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1. ÚVOD 

Důležitou roli v našem životě hraje volný čas. Sport může být jeho nejlepší výplní. Je 

totiž obrovským fenoménem na celém světě. Nejen že působí pozitivně na fyzický a 

psychický stav člověka, ale dodává nám i určitý způsob odreagování se a načerpání nové 

energie. 

Výsledky sociologického výzkumu, uskutečněného v roce 1995 agenturou Amasia, 

prokázali značnou diferenciaci zájmu občanů o aktivní sport. Zjednodušeně řečeno, zhruba 

113 lidí se věnuje sportu soustavně a dlouhodobě, 113 příležitostně a 113 nesportuje téměř 

vůbec. Přitom většina si význam sportu uvědomuje a mnozí z nich by se chtěli sportu 

soustavněji věnovat za předpokladu lepších podmínek. Věřím, že k podobným výsledkům 

bychom ve stejném výzkumu dospěli i dnes. Nic to ovšem nemění na tom, že sport je 

značně rozšířenou a velmi oblíbenou lidskou činností. 

Moje dětství a vlastně celý dosavadní život je sportem ovlivněn. Zpočátku jako pasivní 

divák živých i televizních sportovních utkání či závodů, dnes jako profesionální sportovec 

působící ve vrcholovém sportu u nás, mám ke sportu velmi blízko. Za svou dosavadní 

kariéru jsem měla možnost projít různými sportovními kluby s rozdílným vedením i 

managementem, s odlišnými přístupy nejen k plánování či financování, ale ke sportu 

vůbec. Mým příjemným zjištěním je fakt, že v dnešní době, pokud člověk chce sportovat, 

má neomezené možnosti. Existuje široká škála sportovních institucí, kde je možné sport 

provádět na různých výkonnostních úrovních. 

Pro všechny organizace, tedy i pro ty sportovní platí, že úspěšnost jejího fungování 

závisí na schopnostech managementu. Je jakýmsi hlavním orgánem, řídícím mozkem, 

který umožňuje pohybovat se v tržních podmínkách zcela samostatně. Úkolem 

managementu nebo-li řízení tělovýchovné jednoty či sportovního klubu je, vést organizaci 

tak, aby věci fungovaly, jak mají a přitom ji to stálo co nejméně úsilí. Je nutné znát 

dostupné finanční a materiální zdroje, zorganizovat schopnosti lidských zdrojů a jejich 

prostřednictvím stanovit cíle organizace i způsob jejich naplňování. 
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Nezbytností je zvolit správnou formu organizování, tedy vybrat nejlepší organizační 

strukturu. Mám tím na mysli zřízení účelné struktury rolí pro lidi, kteří působí v dané 

organizaci. Pod pojmem účelnost si představuji jistotu, že všechny úkoly jsou přiděleny 

lidem, kteří jsou schopni je splnit nejlépe. Současně musí tito pracovníci přispívat ke 

skupinovému úsilí, tedy musí vědět, že to co dělají má určitý smysl a musí mít určité 

pravomoci, ale také dostatečné informace, aby mohli zadané úkoly plnit. Smyslem 

organizační struktury je uspořádat lidský výkon. Ten se pak stává nástrojem managementu. 

Navrhnout vhodnou organizační strukturu, která bude vyhovovat dané organizaci i dané 

situaci v ní, není jednoduché. Manažeři se v praxi setkávají s mnoha problémy, které se ve 

své práci budu snažit odhalit. 
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je : 

1. Objasnit teoretické aspekty organizování a jednotlivé organizační struktury 

v obecné rovině i s ohledem na sportovní oblast. 

2. Zmapovat organizační strukturu vybraných ženských volejbalových klubů 

působících v České republice. Konkrétně se jedná o tyto : 

• Policejní volejbalový klub Olymp Praha (dále jen PVK Olymp Praha); 

• Volejbalový klub Královo Pole Brno (dále jen VK KP Brno); 

• Tělovýchovná jednota Mittal Ostrava (dále jen TJ Mittal Ostrava); 

• Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice (dále jen TJ Tatran Střešovice). 

Všechny vybrané týmy měli možnost okusit nejvyšší domácí soutěž, většina z nich 

v ní dlouhodobě působí (všechny kluby s výjimkou TJ Tatran Střešovice) a některé se 

pokouší prosadit i na poli mezinárodním (VK KP Brno). 

3. Provést analýzu organizační struktury, ekonomického a sportovm'ho zázemí 

vybraných ženských volejbalových klubů. 

4. Porovnání výsledků analýzy, charakterizovat specifika organizace a organizačních 

struktur. Objasnit rozdíly i společné znaky, popř. navrhnout tzv. "ideální" 

organizační strukturu. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Základní metodologické problémy organizačních struktur 

Organizování a typy organizačních struktur jsou v literatuře uváděny vesměs různě podle 

druhů autorů. Nejčastěji jsou uváděni američtí autoři H. Kooontze a H. Weihrich, 

z českých autorů pak J. Vodáček a E. Vodáčková. Souhrnně jsou teoretické zásady 

managementu zpracovány v knize E. Čáslavové: Management sportu, r.2000. Také z této 

knihy jsem ponejvíce čerpala pro jednotlivé části kapitoly 3. Je ovšem třeba říci, že většina 

teoretických aspektů vychází vesměs z podnikové činnosti. Ve sportu existují i určitá 

specifika, která uvedu podrobněji v závěru teoretických východisek. 

3. 1. Organizování, organizační struktura 

3. 1. 1. Proces organizování 

Pro pojem organizace nenajdeme v literatuře jednoznačnou definici. Jeho vysvětlení je 

velmi různorodé, ať už mluvíme o organizaci jako o komunikačním prostředku, který řeší 

problémy nebo jako o pravidlech pro veškeré chování všech účastru'ků nebo jako o 

prostředku, který umožňuje rozhodování. Organizovat podnik je nutností, která vyplývá ze 

specializace. Mám tím na mysli určování činností lidí ve smyslu dělby práce k dosažení 

vytyčených cílů, protože rozsah práce nemůže být zvládnut jedním pracovníkem a 

provedení práce může vyžadovat různé vědomosti a dovednosti, kterými nedisponuje jeden 

člověk. Důležité je také vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci. 

"Hierarchická organizace, jednoduše také organizování podniku je způsob uspořádání 

podniku. Vymezuje vzájemné vztahy lidí a prostředků při plnění určitých cílů. Je založena 

na vytváření formálních organizačních struktur - mechanismu, který koordinuje a řídí 

aktivity členů v podniku. Ty umožňují co nejefektivnější fungování podniku. Určují vztahy 

nadřízený- podřízený, odpovědnost, postup při plnění jednotlivých úkolů atd." 

(www.wikipedia.org, 2006) 
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Podle amerických autorů, Harolda Koontze a Heinze Weihricha, existuje základní 

logický přístup k organizování (Obr. 1, str.11). Přesto, že první a druhý krok představují ve 

skutečnosti plánování, je možné říci, že proces organizování zahrnuje 6 následujících 

kroků: 

1. Stanovení cílů podniku. 

2. Formulování podpůrných cílů, taktik a plánů. 

3. Identifikace a klasifikace činností, potřebných pro jejich dosažení. 

4. Seskupování těchto činností z hlediska disponibilních lidských a materiálních 

zdrojů tak, aby je bylo možné co nejlépe za daných okolností vykonávat. 

5. Delegování potřebných pravomocí pro vedoucí skupin k provádění daných činností. 

6. Horizontální a vertikální provázání těchto skupin pomocí vztahů podřízenosti 

nadřízenosti a pomocí informačních toků. 

(Koontz H., Weihrich H., Management, 1998, str. 248) 

Dlužno podotknout, že obecné principy organizování se uplatňují i ve sportu, a to nejen 

obecně, ale i ve volejbale (podrobněji viz. dále od kap. 3.2.). 
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Obr. 1 : Proces organizování 

CI1e podniku 

I Plánování 
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------ -t-- -----
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I Organizování 

Delegování pravomocí 

I 
Horizontální a vertikální 

koordinace pravomocí 
a informačních vztahů 

--- --- -t-------
Personalistika 

l 
Vedení Ostatní funkce 

I 
Kontrolování 

(Čáslavová, E., Management sportu, 2000, str. 43) 
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3. 1. 2. Organizační struktury 

"Každá organizační struktura by měla být projektována tak, aby bylo jasné kdo a jaké 

úkoly má plnit, kdo je odpovědný za výsledky. Měla by odstraňovat překážky (způsobené 

zmatkem a neurčitostí přiřazení úkolů) při provádění činností a vytvářet rozhodovací a 

komunikační sítě na podporu podnikových cílů." 

(Koontz H., Weihrich H., Management, 1998, str. 234) 

Výsledkem procesu organizování je organizační struktura. Představuje způsob 

uspořádání jednotlivých článků organizace do určitého systému. Ten by měl zajistit, aby 

vše fungovalo se stoprocentním využitím lidí či skupin lidí, aby role i jejich úkoly a 

pravomoci byli rozděleny co nejhospodárněji. Lze říci, že organizační struktura slouží ke 

koordinaci a řízení aktivit členů organizace. 

Je skutečností, že v praxi neexistuje jediná správná organizační struktura, která by se 

dala použít pro každou organizaci. Vše je ovlivněno konkrétními podmínkami, zdůrazňuje 

se snaha podporovat jednoduchost a pružnost metod i forem organizování. Je třeba říci, že 

uvedené závěry platí v plné míře i ve sportu. 

Jak i Peter Drucker napsal ve své práci Management: nároky, zodpovědnost, praktiky : 

"Nejjednodušší organizační struktura, která plní své poslání, je tou nejlepší. To, co dělá 

organizační strukturu dobrou, jsou problémy, které sama nevytvoří." 

(Čáslavová, Management sportu, 2000, str. 44). 

V teorii rozeznáváme dva druhy organizačních struktur. Vedle tzv. formálních 

organizačních struktur, které představují organizační řád a popisy pracovních funkcí dané 

organizace, existují tzv. neformální organizační struktury. Představují vztahy mezi 

pracovníky organizace, které vznikají spontánně na základě sdílených zájmů skupin lidí. 

Může jít o "partu" lidí hrajících o polední pauze karty nebo přátele, kteří spolu cestují do a 

z práce apod. Proč je význam neformální organizační struktury tak zdůrazňován? Odpověď 

je jednoduchá. Je mnohem snazší požádat o pomoc někoho, koho osobně známe, než 

někoho, jehož jméno na organizační tabuli nám nic neříká. Jak si lze formální a neformální 

strukturu nejlépe představit, můžeme vidět na následujícím obrázku (Obr. 2). 
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Obr. 2 : Formální a neformální organizace 

Formální organizace 

Prezident 

.·iceprezdent 

1 tP:I,'•1i mnnžeři 

atd. 

Neformálni organizace Neformální organizace ~onnálni org~nizace 

(Kontz, H., Weihrich, H., Management, 1998, str.235) 

3. 1. 3. Charakteristiky organizačních struktur 

Za základní charakteristiky klasifikace organizačních struktur se v současném 

managementu, obvykle považují : 

1. Sdružování činnosti vytvářející obsahovou náplň strukturních jednotek. Jde o 

funkcionální, výrobkové a ostatní účelové struktury (založeny podle specifických 

potřeb). Lze říci, u v praxi se obvykle jednotlivé typy kombinují. 

2. Uplatňování rozhodovací pravomoci mezi struk:turními jednotkami. Jde o liniové, 

štábní a kombinované struktury. 

Za doplňkové charakteristiky klasifikace se považují : 

3. Míra delegace pravomoci a zodpovědnosti strukturních jednotek ve vertikální 

hierarchii nadřízenosti a podřízenosti vůči jednotkám návazným. Jde o 

centralizované nebo decentralizované struktury. Označení vyjadřuje, co je pro 

rozhodovací pravomoc převažující. 
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4. Členitost. resp. počet podřízených strukturních jednotek ve vztahu k nadřízené 

strukturní jednotce. Někdy se toto hledisko označuje jako rozpětí managementu. 

Jde pak o úzké (Obr. 3) nebo ploché (široki rozpětí) struktury (Obr. 4). 

5. časové trvání. Rozlišují se struktury stabilní (dlouhodoběji neměnné) a dočasné. 

(Handlíř J., Management, 1998, str.ll8) 

Obr. 4 : Organizace s širokým rozpětím managementu 

o 

Dříve než je zvolena samotná koncepce organizační struktury se musí její tvůrci zamyslet 

nad mnoha faktory. Například jaké útvary budou označeny jako organizační jednotky, jaká 

bude volba rozpětí managementu, kolik bude organizačních úrovní, jak bude delegována 

pravomoc nebo jak bude koncipována horizontální a vertikální dělba činností. 

3. 1. 4. Organizační jednotky 

Výraz organizační jednotka znamená zřetelnou oblast. oddělení nebo pobočku nějaké 

organizace, u níž má manažer pravomoc pro vykonávání specifikovaných činností. V praxi 

může představovat marketingový úsek nebo prodejní oddělení. 

Díky možnosti vytváření organizačních jednotek můžeme ovlivňovat velikost podniku 

téměř nekonečně. Jinak by byla omezena počtem podřízených, které je možné přímo uřídit. 

Organizační jednotky využívají seskupování činností. 
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3. 1. 5. Vytváření organizačních jednotek 

Ještě než se začnu zabývat způsoby vytváření organizačních jednotek, je důležité 

upozornit na fakt, že neexistuje žádný jediný ,,nejlepší" způsob, který by byl aplikovatelný 

pro všechny druhy podniků a za všech situací. Použitý způsob záleží na dané situaci a na 

volbě manažera. 

