Předseda spolku je též oprávněn k vydávání vnitřních směrnic, řádů a pokynů (včetně řádu
placení členských příspěvků) potřebných pro činnost a chod spolku, s tím že tyto předpisy
jsou závazné pro všechny členy spolku. Předseda spolku je povinen s těmito předpisy
seznámit dotčené osoby, zejména členy výkonného výboru spolku, předsedy oddílů spolku a
statutární orgány právnických osob, které jsou současně členem spolku, a to zejména
prostřednictvím webových stránek spolku HYPERLINK „http: // www.tjnj.cz /.
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V.
Členství
Členství ve spolku vzniká:
a)

b)

členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která aktivně působí v oblastech
shodnými s účelem spolku, popřípadě s ním sympatizuje, bez ohledu na svoji
společenskou, nebo politickou orientaci, či vyznání,
členství je dobrovolné a vzniká:
i. na základě písemné přihlášky doručené spolku, doručením přihlášky spolku se
pro účely vzniku členství považuje i doručení písemné přihlášky k oddílu spolku
nebo k právnické osobě, která je současně členem spolku,
ii. a současným schválením této přihlášky předsedou spolku, nebo předsedou
oddílu spolku (pokud je přihláška doručována oddílu) a nebo statutárním
orgánem právnické osoby, která je současně členem spolku (pokud je přihláška
doručována této právnické osobě).

Pro účely vedení evidence členské základny jsou v případě doručení přihlášky předsedové oddílu
spolku (pokud je přihláška doručována oddílu) a nebo statutární orgány právnických osob, které jsou
současně členy spolku (pokud je přihláška doručována těmto právnickým osobám) po případném
schválení přihlášky z jejich strany, povinni daného člena spolku zapsat do seznamu členů spolku,
dle pokynů předsedy spolku a současně jsou předsedové oddílu spolku a nebo statutární orgány
právnických osob, které jsou současně členy spolku, povinni přihlášky nových členů předat vždy
nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci k rukám předsedy spolku. Na vznik členství
neexistuje právní nárok.
Členství ve spolku zaniká:
a)

písemnou výpovědí člena spolku a to dnem, kdy je tato výpověď doručena spolku,
doručením výpovědi se pro účely zániku členství považuje i doručení písemné
výpovědi k oddílu spolku nebo k právnické osobě, která je současně členem spolku,

b)

vyloučením člena spolku za činnost, která je v rozporu se stanovami spolku a smyslem
činnosti spolku, za rozpor se stanovami spolku a smyslem činnosti spolku je výslovně
považováno i nezaplacení členských příspěvků tak, jak budou stanoveny spolkem,
nebo oddíly spolku a nebo právnickou osobou, která je současně členem spolku, o
vyloučení člena rozhoduje předseda spolku, nebo předsedové oddílu spolku (pokud
člen působí v rámci oddílu) a nebo statutární orgány právnických osob, které jsou
současně členy spolku (pokud člen působí v rámci těchto právnických osob),
okamžikem vyloučení člena je vydání písemného rozhodnutí o vyloučení člena se
stručným odůvodněním a podpisem předsedy spolku, nebo předsedy oddílu spolku
(pokud rozhoduje o vyloučení) a nebo statutárním orgánem právnické osoby, která je
současně členem spolku (pokud rozhoduje o vyloučení),
členství ve spolku zaniká také úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem právnické osoby

c)
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Pro účely vedení evidence členské základny jsou povinni v případě zániku členství člena ve spolku,
a to ať již z jakéhokoli důvodu, předsedové oddílu spolku (pokud člen působí v rámci oddílu) a nebo
statutární orgány právnických osob, které jsou současně členy spolku (pokud člen působí v rámci
těchto právnických osob) neprodleně po skutečnosti, se kterou je spojen zánik členství člena ve
spolku, daného člena spolku vymazat ze seznamu členů spolku, dle pokynů předsedy spolku a
současně jsou předsedové oddílu spolku a nebo statutární orgány právnických osob, které jsou
současně členy spolku, povinni případné rozhodnutí o vyloučení člena spolku (pokud bylo
vydáno) předat vždy nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci k rukám předsedy
spolku.

