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S T A N O V Y 
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, z. s. 

____________________________________________________________ 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
1. Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, z. s. je spolek, který vznikl podle zákona  

č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) ze dne 3. února 2012 zápisem Asociace tělovýchovných jednot 
a sportovních klubů ČR, z. s. do veřejného rejstříku dle potvrzení v záhlaví těchto stanov.  
Jako takto zapsaný spolek navazuje na činnost Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů 
České republiky, založené dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, provedenou registrací 
Ministerstvem vnitra ČR dne 7. 5. 1990 pod č. j. VSP 1-104/90-R. 

 
2.  Název spolku:      Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, z. s.  

     (dále je uváděna jen zkratka  ATJSK ČR, z. s., když se má za to, že 
     všude v textu, kde se zkratka objevuje, jde o Asociaci tělovýchovných 
     jednot a sportovních klubů ČR, z. s.) 

 
3.  ATJSK ČR, z. s. má IČ:  005 36 571 
 
4. Adresa sídla:     Lomnického 1071/1, 140 00 Praha  
 
5. ATJSK ČR, z. s.  působí na území České republiky.  
 
6. Symbolem ATJSK ČR, z. s.  je znak.  
 
7. Statutárními orgány ATJSK ČR, z. s.  jsou prezident a viceprezident. Každý z nich jedná samostatně.     
 
8. Nejvyšším orgánem ATJSK ČR, z. s. je valná hromada.  
 
9. Členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby jsou spolky s vlastní právní osobností. Nejsou    

pobočnými spolky ATJSK ČR, z. s.   
 

II. 
Účel a hlavní činnost spolku 

 
10. Základním účelem a hlavní činností je veřejně prospěšná činnost:  

a) prostřednictvím svých členů - tělovýchovných jednot a sportovních klubů (dále jen „členové“)  
v souladu se zákonem o podpoře sportu v České republice a Evropskou chartou sportu vytvářet  
předpoklady pro zabezpečení rozvoje sportu, tělovýchovy, turistiky a dalších pohybových aktivit 
občanů, bez ohledu na jejich věk a tím přispívat k upevňování jejich zdraví, využití volného času  
a k protidrogové prevenci, 

b) zajišťovat dle možností finanční prostředky pro svoje členy,  
c) podporovat a hájit zájmy svých členů,  reprezentovat je ve vztahu ke státní správě,  
d) spolupracovat se sportovními spolky na území ČR, případně zahraničními.  
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III. 
Orgány 

 
11. Orgány ATJSK ČR, z. s. jsou: 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší, 
b) prezident a viceprezident jako orgán statutární, 
c) prezidium jako orgán výkonný. 

 
12. Ukončení činností ve statutárním orgánu: 

a) uplynutím funkčního období, 
b) odvoláním, 
c) odstoupením - 2 měsíce po dojití prohlášení o ukončení činnosti ve statutárním orgánu, 
d) úmrtím. 

 
IV. 

Valná hromada 
 

13.  Valná hromada je nejvyšším orgánem a je složena ze zástupců členů ATJSK ČR, z. s. Každý člen 
má právo delegovat na valnou hromadu jednoho zástupce s hlasem rozhodujícím.  

 
14. Valnou hromadu svolává k zasedání prezidium nejméně jedenkrát do roka, a to pozvánkou zaslanou 

všem členům na doručovací adresu. 
 
15.  Pozvánka musí vždy obsahovat místo, čas a program jednání valné hromady. Musí být členům 

zaslána nejméně 30 dní před konáním valné hromady. 
 
16.  Prezidium je rovněž povinno svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 členů. Nesvolá-li  

v tomto případě prezidium valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo 
podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 

 
17. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo výhradně způsobem, jakým bylo svoláno. 