Američtí autoři Koontz a Weihrich člení organizační struktury přímo do jednotlivých 

způsobů jejich vytváření : 

1. vytváření organizačních jednotek podle jednoduchých čísel 

Tato metoda je založena na vyčleňování osob, které mají své povinnosti, a v jejich 

podřízení jednomu manažerovi. Vychází z úvahy, že úspěch podnikání závisí výhradně na 

počtu zapojených lidí. Podstatné je, že nezáleží na tom, co lidé dělají, s kým spolupracují 

nebo kde pracují. 

Metoda tzv. jednoduchých čísel byla hojně užívána při organizování kmenů, klanů a 

armád. I dnes, v moderní společnosti, existuje možnost jejího využití. Ovšem dlouhodobý 

pokles užívání této metody spočívá v tom, že je užitečná pouze na nejnižší úrovni 

organizační struktury. Dále se totiž stává nevhodná při dosahování dobrých výsledků. 

2. vytváření organizačních jednotek podle času 

Je jednou z nejstarších metod vytváření organizačních jednotek, hojně užívaných na 

nejnižší organizační úrovni, je seskupování činností na základě času. Používání pracovních 

směn je v mnoha podnicích velmi běžné a časté (např. nemocnice, obchodní domy). 

Výhody: 1. pracovní doba není omezena 

2. můžeme realizovat procesy, které nelze přerušit 

3. stejné výrobní zařízení může být užíváno delší časový úsek 

4. stejní lidé mohou přes den studovat a v noci pracovat 
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Nevýhody : 1. nedostatečné vedení během noci 

2. působí faktor únavy- denní I noční směna 

3. mohou vznikat koordinační a komunikační problémy 

4. vyšší odměny za noční nebo odpolední směny zvyšují náklady 

3. vytváření organizačních jednotek podle podnikových funkcí 

Seskupování činností podle podnikových funkcí, nebo-li funkcionální vytváření 

organizačních jednotek (Obr. 5), zahrnuje typické podnikové vlastnosti. Za základní 

podnikové funkce můžeme považovat výrobu, prodej a fmancování. 

Funkcionální vytváření organizačních jednotek je nejčastější způsob organizování 

činností a v praxi se vyskytuje téměř v každém podniku na nějaké organizační úrovni, 

včetně vrcholové úrovně. 

Výhody : 1. je logickým odrazem základních funkcí 

2. udržuje výkonnost a prestiž hlavních funkcí 

3. respektuje princip pracovní specializace 

4. zjednodušuje školení 

5. umožňuje důkladnou kontrolu vrcholovému vedení 

Neyýhody: 1. malý důraz na celkové cíle společnosti 

2. přílišná specializace a úzké zaměření klíčových zaměstnanců 

3. menší koordinace mezi funkcemi 

4. za zisk odpovídá pouze vrcholový manažer 

5. pomalá adaptace vůči změnám v prostředí 

6. omezený rozvoj běžných manažerů 

Pozn. Tato struktura se velmi často uplatňuje ve sportu, nejen na svazové úrovni. 
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Obr. 5: Funkcionální organizační struktura 

(Handlíř, J., Management, 1998, str. 130) 

4. vytváření organizačních jednotek podle území, respektive oblastí 

Tato metoda se nejčastěji používá v podnicích, jejichž operace pokrývají značnou 

geografickou oblast (Obr. 6.). V těchto případech může být vhodné seskupit činnosti podle 

určitých uzemí a podřídit je manažerům. Společnosti, jejichž činnosti jsou značně fyzicky 

nebo geograficky rozptýlené, tuto možnost velmi často využívají. 

Výhody : 1. důraz na odpovědnost na nižších úrovních 

2. důraz na lokální trhy a lokální problémy 

3. lepší koordinace v dané oblasti 

4. zužitkování ekonomických výhod lokálních operací 

5. lepší komunikace lokálními zájemci 

6. lepší výcvik běžných manažerů 
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Neyýhody : 1. vyžaduje více všestranných manažerů 

2. obtížné zabezpečování centrálních ekonomických služeb a častý vznik 

požadavků na oblastní úrovni 

3. obtížnější kontrola vrcholovým managementem 

Obr. 6 : Teritoriální organizační struktura 

(Handlíř, J., Management, 1998, str. 132) 

5. vytváření organizačních jednotek podle zákazníků 

Klíčem pro třídění činností jsou zákazníci- tak vznikají organizační jednotky (Obr.7), 

které jsou podřízeny jednomu manažerovi (např. velkoobchodní a maloobchodní prodej). 

Tento způsob se používá zejména tehdy, existují-li vyhraněné zákaznické skupiny. 

Výhody : 1. důraz na potřeby zákazníků 

2. zákazník má pocit, že má chápajícího dodavatele 

3. rozvoj odborníků v zákaznické oblasti 

Neyýhody : 1. obtížná koordinace operací vzhledem k protichůdným požadavků zákazníků 

2. vyžaduje manažery a odborníky, kteří se vyznají v problematice zákazníků 

3. zákaznické skupiny nemusí být vždy jednoznačně defmovány 
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Obr. 7 : Vytváření organizačních jednotek podle typu zákazníků 

HYJ!Oiečnl 
pů;čky 

Guvernér 

Bankovnf služby 
pro podniky 

Bnnko\inl ~~lu'l1y 
run .rtnn-'d-'la n 

(Handlíř, J., Management, 1998, str. 133) 

6. vytváření organizačních jednotek podle procesu nebo podle zařízení 

Výrobní podniky někdy seskupují činnosti vzhledem k nějakému procesu, nebo 

vzhledem k některému typu zařízení (Obr. 8). Tento druh vytváření organizačních jednotek 

zahrnujících lidi a zařízení se používá pro provádění určité operace. 

Výhody : 1. ekonomicky výhodná 

2. možnost použití speciálních technologií 

3. využití speciálních dovedností 

4. jednodušší výcvik 

Neyýhody : 1. obtížná koordinace organizačních jednotek 

2. odpovědnost za zisk pouze na vrcholu 

3. nevhodná pro rozvoj běžných manažerů 

19 



Obr. 8 : Vytváření organizačních jednotek podle typů procesů nebo podle zařízení 

(Handlíř, J., Management, 1998, str. 134) 

7. vytváření organizačních jednotek podle výrobku 

Tato forma seskupování činností má stále větší význam u společností vyrábějících 

několik výrobkových řad nebo větší počet druhů výrobků. Často se používá pro 

zdokonalení stávající organizační struktury. Firmy, které měli dříve funkcionální 

organizační struktury, se neustále rozrůstají a manažeři se setkávají s problémem velikosti, 

proto zavádějí a používají tento způsob tvorby organizačních jednotek (Obr. 9). 

Manažerská práce je velmi náročná a rozpětí managementu omezuje možnost manažerů 

zvětšit počet bezprostředně podřízených. Stává se proto nezbytné přikročit k 

takové reorganizaci, při které je východiskem výrobek. 

Výhody : I. důraz na výrobkové řady 

2. možnost využívání speciálních zařízení, dovedností i znalostí 

3. zdokonalování koordinace základních aktivit 

4. odpovědnost za zisk na divizionální úrovni 

5. vhodné prostředí pro výcvik běžných manažerů 

Neyýhody: 1. vyžaduje více manažerů 

2. potíže se zajišťováním provozu centrálních departmentů 

3. obtížná kontrola ze strany vrcholového managementu 
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Obr. 9 : Výrobková organizační struktura 

(Handlíř, J., Management, 1998, str. 135) 

8. maticová organizační struktura 

Podstata maticové, respektive mřížkové organizační struktury (Obr. 1 O) spočívá 

v kombinování fimkcionální a projektové či výrobkové tvorby organizačních jednotek v 

rámci jedné organizační struktury. Často se využívá ve stavebnictví, v letectví a 

kosmonautice, v marketingu apod. 

Firmy i zákazníci mají stále větší zájem na konečných výsledcích, například na 

výsledném výrobku nebo na dokončení projektu. V důsledku toho vzniká tlak na to, aby 

byl někdo za dosažení těchto konečných výsledků odpovědný. 

Funkcionální organizační jednotky mají na starosti určití manažeři a jiní mají zase na 

starosti projekty či výrobky. Taková mříž vede kjednoznačnému případu duplicitního 

řízení, což lze samozřejmě předpokládat. Tato duplicita může způsobit i jisté problémy 

s realizací projektu a pak bývá pro vrcholový management obtížné rozhodnout, kde vlastně 

došlo k chybě. Někdy může dojít k vážným rozporům mezi manažery, ke svalování viny 

z jednoho na druhého a k dalším zmatkům v důsledku nejednotného řízení. 

Výhody : 1. orientace na konečné výsledky 

2. důraz na profesionalitu 

3. jednoznačná odpovědnost za zisk u projektů 

Nevýhody : 1. možnost vzniku kompetenčních konfliktů 

2. možnost nekonzistentního vedení 

3. nutnost řešení mezilidských vztahů 
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Obr. 10 : Maticová organizační struktura 
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(Handlíř, J., Managament, 1998, str. 137) 

Shrnu-li, co je výše napsáno, mohu říci, že neexistuje žádný jediný ,,nejlepší" způsob 

organizování. Nejvhodnější typ organizační struktury závisí na velkém množství faktorů a 

samozřejmě na dané situaci. Patří mezi ně práce, která má být vykonána, jací lidé a jaké 

technologie jsou k dispozici, kteří lidé budou obsluhováni a řada dalších vnitřních i 

vnějších vlivů. V každém případě musí být volba určitého typu organizační struktury 

provedena s ohledem na celkové i individuální cíle tak, aby bylo možné je relativně snadno 

a efektivně dosáhnout. Často je vhodné, v zájmu snazšího dosažení cílů, kombinovat různé 

metody tvorby organizačních jednotek. 
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3. 1. 6. Obecné problémy organizačních struktur 

Jak již bylo řečeno, organizační struktura jako způsob uspořádání může mít mnoho 

podob. Každá z nich má ale své klady i zápory. Jaké jsou tedy nejčastější problémy 

organizačních struktur? 

Úkolem organizační struktury je neJen přesně definovat stupně řízení, stupně 

podřízenosti a nadřízenosti, zodpovědnosti a pravomoci, ale měla by rovněž jmenovat 

všechny hlavní i vedlejší činnosti, strukturní jednotky a způsoby jejich komunikace. 

K hlavním charakteristikám organizačních struktur patří rozpětí managementu a počet 

organizačních úrovní. Ty jsou závislé na mnoha faktorech a jsou si nepřímo úměrné při 

konstantní velikosti podniku. Vztah mezi těmito dvěmi charakteristikami můžeme sledovat 

na dříve uvedených obrázcích - obr. 3 a obr. 4. Široké rozpětí managementu je provázeno 

malým počtem organizačních úrovní; úzké rozpětí naopak s mnoha organizačními 

úrovněmi. 

Vznik organizačních úrovní vychází z předpokladu, že manažer je schopen efektivně 

uřídit jen omezený počet osob. Ten je různý a závisí na dané situaci a schopnostech 

manažera. Tento počet se v horních úrovních organizace pohybuje mezi čtyřmi až osmi 

podřízenými a v dolních úrovních mezi osmi až patnácti. Je ale skutečností, že manažeři 

mohou vést i dvacet až třicet podřízených. 

Problémy, které vyvstávají při tvorbě organizační struktury souvisí s organizačními 

úrovněmi. Čím větší je počet organizačních úrovní ve struktuře, tím větší jsou náklady 

organizace na řízení. Je totiž potřeba více manažerů, i více zaměstnanců, kteří jim 

pomáhají. Současně, větší počet úrovní ztěžuje komunikaci. Podnik s mnoha úrovněmi má 

větší problémy s komunikací směrem dolů než podnik, kde vrcholový manažer komunikuje 

s výkonnými pracovníky přímo. Lze říci, že úrovně jsou "filtry" informací. Obtížnější je 

také plánování a kontrola. Organizační struktura by také měla přesně rozdělovat pravomoci 

a zodpovědnosti. Nejasně delegovaná pravomoc působí na rozpětí managementu a je 

nejvážnějším příznakem špatné organizace. Jak se s jmenovanými problémy potýkají 

sportovní organizace si vysvětlíme v následujícím textu. 
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3. 2. Organizování ve sportu 

Sportovní organizace si, díky výraznému pronikání tržní ekonomiky do oblasti sportu, 

stále více uvědomují rostoucí roli organizování a organizačních struktur. Nedostatky 

v organizační struktuře totiž stojí mnoho peněz a nepodporují plnění cílů sportovní 

organizace. Dá se říci, že správné organizování je vědou i uměním. 

Stupeň uvědomování si důležitosti organizování pro efektivnost činnosti sportovních 

klubů je rozdílný u ziskové a u neziskové organizace. Jistotou je, že kluby považují 

organizování za důležité. Pod tímto pojmem si představují především naplňování jejich 

cílů. Dále je podporována nutnost delegace pravomoci a odpovědnosti za vedení některých 

úseků (např. samostatné vedení družstev). 

Rozdíl je patrný i v počtu úrovní řízení. Většina sportovních klubů v České republice 

preferuje dvouúrovňové řízení a v pozitivním slova smyslu se snaží o decentralizaci 

vrcholového řízení (představuje ji manažer nebo ředitel společnosti). V některých 

případech můžeme u občanských sdružení pozorovat jednoúrovňové řízení. IDavním 

řídícím pracovníkem je pak prezident, který obvykle sám řídí všechny organizační články a 

do jeho funkce jsou koncentrovány rozhodující pravomoci. 