VI.
Práva a povinnosti členů spolku
Člen spolku má právo:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností akcí organizovaných v rámci
spolku,
podílet se na výhodách, které z členství ve spolku vyplývají,
být seznámen s hospodařením spolku, prostřednictvím předsedy oddílu, či statutárního
orgánu právnické osoby, která je současně členem spolku
účastnit se zasedání výkonného výboru spolku, podávat výkonnému výboru spolku
návrhy a podněty, o kterých musí výkonný výbor rozhodnout,
uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku, vznášet v
rámci činnosti spolku dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat
od nich příslušnou odpověď,
užívat majetku, zařízení sportovišť spolku, v rámci organizované sportovní činnosti
a to za podmínek stanovených pro využití sportovních zařízení,

Povinnosti člena spolku:
a)

b)
c)
d)
e)

řádně platit příspěvky, případně jiné poplatky související s činností spolku, k jejichž
úhradě bude zavázána na základě rozhodnutí spolku o příspěvkové povinnosti.
Členské příspěvky a způsob jejich výběru stanoví předseda spolku, pokud tyto nejsou
stanoveny rozhodnutím předsedy oddílu spolku, případně statutárním orgánem
právnické osoby, která je členem spolku.
šetřit, chránit a zvelebovat svěřený i užívaný majetek spolku, taktéž se podílet na
jeho udržování a obnově,
účastnit se schůzí svolaných výkonným výborem spolku, na které výkonný výbor
spolku člena výslovně pozve,
chovat se vždy v souladu s těmito stanovami a vydanými vnitřními směrnicemi a
řády
svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty
spolku, uvědoměle dodržovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy spolku.

Člen spolku, který je fyzickou osobou je vždy členem oddílu spolku, případně členem samostatné
právnické osoby, která je členem spolku a stejně tak je pro vyloučení všech pochybností člen oddílu
spolku, případně člen samostatné právnické osoby, která je členem spolku, vždy členem spolku. Člen
spolku vykonává své práva a povinnosti ke spolku především prostřednictvím oddílu spolku, či
prostřednictvím právnické osoby, která je členem spolku.
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VII.
Oddíly spolku
Spolek může zřizovat oddíly spolku. Oddíl je základním článkem spolku, nemá právní subjektivitu a
jeho úkolem je zajištění sportovní činnosti. O zřizování a rušení oddílů rozhoduje výkonný výbor
spolku. Spolek nezřizuje pobočné spolky a oddíly spolku takto nemohou být ani vnímány.
V čele oddílu stojí předseda oddílu, zvolený z řad výkonného výboru oddílu, který je volen členskou
schůzí oddílu. Členové oddílu spolku na členské schůzi volí nadpoloviční většinou přítomných hlasů
předsedu oddílu a to z řad přítomných členů výkonného výboru oddílu spolku, pokud není stanovami
oddílu stanoveno jinak. Opakovaná volba je možná na základě schváleného volebního řádu oddílu.
V případě, že předseda oddílu není zvolen členy oddílu spolku, zvolí předsedu oddílu výkonný výbor
oddílu spolku.
Předseda jedná za oddíl v rámci spolku a má za povinnost informovat předsedu spolku o složení
výkonného výboru oddílu, případně jeho změnách. Na základě písemné plné moci udělené předsedou
spolku (předsedou TJ), je předseda oddílu oprávněn jednat i navenek spolku, ovšem v rámci zájmů
oddílu spolku, jehož je předsedou a v rámci zájmů spolku jako celku. Předseda oddílu nikdy nemůže
nakládat s nemovitým majetkem spolku, a to ani na základě plné moci udělené mu předsedou spolku,
vyjma situace, kdyby k tomuto úkonu dostal jednomyslný písemný souhlas, předsedy spolku,
výkonného výboru spolku a toto nakládání bylo schváleno valnou hromadou spolku. Za financování,
hospodaření a nakládání s prostředky spolku v rámci oddílu spolku, včetně dotací apod. odpovídá
vždy předseda oddílu spolku. Tuto povinnost a odpovědnost nelze vyloučit ani stanovami oddílu
spolku, ani jiným způsobem.
Oddíl může pro úpravu své činnosti vytvořit své vlastní stanovy, které musí být vždy v souladu se
stanovami spolku zejména s účelem a hlavními činnostmi spolku a čl. VII. Stanov spolku upravujících
problematiku oddílů spolku.

VIII.
Zásady hospodaření
1.

Spolek nabývá finanční prostředky:
z činností vyplývajících z hlavních činností a účelů spolku (tj. zejména z činnosti
sportovní, tělovýchovné a kulturní),
b)
vybíráním členských příspěvků a jiných příspěvků a poplatků spojených s
činností spolku,
c)
získávání prostředků od jiných fyzických či právnických osob (např. z darů, dotací,
grantů, atd.),
d)
z vedlejší činnosti související s naplňováním hlavní činnosti a účelu spolku, z výnosu
s nakládání s majetkem spolku, z příjmů z reklam a z příjmů z nájemného.
a)

2.

Majetek spolku ve formě finančních prostředků je uložen na samostatném účtu spolku u banky,
případně na samostatných účtech jednotlivých oddílů spolku k tomu účelu zřízených. Spolek
používá své prostředky výhradně k realizaci činnosti a účelu spolku a úhradu nákladů spojených
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se správou spolku a jeho oddílů. Otázka hospodaření bude dále konkrétně a podrobně upravena
vnitřním organizačním řádem, nebo vnitřní směrnicí spolku, vydanou a odsouhlasenou
předsedou spolku.
3.

O nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor
spolku. Výkonný výbor spolku dále rozhoduje o hospodaření s nemovitým majetkem spolku,
případně rozhodnutí o optimálním využití, provozu, údržbě, opravách a výstavbě
tělovýchovných, turistických a jiných zařízení sloužící k zajištění činnosti spolku s výjimkou
rozhodnutí o zcizení nemovitého majetku spolku. O převodu a přechodu nemovitého majetku
spolku je vždy potřeba rozhodnutí valné hromady spolku.

4.

O výši a způsobu úhrady členských příspěvků rozhoduje předseda spolku, a to s ohledem na
sociální a finanční podmínky svých členů. Řád placení členských příspěvků spolku bude
předsedou spolku sestaven vždy na rok, a to nejpozději do konce roku, který předchází roku, na
který má být řád placení členských příspěvku vydán. O výši oddílových příspěvků rozhoduje
každý oddíl anebo právnická osoba, která je členem spolku samostatně, za což je odpovědný
předseda oddílu, případně statutární orgán právnické osoby, která je členem spolku. Členové,
kteří jsou zařazeni v rámci jednotlivých oddílů a nebo právnických osob, které jsou členy spolku,
mohou členské příspěvky spolku hradit právě prostřednictvím těchto oddílů a nebo právnických
osob s tím, že v takovémto případě budou příspěvky a poplatky vybírány jednorázovou částkou
poukazovanou oddíly spolku a nebo právnickými osobami, dle pokynů předsedy spolku na účet
spolku, a to dle členské základny, která je v rámci daného oddílu a nebo právnické osoby, vedena.

5.

Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku
neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

IX.
Zánik spolku
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením, či splynutím s jiným spolkem, nebo
rozdělením na základě rozhodnutí valné hromady spolku. Spolek rovněž zaniká na základě
pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení spolku.
Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace. Po provedení všech úkonů
nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na
rozdělení likvidačního zůstatku, kterou předloží spolku ke schválení. V případě, že bude po zániku
spolku existovat nástupnický spolek, bude likvidační zůstatek poukázán tomuto nástupnickému
subjektu, případně subjektům v případě, že jich bude více, a to ve stejném rozsahu, nerozhodne-li
valná hromada jinak. V případě, že spolek zanikne bez nástupnického subjektu, bude likvidační
zůstatek rozdělen mezi členy spolku.
Při rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy spolku bude postupováno vždy tak, aby v co nejširší
možné míře zůstal zachován účel a způsob využití zbylého majetku spolku, a to s přihlédnutím k
budoucímu využití takto rozdělovaného likvidačního zůstatku jednotlivým členům spolku, které by
mělo být vždy v souladu s účelem a hlavními cíli činnosti spolku upravenými v těchto stanovách.

X.
Závěrečná ustanovení
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Toto znění stanov bylo schváleno schůzí valné hromady spolku konané dne 21.2.2019 v Novém
Jičíně, a to způsobem upraveným pro změnu stanov ve stanovách původních. Toto znění stanov
nabývá účinnosti schválením, tj. dne 21.2.2019.
Hlavním prostředkem sloužícím pro komunikaci a informovanosti členů spolku, orgánů spolku a
veřejnosti o všech podstatných skutečnostech, které souvisejí s chodem spolku a budoucím vývojem
spolku jsou webové stránky spolku, jejichž adresa je : HYPERLINK http://www.tjnj.cz/. Dále jsou
předsedové oddílů a statutární orgány právnických osob, které jsou členy spolku, pravidelně
informování elektronickou poštou o dění v orgánech TJ NJ
Spolek se považuje za právního pokračovatele původní organizace s názvem TĚLOCVIČNÁ
JEDNOTA Nový Jičín, která vznikla v roce 1919.
Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy, konaného dne
25. března 1990, se spolek považuje za jednu z nástupnických organizací po ČSTV, a to v rozsahu
majetkových práv a povinností, jak jsou evidenčně zachyceny v příslušných dokladech ke dni
registrace.
Spolek vznikl jako právnická osoba na základě schválení stanov přípravným výborem TJ NJ, posléze
valnou hromadou- konferencí TJ NJ dne 11.4.1990 a dnem registrace stanov ve smyslu zákona č.
83/1990 Sb. O právu shromažďovacím a spolčovacím. Tato první registrace byla provedena dne
22.11.1990 na Ministerstvu vnitra ČR pod jednacím číslem : VSP/1 – 3294/90-R.
Spolek je zároveň členem České unie sportu, která se stala nástupnickou organizací po ČSTV.
Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddílem
L, vložka 307.
V Novém Jičíně dne 21.2.2019
……………………………………
předseda spolku
Ing.Jiří Hrachovec v.r.
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