 
18.  Valná hromada: 

a) projednává a bere na vědomí zprávu o činnosti ATJSK ČR, z. s., zprávu o hospodaření a stavu 
majetku. Tyto zprávy schvaluje, nebo k nim činí výhrady a přijímá nápravná opatření, 

b) projednává a schvaluje rozpočet pro následující období, 
c) stanoví výši ročního členského příspěvku na další období a termín jeho úhrady, 
d) rozhoduje o nakládání s vlastním nemovitým majetkem, 
e) určuje hlavní směry činnosti, 
f) schvaluje jednací řád valné hromady a volební řád v případě voleb,  
g) rozhoduje o vyloučení člena,  
h) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,  
i) rozhoduje o změně stanov, vyjma změny sídla spolku,  
j) volí a odvolává členy prezidia ATJSK ČR z. s. 

  
19. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem 

rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných 

       delegátů.  
 
20. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem   
      rozhodujícím.   
 
21. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba  
  souhlasu alespoň 3/5 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
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22. O všech záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat  
      a rozhodnout se souhlasem všech přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.  
  
 
23. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident ATJSK ČR, z. s., 

nebo pověřený člen prezidia. Průběh zasedání valné hromady blíže určuje jednací řád. V případě 
volební valné hromady se řídí též volebním řádem. Volební a jednací řád schvalují delegáti s hlasem 
rozhodujícím.  

 
24. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se 

konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla 
přijata usnesení. Každý člen spolku obdrží zápis z valné hromady na doručovací adresu. 

 
 

V. 
Prezidium 

 
25. Prezidium zabezpečuje plnění hlavní činnosti ATJSK ČR, z. s. v období mezi zasedáními valné 

hromady. Jeho funkční období je pětileté.  
 
26.  Prezidium může mít 3 – 7 členů. Počet členů prezidia je určen ve volebním řádu a musí být zvolen 

v lichém počtu. Prezidium na svém prvním zasedání zvolí z členů prezidia prezidenta 
 a  viceprezidenta. 
 
27.  Prezidium svolává k zasedání prezident nebo viceprezident, a to nejméně 4x ročně. V případě, kdy tak  

nečiní, nebo nemohou činit, svolá zasedání jiný člen prezidia, a to podle potřeby.  
 
28. Z každého zasedání prezidia se pořizuje písemný zápis, z kterého je patrné, kdy se zasedání 

uskutečnilo, kdo se jej účastnil, jaké otázky byly projednávány a s jakým závěrem. 
 
29.  Prezidium je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení 

prezidia je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  
 
30. Jestliže člen prezidia hlasoval proti, nebo se zdržel hlasování, musí být uvedeno jmenovitě v zápise.  
 
31. Do působnosti prezidia náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito 

stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů ATJSK ČR, z. s.  
 
32.  Mimo zasedání je možné hlasování prezidia písemně per rollam nebo prostřednictvím elektronické 

komunikace. Usnesení z takového hlasování bude zapsáno v nejbližším zápisu z prezidia.  
 
33.  Prezidium zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření 
k jejich realizaci, 

b) organizuje a řídí činnost ATJSK ČR, z. s., 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy ATJSK ČR, z. s.,  
d) připravuje hodnotící zprávu o činnosti ATJSK ČR za uplynulé období, 
e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 
f) dbá o hospodárné využívání a též o údržbu majetku ATJSK ČR, z. s., 
g) zajišťuje operativní spolupráci se státní správou a samosprávou,    
h) přijímá nové členy ATJSK ČR, z. s.    
i) v případě potřeby rozhoduje o změně sídla.  
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VI. 
Prezident a viceprezident 

 
34.  Prezident a viceprezident jsou statutárními orgány ATJSK ČR, z. s. Jsou oprávněni jednat ve všech 

věcech samostatně, a to v souladu s usneseními valné hromady a prezidia. V případě, že jednají 
v rozporu s těmito usneseními, jsou povinni nahradit ATJSK ČR, z. s. škodu, kterou tímto jednáním 
způsobí.  

 
35.  Podepisují jménem ATJSK ČR, z. s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Asociace      

tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, z. s. připojí svůj podpis. 
 