A proč je dvouúrovňové řízení výhodnější? Důvody jsou minimálně dva. Za prvé, hráči 

by neměli řešit své problémy přímo s prezidentem klubu. Také proto vznikl v praxi post 

manažera. A za druhé, prezidenti stojí obvykle v čele klubu a často vykonávají i jinou 

podnikatelskou činnost. Je tedy potřebná funkce zástupce, který zabezpečí plynulou 

realizaci a kontrolu činností v klubu. 

3. 2. 1. Organizování podle typu právnické osoby 

Specifika se projevují ve : 

1. vytváření organizačních struktur 

2. počtu úrovní řízení 

3. horizontální a vertikální koordinaci řízených činností 
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3. 2. 1. 1. Obchodní společnosti 

jsou zaměřeny najeden sport 

diferenciace v organizační struktuře začíná u vrcholového managementu 

obvyklé úseky : sekretariát, sportovní, provozně - ekonomický, marketingový 

organizační struktura akceptuje orgány předepsané obchodním zákoníkem 

3. 2. 1. 2. Občanská sdružení 

obvykle sdružují více sportů 

strukturu orgánů a funkcionářů navrhuje sám přípravný výbor občanských sdružení, 

jak to ukládá zákon o sdružování občanů, dále se odvíjí podle počtu řízených 

sportovních odvětví a počtu sportovišť 

organizační struktura je popsána ve stanovách 

3. 2. 2. Formy organizování ve sportu 

Jak je uvedeno výše, v praxi mohou sportovní kluby vznikat jednak ve formě tzv. 

občanských sdružení a jednak na bázi obchodních společností. Ve většině případů jde o 

akciové společnosti (a.s) či společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Mluvíme o jejich 

členění podle typu právnické osoby a to na : 

3. 2. 2. 1. Obchodní společnosti (a.s., s.r.o.) 

Založení, činnost a likvidace se řídí ustanoveními obchodního zákoníku 

Typ ziskové organizace ve sportu 

Počet- významně nižší než počet občanských sdružení (uvádí se cca. 20-25%) 

Existují: 

1. ve sportech, které jsou populární u veřejnosti a těší se zájmu massmédií (fotbal, hokej, 

tenis) a mají obchodovatelné produkty 

2. ve sportech, které jsou provozovány v uzavřených sportovních klubech (golf) 
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3. 2. 2. 2. Občanská sdružení 

Založení, fungování a zánik podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.(mimo 

jiné : 3 osoby, z nichž jedna starší 18-ti let, přijetí stanov, registrace na Ministerstvu 

V nitra apod.) 

Typ neziskové organizace ve sportu 

Počet - řádově tisíce (ČSTV eviduje přes 8 000 tělovýchovných jednot a sportovních 

klubů) 

Formy občanských sdružení ve sportu: 

1. zastřešující sportovní organizace 

2. samostatné sportovní organizace 

3. tělovýchovné jednoty a sportovní kluby 

(podrobněji viz. Topinka J., Stanjura J., Občanská sdružení ve sportu, 2001) 

Přestože je v České republice výrazně vyšší počet občanských sdružení jako forem 

organizování ve sportu, chtěla bych alespoň v krátkosti představit i formy obchodní 

společnosti, protože se řídí svými specifickými předpisy. 

3. 2. 3. Obchodní společnost 

V českém prostředí můžeme sportovní organizace jako obchodní společnosti najít 

zejména na vrcholové úrovni několika málo sportů. Patří mezi ně především fotbal a hokej, 

částečně basketbal. Ve většině případů se jedná o společnosti s ručením omezeným a o 

akciové společnosti. 

3. 2. 3.1. Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) 

Model s.r.o. je dán obchodním zákoníkem stejně jako ostatní podnikatelské subjekty typu 

obchodních společností. Zde nalezneme pravidla, kterými se musí sportovní klub řídit, ať 

už jde o způsob založení nebo o výši počátečního kapitálu. Pro mou práci je ale důležitá 

část, věnovaná orgánům společnosti. Jeho organizační struktura musí obsahovat valnou 

hromadu, jednatele a dozorčí radu. 
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Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří : 

odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti 

schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát 

schvalování stanov a jejich změn 

rozhodování o změně společenské smlouvy 

jmenování, odvolání a odměňování jednatelů 

jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady 

vyloučení společm'ka 

rozhodování o zrušení společnosti 

další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská 

smlouva 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, může 

každý z nich jednat jménem společnosti a samostatně (není-li stanoveno jinak ve 

společenské smlouvě či stanovách). Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané 

evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech 

společnosti. 

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva. Dozorčí rada : 

dohlíží na činnost jednatelů 

nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené 

údaje 

přezkoumává roční účetní uzávěrku 

podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 

jednou ročně 

3. 2. 3. 2. Akciová společnost (dále jen a.s.) 

Stejně jako s.r.o. se a.s. řídí obchodním zákoníkem. Její obecné schéma můžeme vidět na 

Obr. 5. Pro mou diplomovou práci je opět podstatná část věnující se jejich orgánům. Zde je 

představuje valná hromada, dozorčí rada, představenstvo a vrcholový management. 
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Obr. 5: Obecné schéma akciové společnosti 

Valná hromada 

Dozorčí rada 

Představenstvo 

management 

(Čáslavová, E., Management sportu, 2000, str. 50) 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech na ní 

přítomných akcionářů. Projednává : 

změnu stanov 

rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění 

volbu a odvolávání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a 

odvoláváni dozorčí radou 

volbu a odvolávání dozorčí rady a jiných orgánů, určených stanovami s výjimkou 

členů dozorčí rady 

schválení roční účetní uzávěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém 

rozhodnutí o zrušení společnosti 

rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné 

hromady 

Dozorčí rada je chápána jako kontrolní orgán a má za úkol: 

prosazovat všechny strategické záměry akcionářů 

dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

Statutárním orgánem a.s. Je představenstvo, které Je chápáno jako řídící orgán. 

Představenstvo: 

řídí a. s. a jedná jejím jménem 

rozhoduje o všech záležitostech a.s., pokud neJsou zákonem nebo stanovami 

vyhrazeny do působnosti valné hromady 
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Vrcholový management, není dán obchodním zákoníkem, ale představuje profesionální 

operativní řízení společnosti. Formuje se vzhledem ke konkrétní povaze činnosti 

společnosti. 

3.2.4.()bčanskésdružení 

Jak již bylo řečeno, počet sportovních organizací působících v ČR ve formě občanských 

sdružení je mnohonásobně větší. Občanská sdružení spadají mezi neziskové organizace, 

tzn. že převažuje účel, ke kterému je založena. Mohou být ale i organizacemi ziskovými. 

V tom případě převádí zisk zpět do sportovní činnosti. 

Občanské sdružení je možno založit podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

(v platném zněm'). Důležitý je účel, protože podle tohoto zákona nemohou občané založit 

sdružení k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Členy 

občanského sdružení mohou být fyzické ale i právnické osoby (pak mluvíme o tzv. 

kolektivním členství) a jejich práva a povinnosti upravují stanovy. Sdružení vzniká 

registrací, při čemž od data registrace je samostatnou právnickou osobou. Registraci stanov 

sdružení založených podle zákona č. 83/1990 Sb. provádí Ministerstvo vnitra ČR. Návrh 

na registraci mohou podávat nejméně tři občané- fyzické osoby, z nichž alespoň jeden 

musí být starší 18 let. 

3. 2. 4. 1. Stanovy 

Stanovy představují soubor ustanovení, která se týkají vnitřních poměrů organizace. 

Předkládané k registraci musí obsahovat tyto body : 

1. název sdružení 

Název sdružení musí by měl být originální, tzn. nezaměnitelný s názvem jiné právnické 

osoby. Neměl by být rovněž zavádějící či matoucí. 

2. sídlo sdružení 

Při volbě sídla je nutné vycházet ze skutečnosti, že se jedná o stanovení sídla právnické 

osoby. Toto sídlo je zapsáno v příslušném rejstři'ku - registraci MV, Českého 
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statistického úřadu a dalších institucí. Označení sídla tedy slouží jako součást bližší 

identifikace právnické osoby. 

3. cíl činnosti sdružení 

Cíl sdružení musí být v souladu se zákonem. Cíl sdružení by měl být formulován tak, 

aby vystihoval (nepodnikatelskou) podstatu účelu, za kterým sdružení vzniklo, resp. 

účel, kvůli kterému se občané rozhodli sdružení ustavit. 

4. orgány sdružení, způsob jejich ustanovení, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jeho jménem 

Stanovy by měli přesně popsat jednotlivé orgány sdružení, určit jaké pravomoci mají, 

ale také povinnosti, které musí plnit. Stanovy by také měli upravit způsob volby 

představenstva a dobu volebního období, popř. další podrobnosti (např. zastupování 

předsedy místopředsedou apod.) 

5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud jsou zřízeny a pokud budou 

jednat vlastnim jménem 

Pokud organizační jednotky (např. oddíly) je účelné zřizovat, musí stanovy nutně 

obsahovat podmínky, za nichž budou organizační jednotky vznikat a působit. 

6. zásady hospodaření 

Část stanov, která upravuje hospodaření občanského sdružení, musí vycházet 

z platných zákonů (zákon o účetnictví, daňové zákony atd.). Stanovy by měly uvádět : 

- výčet zdrojů finančního zabezpečení činnosti sdružení (příjmů) 

- uvedení majetku sdružení při jeho založení 

- kde je majetek sdružení uložen nebo umístěn 

- kdo je oprávněn s finančními prostředky a dalším majetkem sdružení nakládat, jak je 

vedeno účetnictví 

7. závěrečná ustanovení 

Ve stanovách by měla závěrečná ustanovení upravit : 

- závaznost stanov pro členy 

- kdo a jak může provádět změny ve stanovách 

- od kdy nabývají stanovy platnost 
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- pokud je používáno razítko (logo, znak), pak jej popsat či vyobrazit a určit, kdo je 

oprávněn toto užívat 

- příp. úprava dalších záležitostí, které uzná přípravný výbor za vhodné stanovami 

upravit 

Právními normami, jejichž ustanovení musí text stanov bezpodmínečně ctít jsou : 

Ústava ČR, konkrétně Listina základních práv a svobod čl. 27 

Občanský zákoník, konkrétně § 18 až §20a 

Obchodní zákoník,§ 68 až §75 

Zákon o daních z příjmů, § 18 

3. 2. 4. 2. Občanské sdružení a jeho organizační struktura 

Obr. 6 : Obecné schéma občanského sdružení 

Dozorčí rada 

(Čáslavová, E., Management sportu, 2000, str. 56) 

Organizační struktura se odvíjí od stanov, které jsou základním dokumentem občanského 

sdružení. Zde je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. Ty 

představují valná hromada, prezident, výbor klubu a dozorčí rada. Podle Alexandra Vachty 

vyjmenované orgány vykonávají následující. 

Valná hromada : 

projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, práv a 

závazků; 

projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (event. revizorů účtů); 

projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

období; 
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stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

zakládajícího člena klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné členy klubu; 

schvaluje podmínky smluvního členství; 

přijímá čestné členy klubu; 

stanoví volební období orgánů; 

volí členy výboru klubu; 

volí a odvolává dozorčí radu, resp. revizory účtů; 

rozhoduje o vstupu a vystoupení klubu do a ze spolkových sportovních institucí; 

rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku; 

rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov; 

rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 

Prezident klubu, jako nejvyšší činovník, je oprávněn : 

svolat řádnou a mimořádnou valnou hromadu; 

řídit zasedání výboru klubu (alespoň lx měsíčně); 

uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu; 

uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

Výbor klubu, v jehož čele stojí prezident klubu, je nejvyšším exekutivním orgánem 

klubu. Přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné 

hromadě, anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou 

svěřeny, nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách. 

Dozorčí rada, resp. revizoři účtů jsou oprávněni kontrolovat všechny účetní a finanční 

operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu a podávat o tom zprávy 

výboru klubu a valné hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního 

nebo finančního dokladu. Zároveň navrhují v případě zjištěných nedostatků nápravná 

opatření. 

Přesná podoba organizační struktury občanského sdružení není dána a každý klub si ji 

volí sám podle svých možnosti a potřeb. Proto se dnes v praxi můžeme setkat s odlišným 

pojmenováním orgánu s výše jmenovanými nebo se zcela odlišným orgánem. I to je 

možné, vše je v pravomoci nejvyššího orgánu klubu. 
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Tomu jak se liší teorie od praxe a způsobům, jak jsou organizována volejbalová družstva 

žen na vrcholové úrovni v ČR se chci věnovat v praktické části . N a konkrétních případech 

chci analyzovat pojetí organizování a výběr organizační struktury. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

Úvodní teoretická část vychází z dlouhodobých poznatků mnoha odborníků, kteří se 

zabývají problematikou organizování a organizačních struktur podniků i sportovních 

klubů. V této praktické části se budeme zabývat konkrétními příklady z praxe. Na základě 

získaných teoretických východisek se budeme snažit porovnat teorii s praxí, jejich podoby 

i odlišnosti, a to na čtyřech ženských volejbalových klubech hrajících nejvyšší soutěže 

v České republice. Jsou jimi: PVK Olymp Praha, VK KP Brno, TJ Mittal Ostrava 

(účastníci ArginMax extraligy žen 2005/2006 - nejvyšší soutěž v ČR) a TJ Tatran 

Střešovice (účastnťk I.ligy žen 2005/2006- druhá nejvyšší soutěž v ČR). 

Získat podklady pro tuto část nebylo jednoduché. Manažeři jednotlivých oddílů mají 

řadu starostí a to jak s oslovováním sponzorů,což je nezbytná podmťnka ekonomické 

stability, tak s umístěním resp. udržením a posílením družstva, ale samozřejmě i se 

samotným chodem klubu. Mé praktické poznatky jsou jednoznačně ovlivněny dvěma 

faktory. Za prvé, množstvím času, který mně byl jednotlivými představiteli klubů 

poskytnut a za druhé, ochotou mně svěřit potřebné interní informace, které se týkají 

výhradně klubu. Vycházela jsem předevšťm ze zdrojů, které jsem získala buď 

prostřednictvťm emailu nebo písemnou formou, popř. osobní konzultací (platí pro obě 

pražská družstva). Další potřebné informace, jsem získala jednak z internetu, jednak jsem 

vycházela z vlastních zkušeností. To umožnilo rozšffit informace a rozhovory s předn~mi 

představiteli jednotlivých klubů, a to buď osobním kontaktem nebo telefonicky. Je třeba 

říci, že bez výše uvedených zdrojů informací by bylo velmi obtížné provést podrobnější 

analýzu. 

Nejprve se zaměřím na charakteristiky vybraných ženských volejbalových klubů 

s uvedením organizačních struktur. 
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4.1. PVK OL YMP PRAHA 

4.1.1. Historie klubu 

Volejbalový oddíl mužů a žen byl založen v roce 1957 pod názvem Rudá Hvězda Praha. 

V devadesátých letech byl klub přejmenován na Policejní volejbalový klub (dále jen PVK) 

Olymp Praha a tento název nese dodnes. V roce 1993 končí svou extraligovou činnost 

družstvo mužů (9 x Mistr republiky) a postupně zaniká i celá chlapecká základna klubu. 

Za dobu historie klubu získaly volejbalistky PVK Olympu Praha celkem 15x mistrovský 

titul (a to v letech 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 

1992, 1997, 1999, 2005). Cenná jsou rovněž vítězství v Českém poháru. I těchto titulů má 

v historii klub celkem patnáct. Družstvo žen je od svého vzniku stálým účastníkem 

nejvyšší volejbalové soutěže. Olymp se také pyšní dnes již letitými úspěchy v 

mezinárodních klubových soutěžích. Nejvyšší evropskou klubovou trofej, Pohár mistrů 

evropských zemí, dnes známou jako Champions League, Rudá hvězda vyhrála v letech 

1978 a 1980. Poslední působení družstva v evropských pohárech (Top Teams Cup) je z 

ročníku 2000/01, kdy družstvo zůstalo těsně před branami finále (Final four). V posledních 

letech se do Evropských soutěží z fmančních důvodů nepřihlašuje. 

4.1.2. Současnost klubu 

V posledních letech družstvo PVK Olymp Praha pravidelně bojuje o medaile ve všech 

soutěžích, které se v ČR hrají. Sezóna 2004/2005 byla pro družstvo jedna z nejúspěšnějších 

v historii. Družstvo získalo titul po dlouhých šesti letech, když ve finále porazilo Sokol 

Frýdek-Místek 3:0 na zápasy. Ve stejné sezóně rovněž vyhrálo Český i Československý 

pohár. Unikátním byl fakt, že družstvo ani jednou neodešlo z palubovky poraženo. 

Dokázaly vyhrát 32 zápasů v řadě. 
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Sezóna 2005/2006 již nebyla tak úspěšná, protože tým opustila řada hráček, za které 

nebyla získána dostatečná náhrada. Přesto se klub může pochlubit bronzovou medailí 

z mistrovství ČR, sth'bmou medailí z českého poháru a konečně zlatým úspěchem 

z poháru česko-slovenského. 

PVK Olymp Praha je také častým dodavatelem hráček do reprezentačních družstev žen, 

juniorek i kadetek. Klub dosahuje i řady individuálních úspěchů v anketě o Nejlepší 

volejbalistku ČR. V minulosti získala toto ocenění Jana Havlová a v roce 2005 Aneta 

Havlíčková. Hráčky se pravidelně umísťují i na dalších příčkách. 

4.1.3. Charakteristika klubu 

Hlavním partnerem PVK Olympu Praha je Odbor sportu Ministerstva vnitra České 

republiky (dále jen MV ČR), který ve spolupráci s PVK zabezpečuje přípravu na 

reprezentační úrovni všech hráček zařazených v rezortním sportovním centru Odboru 

sportu MV ČR. 

PVK Olymp Praha je dobrovolným občanským sdružením (podle zákona o sdružování 

občanů č.83 I 1990 Sb.) zájemců o volejbal a činnost v PVK Olymp Praha. Řídí se proto 

svými stanovami, jejichž poslední úprava byla provedena na Ministerstvu vnitra České 

republiky v říjnu roku 2003. Policejní volejbalový klub má samostatnou právní 

subjektivitu a sídlo na adrese : Praha 1 O, Pří potoční ul. 300. 

Posláním PVK Olymp Praha je dle stanov : 

vytváření materiálních a organizačních podmínek pro rozvíjení mládežnických talentů 

ve volejbale v mimoškolní činnosti; 

zabezpečovat dle svých možností podíl na výchově a přípravě volejbalových talentů 

v projektu "Státní sportovní reprezentace", Olympijského hnutí a soutěží jak 

v kategorii žákovské, kadetské, juniorské a seniorské; 

zajišťovat dle možností klubu prostřednictvím tréninkového procesu a účastí 

v soutěžích organizovaných Českým volejbalovým svazem přípravu sportovců pro 

akce v projektu" Sport pro všechny". 
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Jako předmět činnosti si klub stanovil následující: 

zabezpečení tréninkového procesu, který svou úrovní odpovídá poslání klubu; 

zajišťování organizačních, ekonomických, sportovně - technických aktivit potřebných 

pro činnost klubu; 

v rámci zajišťování ekonomických prostředků pro poslání PVK Olymp Praha využít i 

možnosti živnostenských oprávnění v oblasti reklamy, autodopravy, nákupu a prodeje 

zboží, zprostředkovatelské činnosti atp. 

4.1.4. Struktura a orgány klubu 

Orgány klubu PVK Olymp Praha vychází z podstaty, že PVK je občanským sdružením. 

Tomu odpovídá i organizační struktura klubu, jenž je téměř doslovným opisem obecné 

organizační struktury platící pro občanská sdružení. Orgány PVK Olymp Praha tedy jsou: 

Valná hromada; 

výbor klubu; 

prezident klubu; 

dozorčí rada. 

Všechny volené orgány klubu mají jednotné volební období a to 4 roky. 

Nejvyšším orgánem klubu je Valná hromada. Koná se jednou za dva roky a je 

shromážděním členů starších 18 let. Aby byla Valná hromada svolána, je zapotřebí 

požadavku nejméně dvoutřetinové většiny členské základny (členů starších 18 let). 

Mimořádnou Valnou hromadu může svolat i prezident klubu. 

Ve výlučné pravomoci Valné hromady je : 

projednávat výsledky činnosti klubu; 

schvalovat Stanovy PVK Olymp Praha a jejich změny, program a cíle klubu na další 

období; 

projednávat výsledky hospodaření; 

volit a odvolávat členy výboru; 

volit a odvolávat členy dozorčí rady; 

rozhodovat o ukončení činnosti klubu a vypořádání jeho majetku. Valná hromada 

rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů. K rozhodnutí o ukončení činnosti 

klubu a vypořádání majetku je potřebná dvoutřetinová většina hlasů zúčastněných 

delegátů. 
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Řídícím orgánem klubu je výbor klubu. Tvoří ho prezident klubu, jeho zástupce a tři 

další členové. Vykonává pravomoci, které nejsou svěřeny výlučně Valné hromadě nebo 

prezidentovi. Výbor klubu mimo to : 

volí a odvolává prezidenta klubu; 

schvaluje a odvolává trenéry; 

organizačně, finančně a materiálně zabezpečuje účast družstev v oficiálních soutěžích; 

projednává a schvaluje podmínky členských smluv s právnickými členy klubu; 

schvaluje přijetí nových členů klubu, rozhoduje o zrušení nebo vyloučení členů; 

svolává a organizačně zabezpečuje Valnou hromadu klubu; 

stanovuje výši klubových příspěvků na každý kalendářní rok. 

Výkonným a jediným statutárním zástupcem PVK Olymp Praha je prezident. Zastupuje 

klub ve všech právních vztazích a je přímo odpovědný výboru klubu. 

Dozorčí rada je orgán, který je ve své činnosti absolutně nezávislý na výboru klubu a 

prezidentovi. Je jakousi kontrolní komisí, která dohlíží na to, aby vše probíhalo řádně a dle 

pravidel. Zaměřuje se zejména na : 

kontrolu dodržování stanov klubu a usnesení Valné hromady; 

kontrolu hospodaření s movitým a nemovitým majetkem min. lx za rok; 

předkládá stanovisko Valné hromadě ve věcech stížnosti členů klubu proti rozhodnutí, 

postupu výboru klubu a prezidenta; 

předkládá valné hromadě zprávu o kontrole hospodaření. 

Z uvedené charakteristiky a stručného přehledu i stanov vyplývá následující organizační 

struktura (Obr. 7). 
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Obr. 7 : Organizační struktura PVK Olymp Praha 

., 
HOSPODÁŘ KLUBU 

., 
Účetní 

přípravka 
ml. žákyně 
st. žákyně 

ml. žákyně 
st. žákyně 
"8" kadetky 

~ 
I 

VALNA HROMADA 

-------- · -- · _..,_ __ _ 

VÝBOR KLUBU 

., 
PRESIDENT 

., 
SPORTOVNÍÚSEK 

"A" družstvo 

juniorky 

SCM 

Sportovní třídy - Lužiny 

--c Sport. třídy - Vladivostocká 

"8" družstvo žen 

muži 

39 

DOZORČÍ RADA 
(kontrolní komise) 

., 
,._ TRENÉRSKÁ RADA 

., 
Hlavní trenér 

RSC 

Trenér mládeže 
RSC 

Trenér mládeže 
SCM 

------------

Trenéři jednotlivých 
družstev 



Komentář k organizační struktuře PVK Olymp Praha 

Policejní volejbalový klub Olymp Praha je občanské sdružení, které pracuje po dvou 

liniích. Za prvé, směrem k ministerstvu vnitra, kde je součástí jednotlivých sportovních 

oddělení jako např. atletika, vzpírání, střelba, cyklistika, moto, zápas, plavání. Jeho 

hlavním úkolem je výchova hráček pro reprezentaci v kategorii žen a juniorek. Tyto, spolu 

s trenéry a vedením, jsou finančně zabezpečeny resortem MV ČR. Jsou zařazeny ve 

funkcích instruktor-sportovec. Za druhé, na klubové úrovni, kde zabezpečuje výchovu 

hráček od přípravky po kadetskou kategorii (10-16 let). Vedoucím oddělení volejbalu po 

rezortní linii je v současné době pan Mgr. Vladimír Pirunčík, který je zároveň prezidentem 

volejbalového klubu. 

Výbor klubu pracuJe v 5-ti členném složení (prezident klubu, hlavní trenér, trenér 

mládeže, vedoucí družstva žen, ekonom(hospodář)), který se schází z pravidla jedenkrát do 

měsíce nebo podle aktuální potřeby. Řeší problematiku chodu klubu, obsazení trenérů u 

jednotlivých družstev, fmanční stránku klubu, materiální vybavení, složení realizačních 

týmů, doplnění jednotlivých družstev (přestupy a odchody hráček), smlouvy s hráčkami, 

prémie apod. Prezident klubu je statutárním zástupcem pro jednání s ostatními právními 

subjekty, z pověření výboru klubu uzavírá sponzorské smlouvy, smlouvy s hráčkami a 

trenéry, koordinuje práci klubu mezi jednotlivými schůzkami výboru a valnými 

hromadami. 

V klubu je registrováno celkem 199 členů, z toho 92 dospělých a 107 mládeže. 

Trenérskou radu řídí hlavní trenér (v současné době Mgr. Stanislav Mitáč- trenér žen). 

Ta se schází jedenkrát za dva měsíce. Řeší se problematika jednotlivých družstev, moderní 

trendy současného volejbalu, výběry talentů, ukázkové tréninky, školení trenérů apod. 

Celkem pracuje v klubu u jednotlivých družstev 14 trenérů. 
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4.2. VK KP BRNO 

4.2.1. Historie klubu 

Současný název, Volejbalový klub Královo Pole Brno, vznikl v roce 1996 a navázal na 

letité tradice klubu, jehož název byl v minulosti TJ Královopolská strojírna Brno a poté 

SK Královo Pole Brno. V ,,novodobé" historii se všechna družstva tohoto klubu pravidelně 

objevují na nejvyšších příčkách soutěží příslušných kategorií. Družstvo žen získalo např. 

v letech 2000 - 2004 a v roce 2006 titul Mistra ČR. Po připočtení zisku mnoha střibrných 

a bronzových medailí je zřejmé, že se dlouhodobě řadí k nejúspěšnějším kolektivům 

v České republice. Ani v ostatních soutěžích nezůstalo družstvo v poli poražených, což 

dokazuje v posledních letech pravidelná účast ve fmále Českého poháru. Samozřejmostí je 

pro klub také start v evropských pohárech, hlavně v Poháru vitězů pohárů a jeho nástupci 

Top Teams Cupu. 

4.2.2. Současnost klubu 

VK KP Brno je klubem, jenž v posledních letech patří v ženském volejbale jednoznačně 

mezi nejlepší týmy. Každoročně se účastní bojů o nejvyšší příčky a pravidelně také 

různých mezinárodních soutěží. Jedním z důkazů je fakt, že se v posledních pěti letech se 

stal čtyřikrát Mistrem ČR. Uplynulá sezona 2005/2006 byla nejúspěšnější v celé jeho 

historii. Ženy získaly mimo titulu Mistra ČR, vítězství v Českém poháru, byly stříbrné v 

Československém poháru a v mezinárodní soutěži TOP TEAMS CUP se probojovaly do 

čtvrtfmále. 