 

VII. 
Členství 

 
36.  Členem ATJSK ČR, z. s. se může stát na základě svého rozhodnutí spolek, který se ztotožňuje s jejím 

účelem a hlavní činností a hodlá se podílet na naplňování  společných zájmů s ostatními členy ATJSK 
ČR, z. s. Součástí přihlášky musí být platné zaregistrované stanovy žadatele. Přijetí za člena schvaluje 
prezidium. Na nejbližší valné hromadě musí dát delegátům přijetí nového člena na vědomí. Prezidium 
blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 

 
37.  ATJSK ČR, z. s.  vede seznam členů spolků, které jsou členy ATJSK ČR, z. s. Zápisy a výmazy 

týkající se členství provádí osoba pověřená (člen prezidia nebo zaměstnanec) a ta také odpovídá za 
řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o nich prokazatelně dozví.  
Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně 
údajů, které jsou o členech evidovány, může stanovit svým vnitřním předpisem prezidium.  

 
38.  Údaje o členech ATJSK ČR, z. s. mohou být zpřístupněny státní správě a územním samosprávám, a to 

zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného 
veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ATJSK ČR, z. s. podáním písemné přihlášky souhlasí  
s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

 
 

VIII. 
Členská práva 

 
39. Člen ATJSK ČR, z. s. má prostřednictvím svým,  popřípadě svých zástupců právo:  

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti ATJSK ČR, z. s., 
b) být informován o činnosti ATJSK ČR, z. s.,  
c) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat,   
d) delegovat kandidáty do volených orgánů ATJSK ČR, z. s. za podmínek těchto stanov, 
e) účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, 
f) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti ATJSK ČR, z. s., 
g) účastnit se jednání orgánů ATJSK ČR, z. s., jedná-li se o činnost či chování daného spolku, 
h) ukončit kdykoliv své členství. 
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IX. 

Členské povinnosti: 
 
40.  Povinnost člena ATJSK ČR, z. s. je:  

a) hájit a prosazovat zájmy ATJSK ČR, z. s., dbát jejího dobrého jména,  
b)      podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti ATJSK ČR,    
         z. s.,  

   c)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ATJSK ČR, z. s. a usnesení valné hromady  
    a prezidia,  

       d)      plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ATJSK ČR, z. s.,  
  e)      řádně a včas zaplatit roční příspěvek stanovený valnou hromadou, 
  f)      vést průkaznou evidenci členské základny a dodržovat jednotné statistické výkaznictví. 

 
X. 

Zánik členství 
 
41.  Členství v ATJSK ČR, z. s. zaniká: 

a) vystoupením člena, 
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek 

nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho 
zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn, 

c) vyloučením z důvodů závažného, nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních 
předpisů ATJSK ČR, z. s. usnesení a rozhodnutí orgánů ATJSK ČR, z. s., nebo jiných 
členských povinností,   

d) zánikem právnické osoby bez právního nástupce.  
 

XI. 
Majetek a hospodaření 

 
42.  Zdrojem majetku ATJSK ČR, z. s.  jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména organizováním sportovní, 

tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti, 
c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod., 
d) příspěvky, dotace a dary. 
 

43.  Majetek ATJSK ČR, z. s. je ve vlastnictví ATJSK ČR, z. s. jako celku. O převodech vlastnického  
práva k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 
dispozicích s ním, rozhoduje prezidium. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) 
s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 

 
44.  Bližší zásady hospodaření s majetkem ATJSK ČR, z. s. může upravit vnitřní předpis.  
 
45.  V případě zrušení ATJSK ČR, z. s.  bez právního nástupce bude provedena její likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace 
může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut členům 
ATJSK ČR, z. s. 

 
XII. 

Ustavení přechodné a závěrečné 
 

46. Toto úplné znění stanov schválila valná hromada Asociace tělovýchovných jednot a sportovních    
klubů ČR, z. s. dne 1. března 2014.  

 