Stejně jako PVK Olymp Praha je VK KP Brno dodavatelem hráček do reprezentací ČR 

všech kategorií. Zde bych chtěla jmenovat alespoň dvě slavná jména: Nováková -

Dosoudilová a Tobiášová, obě účastnice olympijských her v plážovém volejbale. 
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Hlavní motorem úspěchu brněnského družstva je skvělá práce s mládeží na všech 

věkových kategoriích. Mladé hráčky s talentem pro toto sportovní odvětví jsou stahovány 

takr'Ka z celé Moravy a pod vedením školených trenérů, zde vyrůstají do vysoké kvality. 

Bez problémů se pak ve vyšším věku uplatňují nejprve v domácích a posléze i 

v zahraničních soutěžích. Důkazem toho jsou četné medailové úspěchy v těchto 

kategoriích za posledních 1 O let. 

4.2.3. Charakteristika klubu 

Volejbalový klub Královo Pole Brno (dále jen VK) se sídlem Brno, Vodova 108, je 

samostatným, nezávislým a dobrovolným občanským sdružením nepolitického charakteru 

ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. České republiky. Má postavení samostatné právnické 

osoby, která reprezentuje zájmy svých členů ve vztahu k ostatním tuzemským i 

zahraničním subjektům a osobám. Charakter nepolitické sportovní spolkové organizace ji 

opravňuje k právu podílet se aktivně na veřejném životě. 

Posláním a předmětem činnosti VK je, dle stanov, zejména ochrana zájmů jeho členů, 

vytváření podmínek a rozvoj sportovních aktivit zejména ve volejbalovém sportu a jejich 

potřeb v kulturní, výchovné, společenské, organizační a materiální oblasti. 

V souladu se svými zájmy a potřebami členů rozvíjí VK různé formy osvětové, kulturní a 

společenské činnosti, které směřují k propagaci a rozvoji volejbalu a dalších sportovních 

aktivit. Ke splnění svých úkolů může provozovat obchodní nebo obdobnou podnikatelskou 

činnost za účelem dosahování zisku, vstupovat do obchodních vztahů, může založit nebo 

se podílet na založení jiné právnické osoby. Dále VK zabezpečuje tvorbu a rozvoj 

vlastních i svěřených movitých i nemovitých zdrojů a jejich hospodárné využívání ve 

prospěch svých členů. 

Cílem VK je především : 

sdružovat zájemce o aktivní provozování volejbalu a činností s tím spojených; 

vytvářet podmínky a zajišťovat všechny činnosti k rozvoji a provozování volejbalu od 

základní po nejvyšší úroveň; 
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umožnit svým členům provozovat zájmovou, společenskou i podnikatelskou činnost v 

souladu s posláním a cíli VK; 

propagovat a šířit dobré jméno VK na veřejnosti, tak aby byla seznámena s jeho 

posláním a cíli; 

dle možností propagovat všechny druhy sportovní činnosti SK Královo Pole 

aktivně působit ve volejbalových i organizačních aktivitách na tuzemské a 

mezinárodní úrovni; 

spolupracovat s dalšími orgány, sdruženími a právnickými osobami při zajišťování 

svých cílů a poslání; 

seznamovat veřejnost s výsledky své činnosti v zájmu svých členů, ve všech 

dostupných formách a prostředcích v souladu s těmito stanovami; 

vytvářet pro svoji činnost potřebné materiální a jiné zabezpečení; 

zajišťovat možnosti společenského uplatnění svých členů podle jejich zájmů; 

organizovat sportovní soutěže. 

Dále si za cíl pokládá zabezpečovat : 

vede ekonomické, organizační a administrativní agendy z hlediska řádného zajištění 

veškeré činnosti VK dle všeobecných předpisů a těchto stanov; 

činnost na úseku reklam a zajištění sponzorských podpor; 

prosazování cílů a poslání VK vůči všem dalším subjektům; 

prostorové zabezpečení činnosti svých členů v konané v zájmu VK. 

4.2.4. Struktura a orgány klubu 

Stejně jako tomu bylo u předchozího PVK Olymp Praha je i VK KP Brno občanským 

sdružením, proto schéma VK (Obr. 8) odpovídá obecnému uspořádání (Obr. 6). Orgány 

VK tedy jsou : 

valná hromada; 

představenstvo; 

dozorčí rada. 

Valná hromada členů je nejvyšším orgánem VK. Tvořena je společným zasedáním 

všech řádných členů nebo jimi zvolených zástupců. Schází se pravidelně, nejméně jednou 

ročně, přičemž je schopna se usnášet jestliže je přítomna alespoň polovina všech k 
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hlasování oprávněných členů. Svolávání valné hromady je třeba oznámit všem členům 

nejméně patnáct dní před stanoveným termínem jednání. 

Do výlučné pravomoci valné hromady náleží, podle stanov klubu, všechna rozhodnutí o 

zájmech, potřebách a úkolech VK, zejména však : 

stanovovat hlavní směry činnosti VK; 

schvalovat stanovy a jejich změny, stanovit symboliku VK; 

určovat počet a složení orgánů VK, volit a odvolávat členy orgánů VK; 

schvalovat základní úkoly, cíle a rámcový plán činnosti; 

projednávat a schvalovat zprávu představenstva o činnosti a hospodaření a za uplynulé 

období; 

rozhodovat o návrzích a odvoláních, jí předložených k posouzení, orgány či členy VK; 

v důvodných případech přenášet své pravomoci na představenstvo; 

rozhodovat o sloučení s jinými sdruženími a o zániku VK. 

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů, v případě rozhodování o stanovách nebo zániku VK je třeba souhlas 

dvoutřetinové většiny přítomných členů, ostatní procesní zásady jsou stanoveny jednacím 

řádem valné hromady. 

V době, kdy nezasedá valná hromada, je nejvyšším orgánem představenstvo ( = výbor 

klubu). Je také výkonným orgánem a zastupuje VK vůči třetím osobám a před jinými 

orgány. O počtu jeho členů rozhoduje valná hromada, přičemž je tvořeno minimálně pěti 

členy - prezident, ředitel a nejméně 3 další členové. Ti vystupují jako statutární orgán -

statutární zástupci. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 

V čele představenstva stojí a funkci jeho předsedy vykonává prezident VK. V případě, že 

některý člen představenstva ukončí svoji činnost, lze kooptovat do představenstva z řad 

aktivních členů další osobu. Ze své činnosti se představenstvo zodpovídá valné hromadě. 

Představenstvo v období, kdy nejedná valná hromada, rozhoduje a řídí veškerou činnost 

VK a je, mimo jiné, oprávněno a povinno : 

předkládat návrhy zpráv o činnosti VK; 

volit prezidenta a ředitele; 
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schvalovat přijetí nových členů VK; 

řídit činnost ostatních orgánů a složek; 

rozhodovat o organizační výstavbě sdružení, jeho orgánů a složek, přičemž tato 

rozhodnutí podléhají schválení valné hromady; 

stanovit zásady spolupráce a rozhodovat o členství v tuzemských a zahraničních 

společnostech a organizacích; 

vypracovávat návrhy rozpočtů na další období, plánů činnosti a závěrečných účtů 

hospodaření za běžný rok; 

vypracovávat zprávy o hospodaření s majetkem a fmančními prostředky. 

K zajištění všech úkolů může představenstvo ustavit odborný a servisní sekretariát s 

přihlédnutím k rozsahu činnosti a potřebám členů VK. 

Prezident (předseda představenstva) je statutárním orgánem. Vystupuje za VK vůči 

všem členům a dalším subjektům a je odpovědný za své činnosti představenstvu. Prezident 

vystupuje za VK v době, kdy se neschází představenstvo. V případě jeho nepřítomnosti jej 

zastupuje ředitel, případně další pověřený člen představenstva. 

Dozorčí rada je tříčlenná a je schvalována na návrh představenstva valnou hromadou. 

Vykonává kontrolní činnost nad veškerou činností VK, nejméně jednou ročně předkládá 

představenstvu zprávu o výsledcích hospodaření. Dozorčí rada podává zprávy o svých 

zjištěních představenstvu a zpracovává celkovou zprávu za uplynulé období pro valnou 

hromadu. 

V čele dozorčí rady stojí předseda. Pokud v průběhu volebního období některý člen 

odstoupí, může být na návrh dozorčí rady, po schválení představenstvem, kooptován další 

člen. 

Volba všech orgánů a jejich členů se provádí zásadně na valné hromadě. Prezidenta VK a 

předsedu dozorčí rady volí tyto orgány ze svých členů. Volba se provádí tajným 

hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak. Volební období pak činí 4 roky. Volby 

jsou vždy platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční počet řádných účastníků valné hromady, 

přičemž zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu platných hlasů. 
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V odděleném hlasování se volí členové představenstva a členové dozorčí rady. Členů 

představenstva je voleno nejméně pět a členů dozorčí rady nejméně tři. Člen dozorčí rady 

nemůže být zároveň členem dozorčí rady a naopak. 

Organizační struktura VK KP Brno (Obr. 8) je částečně podobná struktuře PVK Olympu 

Praha. Má ale svá specifika, které si znázorňuje následující obrázek. 
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Obr. 8 : Organizační struktura VK KP Brno 
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Komentář k organizační struktuře VK KP Brno 

VK KP Brno je nezávislým a dobrovolným občanským sdružením fyzických, příp. 

právnických osob. Jeho posláním je především vytváření sportovních podmínek ve 

volejbale a jejich potřeb v kulturní, výchovné, společenské, organizační a materiální 

oblasti. Je součástí sportovního klubu KP Brno spolu s dalšími sporty jako např. basketbal, 

házená, judo. Dále v rámci klubu bylo zřízeno VK KP Brno s.r.o. 

Výbor klubu, nebo-li představenstvo se sestává z jedenácti členů, jeho užší vedení z pěti 

členů. Rozhodující slova mají vždy prezident, ředitel a trenér A-družstva žen. Výbor klubu 

se schází v periodě 2-4 týdnů. Užší vedení se operativně schází jedenkrát týdně na 

informativních schůzkách trvajících přibližně 30 minut. Rada mládeže se schází na krátké 

poradě pravidelně v pondělí. Je tříčlenná ve složení vedoucí trenér SCM, vedoucí trenér 

žákyň a vedoucí trenér přípravek. 

Schůze všech trenérů probíhá 3x v sezóně (září, leden, duben) a účastní se jí všichni 

trenéři jednotlivých klubových družstev. Tyto termíny, které jsem zmínila, se mohou zdát 

zvláštní, ale vychází čistě z praktického hlediska, a to, že volejbalová sezóna v ČR začíná 

na přelomu září a října a vrcholí zpravidla v dubnu. Na svých schůzích řeší zejména 

zařazení hráček v jednotlivých družstvech, přestupy, odchody a hostování, rozpisy soutěží, 

obsazení tělocvičen, přechody v jednotlivých kategoriích, skauting, komunikace s rodiči, 

škoJní prospěch, kázeňské přestupky apod. 

Volejbalový klub má 180-200 členů, z toho 40 dospělých, zbytek tvoří mládež. 
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4.3. TJMITTAL OSTRAVA 

4.3.1. Historie klubu 

Volejbal patří ke sportům, které rozvijejí svou činnost od samého zrodu původní 

tělovýchovné jednoty v r. 1952. Členská základna tohoto sportu, ale i jeho výkonnost se 

zvýšila po sloučení s Tatranem v r. 1961. Tatran měl tenkrát jedno nejlepších ženských 

družstev volejbalistek v republice. Vždyť mistrovský titul získal hned třikrát (1948, 1951, 

1952). 

Později ovšem generační problém přechodně výkonnost snížil a po útlumu následoval 

sestup do nižší soutěže. Po nevýrazném období se počátkem osmdesátých let začala 

projevovat dlouhodobá systematická péče o mládež a oživením družstva žen průbojnými 

talenty vedlo k tomu, že v r. 1972 se TJ Nová huť znovu probojovala do nejvyšší soutěže. 

Nezkušené družstvo však v ní vydrželo pouze jednu sezónu. Ale vzápětí se vrátilo mezi 

nejlepší a hrálo mezi nimi 6 let. Po dalším krátkém pobytu v národní lize se posílený tým 

vrátil do extraligy v roce 1992 . V sezóně 2001/2002 extraligový celek podlehl v baráži 

celku Střešovic a sestoupil do 1. ligy. Po roční stáži v 2. nejvyšší soutěži tým TJ Mittal 

Ostrava sehrál baráž o extraligu se stejným klubem a hladce postoupil zpět do extraligy v 

poměru 3:0 na zápasy, bez ztráty jediného setu. 

Za celou dobu působení se bohužel TJ nepodařilo získat žádné medailové umístění, i 

když týmem prošly v nedávné minulosti hráčky, které jsou nyní v reprezentačním kádru. 

4.3.2. Současnost klubu 

V sezóně 2004/2005 hráčky skvělým způsobem vstoupily do 1 .části soutěže a přes zimu 

byly na 3. místě. Tím si zároveň zajistily účast v extralize 2005/2006. V konečném 

bodování tým obdržel pátou pozici po prohře v PLA Y OFF s UP Olomouc. V následující 
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sezóně jako by se historie opakovala, tým se znovu probojoval do PLA Y OFF, ale 

následně nedokázal zvítězit, tentokrát s týmem TJ Sokol Frýdek - Místek, a zůstal opět 

pouze na páté pozici, i když s novým trenérem, kterého pro svůj tým manažer před 

sezónou získal, měl jistě vyšší ambice. 

4.3.3. Charakteristika klubu 

TJ Mittal Ostrava (dříve TJ Nová Huť Ostrava) je nezávislým sdružením občanů s vlastní 

právní subjektivitou. Působí zejména na území města Ostravy, kde má své sídlo (Moravská 

Ostrava, Varenská 40a). Organizuje společenský, tělovýchovný a sportovní proces pro děti, 

mládež, dospělé, výkonnostní a vrcholové sportovce a dále pro zájemce z řad ostatních 

organizací, spolků, škol, nadací a ostatní veřejnosti s přihlédnutím k provozované 

podnikatelské činnosti na základě živnostenských listů s působností v celé České republice 

a zahraničí. 

Cíle činností TJ Mittal dělí do dvou kategorií - vlastní a vedlejší. Vlastní činností 

chápejme sportovní činnost, zatímco vedlejší činnost podnikatelskou. 

TJ Mitttal Ostrava orgamzuJe společenský, tělovýchovný a sportovní proces dětí, 

mládeže a dospělých. Účelně dle schopností, možností, podmínek a stanovených zásad 

naplňuje zejména tyto cíle : 

vytváří předpoklady pro zajištění společenského rozvoje, tělovýchovného a 

sportovního procesu včetně všech dostupných forem tělesné a duševní kultury a 

získává pro tuto činnost členy z řad občanů, organizací, spolků, škol, nadací apod. 

nejen z tuzemska ale i zahraničí; 

věnuje péči společenské výchově, zvyšování rozvoje fyzických a duševních zdatností a 

vytváří podmínky pro sportovní vyžití, účast v soutěžích a hrách; 

rozvíjí a zajišťuje všestranné formy společenské, kulturní, osvětové, herní a sportovní 

činnosti v souladu se základními potřebami svých členů a potřebami ostatních 

organizací, spolků, škol, nadací a veřejnosti k tomu využívá poměrnou část vlastního, 

vypůjčeného a pronajatého majetku. 

Dále TJ Mittal zajišťuje zázemí pro naplňování svých činností a cílů pronajímáním, 

provozováním, udržováním, rekonstrukcemi a modernizací vlastních společenských, 
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tělovýchovných a sportovních zařízení, investiční výstavbou nových zařízení a 

v neposlední řadě nájmy obdobných zařízení od jiných subjektů. Zajišťuje tvorbu vlastních 

hospodářských a fmančních zdrojů a důsledně dbá na jejich účelné a efektivní využívání, 

stejně tak zajišťuje výkon správy majetku a provozuje hospodářské a podnikatelské 

činnosti. Mimo to, pro dosažení nejvyšší možné efektivnosti a prosperity při zajišťování 

svých činností, vyhledává spolupráci s obecními, městskými a státními úřady všech stupňů, 

dále pak spolupracuje s ostatními organizacemi, společnostmi, fi.rmami, sdruženími a 

fyzickými i právnickými osobami nejen v místě svého působení ale i v celé České 

republice a zahraničí. 

4.3.4. Struktura orgány klubu 

Dnem registrace stanov, 8.5.1989, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. s č.84/1990 Sb. 

vznikla právnická osoba. Ke dni registrace stanov bylo v TJ Mittal Ostrava celkem čtrnáct 

sportovních klubů, časem některé z nich zanikly. Pro mé potřeby mi byly poskytnuty 

stanovy z roku 2002, kdy TJ Mittal Ostrava působil ještě pod svým dřívějším jménem TJ 

Nová Huť Ostrava. Byla jsem ale ujištěna, že mimo názvu nedošlo k žádným změnám. 

Klub je, stejně jako předchozí kluby, zřízen jako občanské sdružení a od toho se odvíjí 

jeho organizační struktura. Orgány klubu jsou : 

valná hromada; 

dozorčí rada; 

prezidium; 

výkonný ředitel; 

sportovní kluby řízené prezidiem zvoleným valnou hromadou klubu; 

sportovní kluby řízené profesionálním manažerem. 

Nejvyšším orgánem TJ Mittal Ostrava je valná hromada, která je tvořena delegáty 

s hlasem rozhodujícím a rovným v následujícím složení : 

zástupci sportovních klubů zvoleni dle stanoveného klíče podle počtu řádných členů 

jednotlivých klubů takto: do 100 členů 2 delegáti 

1 00 - 200 členů 3 delegáti 

200-350 členů 4 delegáti 

350 a více 5 delegátů; 
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členové dozorčí rady; 

členové prezidia; 

zástupci zaměstnaneckého útvaru. 

Valná hromada se svolává nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od 

posledm'ho dne účetm'ho období a svolává ji prezidium TJ. Dále se svolává mimořádná 

valná hromada v případech, kdy o svolání požádá nadpoloviční většina sportovních klubů 

nebo z rozhodnutí prezidia nebo na požádání dozorčí rady TJ. Hlasování se účastní všichni 

přítomní delegáti s rozhodujícím hlasem. Valná hromada je usnášení schopna, je-li 

přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů. K platnosti usnesení je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 

Do působnosti valné hromady náleží zejména : 

rozhodnutí o vzniku a zániku, změně názvu a symboliky; 

schválení stanov a jejich případných změn a úprav; 

volba členů prezidia, dozorčí rady a jejich odvolání; 

stanovení hlavních směrů rozvoje a koncepce činností; 

projednání a schválení výsledků všech činností; 

projednání a schválení účetní uzávěrky za běžný hospodářský rok; 

projednání a schválení výsledků kontrolní činnosti; 

schvalování organizačních a majetkoprávních změn, nebo schválení oprávnění 

k provádění těchto změn; 

přenesení pravomoci k rozhodnutí o zřízení nebo zrušení klubu. 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti prezidia a uskutečňování cílů TJ Mittal 

Ostrava tak, jak jsou uvedeny ve stanovách. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech 

dokladů a záznamů týkajících se činnosti TJ. Kontrolují, zda účetní zápisy jsou vedeny 

v souladu se skutečností a zda činnost TJ je uskutečňována v souladu s právními předpisy, 

stanovami a usneseními valné hromady. Dozorčí rada dále : 

přezkoumává roční uzávěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě TJ; 

je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu a na ní navrhnout potřebná opatření; 

vyřizuje případné spory mezi členy, kluby a orgány TJ pokud o to požádá jedna strana. 
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Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni a případně odvoláváni valnou hromadou TJ. 

Členové dozorčí rady nesmí být členy prezidia a ze svého středu volí předsedu na celou 

dobu funkčm'ho období. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých členů. 

Prezidium je v čele TJ Mittal Ostrava a řídí její činnosti. Čtyři členové, kteří jsou voleni 

valnou hromadou, následně zvolí ze svého středu prezidenta TJ. Zvolení členové prezidia 

po té jmenují do funkce výkonného ředitele, který se však stává právoplatným pátým 

členem prezidia. Prezidium TJ je tedy tvořeno pěti členy a jeho působnost je : 

stanovuje, kontroluje a vyhodnocuje cíle činností dle stanov v souladu 

s ekonomickými záměry; 

koordinuje a stanovuje činnosti v rozsahu přijatých opatření valnou hromadou a je 

oprávněno provádět potřebná zejména ekonomická rozhodnutí; 

schvaluje základní organizační schéma zaměstnaneckého útvaru, v jehož čele Je 

ředitel; 

schvaluje zástupce do externích orgánů z řad členů TJ; 

kontroluje organizační a řídící činnost výkonného ředitele a stanovuje jeho finanční 

příp. věcné ohodnocení; 

zastupuje TJ, pokud nepřenese pravomoci na jinou fyzickou nebo právnickou osobu 

v jednáních o majetkových a organizačních změnách. 

Výkonný ředitel je jmenován a odvoláván prezidiem TJ. Je zodpovědný za řízení 

společenského a tělovýchovného procesu včetně všech dostupných forem tělesné a duševní 

kultury. V návaznosti na tyto činnosti dále zodpovídá za řízení zaměstnaneckého útvaru, 

který zajišťuje především provoz, údržbu a opravy vlastních společenských, 

tělovýchovných a sportovních zařízení a dále pak rekonstrukce, modernizace a investiční 

výstavbu. 

Výkonný ředitel jmenuje (případně odvolává) do řídících funkcí zaměstnaneckého útvaru 

ekonomického manažera, manažera pro správu a provoz tělovýchovných a sportovních 

zařízení, sportovního manažera a profesionální manažery sportovních klubů. Dále uzavírá 

pracovní smlouvy, včetně všech zaměstnaneckých forem dohod o mimopracovních 

činnostech na sportovních a tělovýchovných zařízeních TJ, stejně tak i dohody a smlouvy 

s trenéry, cvičiteli, manažery a profesionálními sportovci a stanovuje platové výměry. 
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Výkonný ředitel určuje podmínky vzniku, změn a zániku pracovm'ho poměru, příp. 

podmínky ujednání při uzavírání dohod a smluv. 

Výkonný ředitel je prezidiu zodpovědný za organizační, sportovní a ekonomickou 

činnost TJ. Může pověřit jednáním sportovní klub prostřednictvím prezidenta příp. člena 

prezidia klubu nebo profesionálního manažera klubu, výlučně však při řešení problematiky 

související s organizačně technickým zajištěním sportovních činností. Při projednávání 

smluvních ujednání a závazků, dohod, objednávek apod., které jsou likvidovány přes běžné 

účty TJ je nutný spolupodpis výkonného ředitele nebo jim udělená plná moc. 

Jednotlivé sportovní kluby, při naplňování cílů činností TJ, vycházejí ze základního 

poslání a věnují péči především společenské výchově, zvyšování rozvoje fyzických a 

duševních zdatností a vlastností při sportovním a tělovýchovném procesu, účasti na 

soutěžích a hrách, organizaci a vedení výcvikových táborů, soustředěním, školením, 

seminářům, výukám trenérů, cvičitelů, rozhodčích a organizačních pracovm'ků a 

funkcionářů. Cíle činností TJ dále pak naplňují samostatně, za podmínek a pravidel 

sportovního odvětví, které jsou dány soutěžním, případně herním řádem svazového orgánu. 

Dělíme je na sportovní kluby řízené prezidiem zvoleným valnou hromadou klubu a 

sportovní kluby řízené profesionálním manažerem. 

Sportovní kluby řízené prezidiem zvoleným valnou hromadou klubu 

Nejvyšším orgánem sportovního klubu s voleným prezídiem a dozorčí radou je valná 

hromada, která je tvořena členy staršími 15-ti let. Do jejich pravomocí náleží především : 

stanovení počtů členů prezidia a dozorčí rady, volení a odvolání prezidenta, členů 

prezídia a členů dozorčí rady; 

schválení navrhované výše klubových příspěvků, poplatků a vstupních vkladů; 

schválení navrhovaného plánu činností a rozpočtu klubu (pokud je však schválen 

rozpočet klubu se schodkem bez krytí vlastními klubovými příjmy, stane se závazným 

jen po schválení prezidentem TJ); 

schválení zprávy o činnosti klubu; 

schválení kontrolní a revizní zprávy dozorčí rady; 

schválení zprávy o hospodaření a ekonomických výsledcích. 
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Valnou hromadu svolává prezidium nejméně jednou ročně v termínu 5-ti týdnů před 

konáním valné hromady TJ. Může se konat i vícekrát v roce, a to pokud o svolání požádá 

prezidium TJ, prezidium klubu nebo nejméně jedna třetina členů klubu straších 15-ti let. 

Valná hromada je usnášení schopná bez ohledu na to, kolik členů klubu se jí zúčastní. 

Jménem prezidia klubu jedná prezident, v nutném a naléhavém případě může prezidium 

pověřit jednáním i jinou osobu. Schází nejméně jedenkrát měsíčně a jeho činnost 

koordinuje prezident klubu. Prezidium klubu zejména : 

připravuje a předkládá plán činností a rozpočet klubu krytý vlastními klubovými 

příjmy, příp. krytý dotacemi projednanými a schválenými výkonným ředitelem TJ; 

navrhuje výši ročních členských příspěvků a poplatků a vstupních poplatků do klubu; 

předkládá písemně zprávy, informace a rozhodnutí prezidia klubu členské základně 

klubu a výkonnému řediteli TJ; 

zpracovává, projednává, případně schvaluje dohody o podmínkách užívání majetku 

TJ; 

připravuje, schvaluje soupisky, případně nominace svých členů pro svazové soutěže, 

turnaje apod.; 

přijímá žádosti o registraci, rozhoduje o jejím přijetí, schvaluje uvolnění z registrace 

klubu apod.; 

schvaluje trenérské, cvičitelské, funkcionářské aj. působení v klubu u vybraných 

jednotlivců a družstev v souladu se mzdovými prostředky danými rozpočtem; 

vypracovává a projednává se sportovním manažerem TJ nové hráčské smlouvy, 

smlouvy o sportovní činnosti, dohody apod. a předkládá k odsouhlasení řediteli TJ; 

projednává s ředitelem TJ využití případného zisku klubu; 

při změně poměrů rozpočtovaných prostředků nebo z jiných důvodů projednává další 

činnost klubu s ředitelem TJ; 

předkládá k podpisu návrhy smluvních ujednání o reklamě, fmančním nebo věcném 

daru, nájmech, pronájmech, výpůjčkách apod.; 

vede disciplinární řízení proti členům klubu za účasti člena dozorčí rady. 
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Sportovní kluby řízené profesionálním manažerem 

Nejvyšším orgánem klubu je profesionální manažer jmenovaný výkonným ředitelem 

TJ. Do jeho pravomocí náleží vytvoření realizačního týmu k zajištění naplňování cílů 

činností klubu. Prezidiem TJ doporučené sestavení realizačního týmu je: 

předseda trenérské rady (TR); 

vedoucí trenér sportovních tříd (STM); 

vedoucí trenér sportovního centra mládeže (SCM); 

organizační pracovník; 

pracovník pro vnější vztahy. 

Do pravomoci a povinností profesionálního manažera náleží především : 

sestavení realizačního týmu klubu; 

navržení výše klubových příspěvků, poplatků a vstupních vkladů; 

zpracování plánů činností a rozpočtu klubu, které se stanou závaznými Jen po 

schválením prezidiem TJ; 

zpracování zprávy o činnostech klubu; 

zpracování zprávy o výsledcích hospodaření klubu; 

zpracování kontrolní a revizní zprávy ověřené ekonomickým manažerem a členem 

dozorčí rady TJ. 

Valnou hromadu klubu svolává profesionální manažer nejméně lx ročně v termínu 

nejpozději 5-ti týdnů před konáním valné hromady TJ. Může se konat i vícekrát v roce, a to 

pokud o svolání požádá prezidium TJ, profesionální manažer nebo nejméně jedna třetina 

členů klubu starších 15-ti let. Jménem klubu jedná profesionální manažer, který může 

v nutném a naléhavém případě pověřit jednáním i jinou osobu. 

Realizační tým se schází nejméně jedenkrát měsíčně a jeho činnost řídí profesionální 

manažer. Profesionální manažer zejména : 

připravuje a předkládá plán činností a rozpočet klubu; 

navrhuje výši ročních členských příspěvků a poplatků a vstupních poplatků do klubu; 

předkládá písemně zprávy, informace a svá rozhodnutí řediteli TJ; 

zpracovává, projednává, případně schvaluje dohody o podmínkách užívání majetku 

TJ; 
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připravuje, schvaluje soupisky, případně nominace svých členů pro svazové soutěže, 

turnaje, apod.; 

přijímá žádosti o registraci, rozhoduje o jejím přijetí, schvaluje uvolnění z registrace 

klubu apod.; 

navrhuje a předkládá k projednání a odsouhlasení trenérské, cvičitelské, funkcionářské 

aj. působení v klubu u vybraných jednotlivců a družstev v souladu se mzdovými 

prostředky v rozpočtu; 

vypracovává, projednává se sportovním manažerem a předkládá řediteli TJ hráčské 

smlouvy, smlouvy o sportovní činnosti, dohody, apod.; 

projednává s ředitelem TJ využití případného zisku klubu; 

při změně poměru rozpočtových prostředků nebo z jiných důvodů projednává další 

činnost klubu s ředitelem TJ; 

předkládá k podpisu návrhy smluvních ujednání o reklamě, finančním nebo věcném 

daru, nájmech, pronájmech, výpůjčkách apod. 

vede disciplinární řízení proti členům klubu za účasti člena dozorčí rady TJ. 

Volba orgánů TJ Mittal Ostrava ( prezidií a dozorčích rad TJ a sportovních klubů) je 

prováděna tajným hlasováním a volební období prezidií a dozorčích rad TJ a jejich 

sportovních klubů jsou čtyřletá. Stejná funkce může být zvoleným členem uvedených 

orgánů vykonávána nepřetržitě nejdéle po dobu dvou volebních období. 

Organizační struktura ženského volejbalového klubu TJ Mittal Ostrava (Obr. 9) je, ve 

srovnání se dvěmi předcházejícími strukturami, poněkud odlišná. 
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Obr. 9 : Organizační struktura TJ Mittal Ostrava 
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Komentář k organizační struktuře TJ Mittal Ostrava 

Volejbalový klub spadá pod TJ Mittal Ostrava. Vytváří, stejně tak jako ostatní sportovní 

odvětví této TJ, samostatný autonomní celek. Nemá ale vlastní IČO, tzn. že účtování se 

zpracovává celkově za celou TJ. Vedení jednotlivých sportovních oddílů samo připravuje 

rozpočet klubu apod., které samozřejmě musí schválit ředitel TJ a prezídium TJ. Kluby 

s vedením TJ jednají a snaží se dohodnout a v rámci možností vytvořit pro klub, co 

nejlepší podmínky. 

Ve stanovách TJ můžeme najít specialitu - dělení klubů na : za 1. sportovní kluby řízené 

prezídiem zvoleným valnou hromadou a za 2. sportovní kluby řízené profesionálním 

manažerem. Kluby se do těchto kategorií rozdělují na základě počtu vlastních členů, ale 

ani jedna z těchto kategorií další výhody neposkytuje. V postatě se dá říci, že do první 

kategorie spadá z uvedených sportovních odvětví pouze golf, jenž má největší počet členů. 

Ostatní sporty, které mají do 200 členů, kam patří také ostravský volejbal, patří do druhé 

kategorie a v jejich čele stojí manažer. 

Šéfem volejbalového klubu TJ Mittal Ostrava je tedy manažer. Jeho prostřednictvím je 

umožněna a prováděna spolupráce s vedením TJ. Tedy jednak s ředitelem TJ, s nímž se 

manažer schází operativně, objeví-li se něco neodkladného, jinak minimálně lx měsíčně. 

Vše ostatní je projednáváno se sportovním manažerem TJ, s nímž je manažer klubu 

praktický v neustálém spojení. Samotné vedení volejbalového klubu se schází minimálně 

lx měsíčně, ale je v denním kontaktu a problémy řeší tak, jak se objeví. 

Prezídium TJ se schází jednou za měsíc, zatímco vedení TJ má porady každých 14 dní a 

zúčastňují se jich manažeři jednotlivých úseků, tzn. sportovní, ekonomický a manažer 

materiálně-technické základny a samozřejmě výkonný ředitel TJ. Všechny záležitosti 

týkající se volejbalu pak manažerovi klubu, který se žádných podobných schůzí neúčastní, 

předává osobně sportovní manažer. 

Manažer klubu má za úkol vytvořit si svůj realizační tým. Doporučené sestavení je 

uvedeno ve stanovách a ve všech oddílech se s drobnými výjimkami praktikuje i v praxi. 

Manažer volejbalového klubu má k ruce jednoho organizačm'ho pracovm'k:a, ale vzhledem 
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k množství práce, která spadá na jejich bedra, je plánováno rozšíření výkonného výboru na 

alespoň 3 lidi. Nezbytnou součástí týmu je samozřejmě sekretářka. Mimo to, manažer 

spolupracuje s šéfem trenérské rady, také členem realizačního týmu, který v klubu 

současně plní funkci hlavního trenéra družstva žen. Právě jemu jsou podřízeni všichni 

trenéři včetně trenérů SCM i sportovních tříd. 
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4.4. TJ TATRAN STRESOVICE 

4.4.1. Historie klubu 

Rozvoj organizované tělesné výchovy a později i sportu se ve Střešovicích datuje od 

založení Sokola roku 1885. Dnešní volejbalový oddíl vznikl v roce 1948 sloučením dvou 

družstev a o sedm let později byl pojmenován TA TRAN Střešovice SSŽ. Volejbal Tatranu 

měl vždy, jak ženská, tak mužská družstva, od mládežnických celků až po seniory. Ovšem 

po přechodu vrcholových mistrovských soutěží do hal musela být pro nedostatek prostorů 

rozpuštěna mužská složka a to i s ohledem na to, že do haly přešla i házená - rovněž 

tradiční sport jednoty. 

Slavnou historii volejbalového Tatranu psalo družstvo žen. V mnohaleté historii získalo 

6x titul mistra republiky (v letech 1961, 1969, 1970, 1971, 1972 a 1973). Až do roku 1980 

hrálo nepřetržitě, a zpočátku velmi úspěšně, v nejvyšší soutěži. Slavná éra skončila 

vznikem středisek vrcholového sportu. Nejlepší hráčky odešly za lepšími podmínkami a 

přišel sestup do první ligy. Návrat mezi elitu se podařil až po dlouhých deseti letech. Kde 

střídavě působila a opět se propadala do nižší soutěže. 

4.4.2. Současnost klubu 

V loňské i letošní sezóně působilo družstvo ve druhé nejvyšší soutěži v ČR, což je l.liga. 

V sezóně 2004/2005 dokázaly hráčky tuto soutěž vyhrát a vybojovat si tak možnost 

postupu do nejvyšší soutěže. V barážových bojích ovšem prohrály s družstvem VK TUL 

Liberec, což, dá se říci, bylo pro mnohé z nich i pro vedení samotné velkým zklamáním. 

V sezóně následující 2005/2006, obsadily ve stejné soutěži druhou pozici, za družstvem 

MS Brno, a pro příští rok mají právo v této soutěži opět působit. 
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4.4.3. Charakteristika klubu 

Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice (dále jen TS nebo TJ) je občanským sdružením 

s právní subjektivitou založeným v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, v platném znění. Sídlo najdeme na Praze 6, ulice Sibeliova 368. TJ Tatran 

Střešovice má charakter nepolitické spolkové organizace, zaměřené na tělovýchovnou a 

sportovní činnost, s možností podílet se aktivně na veřejném životě. Pro mé potřeby mi 

byli vypůjčeny stanovy klubu z roku 2002. 

Poslání a cíle klubu jsou následující : 

TS organizuje zejména vlastní sportovní a tělovýchovný proces v souladu s vlastními 

zájmy a zájmy sportovních oddílů (dále jen oddílů); 

TS vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje oddílů; 

TS pečuje o odbornou a morální výchovu svých členů a příznivců při uplatňování 

všeobecných demokratických zásad a morálky a dodržování zásad fair- play v tělesné 

výchově a sportu; 

TS pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých 

členů a vytváří vhodné podmínky pro tréninkový a cvičební proces; 

TS zajišťuje podmínky pro školení trenérů, cvičitelů, rozhodčích a funkcionářů za 

účelem správného metodického řízení jejich činnosti a při uplatňování všech poznatků 

vědy, týkající se tělovýchovy a sportu; 

TS vede své členy k dodržování zdravotních zásad, zásad úrazové zábrany a řádné 

životosprávě; 

v souladu se zájmy svých oddílů buduje, provozuJe a udržuje svá tělovýchovná 

zařízení a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní 

činnost; 

TS zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich 

hospodárné využívání a vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, 

který je ve vlastnictví a užívání; 

při plnění svých hlavních úkolů spolupracuje TS s ostatními tělovýchovnými 

jednotami a sportovními kluby, se sportovními a tělovýchovnými svazy a se 

sportovními a tělovýchovnými organizacemi; 

TS se v zájmu svých členů podílí na pořádání kulturních, osvětových a dalších 

společenských akcí. 
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4.4.4. Struktura a orgány klubu 

TJ Tatran Střešovice je občanským sdružením a tomu také odpovídá základní struktura 

tělovýchovné jednoty. TS zastřešuje velké množství sportovních odvětví, které vystupují 

jako samostatné celky, tzn. mají své vlastní vedení, manažery apod. Podrobněji rozebírám 

tuto problematiku v následující kapitole. 

Sportovní oddíly TJ Tatran Střešovice 

Členové TS se organizačně sdružují v oddílech, které mají v rámci organizační struktury 

TS povahu autonomních a samosprávních celků. Jejich společné záležitosti a zájmy 

vyřizují a prosazují orgány TS. Každý oddíl si samostatně organizuje svůj vlastní 

tělovýchovný proces podle pravidel daného sportovního odvětví a podmínek soutěžm'ho 

řádu svazového orgánu, při respektování dosaženého stavu vlastních příjmů a zvláště pak 

celkových zdrojů TS a daných materiálně technických podmínek. 

Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem oddílu. Je tvořena členy oddílu staršími 

osmnácti let. Koná nejméně jednou za rok, v případě potřeby i vícekrát, pokud o to požádá 

předseda oddílu, výbor TS, nebo jedna třetina členů oddílu starších osmnácti let. 

Do pravomoci členské schůze oddílu náleží : 

volit a odvolávat předsedu, případně místopředsedu a další členy výboru oddílu; 

stanovit hlavní směry sportovní činnosti, pečovat o rozvoj sportovního odvětví 

v oddíle, rozhodovat o podmínkách účastí v soutěžích, případně o dostoupení ze 

soutěže; 

projednat a schvalovat zprávu o činnosti oddílu, včetně stavu hospodaření oddílu; 

v případě, že oddíl nemá žádných závazků vůči TS a ani neuplatňuje požadavky na 

majetkové vypořádání, může rozhodnout o zániku či vystoupení oddílu z TS a ukončit 

svoji činnost; 

navrhuje kandidáty do výboru TS; 

volí své zástupce( dále jen delegáty) do členské schůze TS; 

volí, či navrhuje své zástupce do příslušných orgánů ČSTV, či příslušných svazových 

orgánů. 
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Výbor oddílu má za úkol následující : 

koordinuje a zajišťuje činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze oddílu; 

rozhoduje o přijetí za člena oddílu; 

vede disciplinární řízení ve věcech týkajících se jeho členů; 

připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu oddílu; 

po dohodě s výborem TS určuje výši oddílových příspěvků; 

připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů do svazové soutěže a 

rozhoduje o přijetí registrace; 

rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů, aktivních sportovců do jiných 

oddílů. 

Orgány a funkcionáři TJ Tatran Střešovice 

Jak jsem již výše zmínila, oddíly působí jako autonomní celky. Jejich členové přímo 

nebo nepřímo vytvářejí tyto svoje společné orgány : 

členská schůze TS; 

výborTS; 

kontrolní komise TS; 

předseda a místopředseda TS. 

Volba všech volených orgánů a funkcionářů TS se provádí veřejným hlasováním, pokud 

volící orgán nerozhodne jinak. Volební období všech orgánů a funkcionářů je dvouleté, 

může však být delší- až 4 roky. Počet volebních období není omezen. Volby jsou platné, 

zúčastní -li se jich nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. 

Členská schůze TS je nejvyšším orgánem. Tvořena je delegáty volenými členskými 

schůzemi jednotlivých oddílů. Počet delegátů volených členskou schůzí oddílu se řídí 

počtem členů oddílu, z nichž na každou započatou desítku řádných členů připadá jeden 

volený delegát s hlasem rozhodujícím. Do její výlučné pravomoci patří : 

rozhodnutí o změně názvu a symboliky TS; 

stanovit hlavní směr a koncepce rozvoje činnosti; 

schvalovat, rušit nebo měnit stanovy TS; 

schvalovat nebo vydávat vnitřní směrnice a řády pro činnost TS; 
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schvalovat platnost a působnost směrnice ČSTV, nebo jiných zastřešujících 

sportovních organizací v podmínkách TS; 

volit a odvolávat členy výboru TS a členy kontrolní komise; 

schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem 

včetně jeho nájmu, uzávěrku hospodaření a revizní zprávu; 

rozhodovat v odvolacím řízení proti disciplinárnímu rozhodnutí výboru TS; 

rozhodovat o sloučení, splynutí, rozdělení nebo zániku tělovýchovné jednoty, včetně 

stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku; 

rozhoduje, na návrh výboru TS, o udělení čestného členství; 

schvaluje plán činnosti a rozpočet TS; 

na návrh členů TS, schválený výborem TS, rozhoduje o ustavení nového oddílu TS; 

na návrh členů TS, schválený výborem TS, rozhoduje o zrušení oddílu. Zrušení oddílu 

je podmíněno souhlasem členské schůze oddílu, o jehož zrušení se jedná. V případě, 

že počet členů v oddíle poklesne pod I O a oddíl se déle než rok neúčastní žádných 

oficiálních soutěží, může členská schůze TS rozhodnout o zrušení oddílu i bez 

souhlasu členské schůze tohoto oddílu; 

rozhoduje v odvolacím řízení proti rozhodnutím výboru TS; 

rozhoduje o účasti TS v právnických osobách; 

rozhoduje o kolektivním členství organizací, institucí či podniků v TS; 

rozhoduje o prodeji nemovitostí ve vlastnictvím TS či jejich částí, o jejich zastavení, o 

jejich nájmu a o zřízení věcného břemene k nim. 

Koná se nejméně jednou ročně. 

Statutárním a výkonným orgánem TS je výbor TS. Je tvořen zástupci všech oddílů TS a 

každý oddíl musí mít ve výboru TS minimálně jednoho a maximálně dva zástupce. Výbor 

TS volí ze svého středu předsedu TS a místopředsedy TS. Mezi jeho pravomoci patří : 

koordinuje a zajišťuje činnost TS mezi zasedáními Členské schůze TS. Při své práci se 

řídí stanovami a vnitřními případně přijatými směrnicemi, přičemž postupuje podle 

schváleného plánu činnosti a v jejich mezích může činit příslušná rozhodnutí; 

připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu pro členskou 

schůzi TS; 

navrhuje členské schůzi TS volební kandidáty do nového výboru TS a kontrolní 

komise TS; 
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vede členy a zvláště pak výbory oddílů k co nejúčelnějšímu využívání přidělených 

nebo svěřených fmančních a materiálních prostředků, dbá o dosažení nejvyšších 

příjmů z vlastní činnosti; 

projednává s výbory oddílů návrhy, případně změny jejich rozpočtů; 

zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi a 

podniky a jednotlivci; 

zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení a 

zařízení sloužících k zajištění úkolů TS; 

zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TS; 

schvaluje odměny (mzdy) trenérů, cvičitelů a dalších členů realizačních týmů, 

působících jednotlivců či kolektivů zúčastněných na svazových soutěžích; 

k zajištění svěřených úkolů může přijmout do zaměstnaneckého poměru nezbytně 

nutný počet pracovníků; 

schvaluje náplň práce a platy zaměstnanců. 

Kontrolní komise TS je kontrolním orgánem. Volí ze svého středu předsedu a 

místopředsedu. Má právo a povinnost kontrolovat a přezkušovat ekonomické, právní a 

další operace v rámci TS, zejména dodržování stanov, vnitřních směrnic a řádů, plnění 

usnesení členské schůze TS, plnění plánu činnosti a čerpání rozpočtu. Dále má právo, 

v rámci TS, kontrolovat všechny orgány, funkcionáře, pracovníky a členy TS. 

Každý člen, funkcionář, pracovník nebo orgán TS je povinen na výzvu kontrolní konůse 

poskytnout jí bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti 

nebo jiné důkazy, které má ve své dispozici, a poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro 

účely úspěšného výsledku kontroly. Kontrola je zpravidla prováděna periodicky podle 

schváleného plánu, lze ji však provádět namátkově. 

Kontrolní komise průběžně seznamuje výbor TS a výbory jednotlivých oddílů se svou 

kontrolní činností a připravuje celkové zprávy o výsledcích o výsledcích jejich činnosti. 

Kontrolní komise je v návaznosti na výsledky kontroly oprávněna členské schůzi TS, 

výboru TS a výborům jednotlivých oddílů navrhovat konkrétní opatření k nápravě. Pokud 

z kontrolních zjištění kontrolní komise vyplyne podezření ze spáchání trestného činu, je 

její povinností na to upozornit orgány příslušné podle Trestm'ho řádu, pokud tak zjejího 

podnětu bez zbytečných průtahů neučiní výbor TS. 
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Předseda TS je nejvyšším představitelem a statutárním zástupcem TS. Organizuje 

činnost výboru TS, svolává (zpravidla lx měsíčně) a řídí jeho schůze. Přijímá opatření 

v rozsahu, který mu svěřil výbor TS. Taktéž v rozsahu, který mu svěřil výbor TS uzavírá, 

sjednává a podepisuje jménem TS písemné právní úkony, je - li takto sjednaný úkon 

v souladu s rozpočtem TS. 

Místopředseda (místopředsedové) TS zastupuje (zastupují) předsedu TS, a to pouze 

v případě, že ho Ge) zastupováním pověřil předseda TS, nebo výbor TS. 

Organizační struktura TJ Tatran Střešovice (Obr. 1 O) je také od prvních dvou struktur 

odlišná, neboť volejbal je jedním z mnoha sportovních oddílů. 
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Obr. 10: Organizační struktura TJ Tatran Střešovice 
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Komentář k organizační struktuře TJ Tatran Střešovice 

Volejbalový oddíl TJ Tatran Střešovice je jedním z nejstarších oddílů působící v Tatranu. 

Tento sport má v TJ dlouholetou tradici a proto, i přesto že oddíl nepůsobí na profesionální 

bázi, má dostatečnou podporu od vedení TJ. Jeden z historicky nejslavnějších oddílů v ČR, 

bohužel, se vznikem rezortních center nebyl schopný poskytnout hráčkám dostatečné 

zázemí a ty nejlepší začaly tým opouštět. Dnes oddíl nemá dostatečné příjmy, sponzory ani 

jiné zdroje, aby mohl profesionální sportovce podporovat. 

Potřebné informace pro svou práci, jsem získala od pana Mikuláše, jenž je předsedou 

volejbalového oddílu. Budu-li tedy hovořit o tom, jak to chodí v jednotlivých oddílech, 

mám tím na mysli pouze střešovický volejbal. 

Oddíly nejsou samostatnými právními subjekty a proto, aby mohli existovat, jsou 

zastřešeny tělovýchovnou jednotou. Samy si řídí svou sportovní činnost, ať už se jedná o 

volejbal nebo další sporty - florbal, házenou atd. Mají vlastní manažery, které shánějí 

potřebné fmanční a materiální zabezpečení, mají vlastní sponzory atd. Jediné, co je 

společné, co má za úkol jednota, je, že vede celkové účetnictví všech družstev. V praxi to 

znamená, že každý oddíl dostane před sezónou naplánováno, kolik fmančních zdrojů mu 

na další rok jednota poskytne. Potřebuje-li ale oddíl větší částku pro chod oddílu, pro jeho 

činnost, proto aby mohla zaplatit hráčům mzdy apod., musí si další zdroje opatřit sám. 

Samozřejmě, že část plyne také z členských příspěvků, které musí všichni členové platit a 

to jak oddílu samotnému, tak i TJ. 

Budu-li hovořit o samotné organizační struktuře podrobněji, pak nejprve musím zmínit 

tzv. konferenci nebo-li členskou schůzi TJ. Tato schůze je pořádána jednou ročně. Schází 

se zástupci jednotlivých družstev, a platí zde pravidlo jednoho zástupce na každých deset 

členů starších 16-ti let. Dříve než proběhne členská schůze jednoty, schází se představitelé 

oddílů na tzv. členské schůzi oddílu. Na této schůzi se vedení dohodne, co pro svůj oddíl 

potřebuje, co chce a to je posléze prezentováno na členské schůzi TJ. Členská schůze 

oddílu je pořádána, dle potřeb vedení volejbalu. Mimo to probíhá každoročně jakási 

"výroční" členská schůze, kde se volí představitelé oddílu - předseda a další členové 

vedení. 
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Předseda oddílu je nejvyšším představitelem oddílu volejbalu. Každý měsíc se účastní 

schůze výboru klubu, kde se řeší především otázky týkající se prostoru pro trénování, 

otázky přijímání nových členů nebo mezd či odměn jednotlivým trenérům. Předseda je 

také členem výboru oddílu. Spolu s ním zde působí - místopředseda oddílu, jednatel za 

oddíl a dříve šéftrenér volejbalových družstev, dnes jeden zástupce každého jednotlivého 

družstva (žen, juniorek, kadetek, žákyň i přípravky). Výbor oddílu se schází nepravidelně, 

dle aktuální potřeby. 
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S. DISKUSE 

Na první pohled je patrné, že organizační struktury jsou si velmi podobné, ovšem 

v některých rysech mají svá vlastní specifika (odlišné znaky). 

Ty vyplývají především z rozboru organizačních struktur volejbalových klubů, které jsou 

založeny na různých právních základech. Představila jsem volejbalové kluby typu 

občanského sdružení, občanského sdružení spojeného s obchodní společností, občanského 

sdružení jako součást tělovýchovné jednoty a občanské sdružení jako součást rezortnťho 

sportovního centra. Tyto právní odlišnosti mají své opodstatnění a odůvodnění 

v jednotlivých managementech klubu. 

Důvodů může být celá řada - nároky sportovních svazů počínaje a ekonomickým 

hlediskem konče. Každý z volejbalových klubů potřebuje pro svou činnost prostředky 

finanční a materiální. Za tímto účelem hledají představitelé volejbalových klubů partnery 

pro tuto podporu. Tu hledají zejména u obchodních partnerů, sponzorů, státních či 

svazových dotací. Tito partneři chtějí přesně sledovat tok peněz, za které jim klub 

poskytuje reklamu v různých podobách. Pro snazší kontrolu tohoto toku peněz, kluby 

existují jako obchodní společnosti, kde je tato kontrola nejen možná, ale i průhledná. 

Roční náklady našich sledovaných klubů se pohybují od 2,5 mil. - 5 mil. Kč. Tyto částky 

odhaduji z jednání s jednotlivými představiteli klubů. Na dotazy o ročním rozpočtu, 

platech jednotlivých hráček, trenérů atd. mi nebyli ochotni poskytnout informace. 

Rozdílné nejsou ani cíle všech těchto klubů. Pro všechny jsou nesporné sportovní cíle, tj. 

výchova a rozvoj mladé sportovní mládeže a dosažení co nejlepších sportovních výsledků 

v kategorii mládeže a žen. Výjimkou je PVK Olymp Praha jehož hlavní náplní je 

zabezpečovat dle svých možností podíl na výchově a přípravě volejbalových talentů 

v projektu "Státní sportovní reprezentace". Podíl na státní reprezentaci je nejdůležitější 

hledisko ročního hodnocení k Odboru sportu MV ČR. Kromě těchto cílů existují i cíle 

ekonomické, tzn. ekonomická stabilita. Pouze v případě VK KP Brno zasahuje do rozpočtu 

klubu výrazně i Magistrát hlavního města Brna každoročně částkou lmil Kč. Klub v rámci 

této finanční podpory odvádí městu reklamu ve formě pořadatelství vrcholných akcí na 
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úrovni evropských pohárů až po pořadatelství mistrovství Evropy. V roce 1997 ME žen, 

2004 a 2005 turnaj Top Teams Cupu a v roce 2007 ME kadetek. 

Mohu říci, že existuje přímá úměra: Čím lepší výsledky, lepší ekonomické zázemí, tím 

jsou větší nároky na jeho organizační uspořádání. Nejprofesionálnější způsob řízení je, 

podle mého názoru, brněnského VK. KP. "Nejvíce amatérský" je pak model střešovický. 

Nicméně samotná organizační struktura nemá tak velký vliv na úspěšnost sportovního 

klubu. To, jak je klub úspěšný, nejen po sportovní, ale i ekonomické stránce, záleží vždy 

jen na lidech, tedy na managementu klubu, trenérském obsazení a především na hráčském 

kádru. 

Ze sportovního hlediska se domnívám, že model VK KP Brno, PVK Olympu Praha i TJ 

Mittal Ostrava je tím nejsprávnějším, z hlediska růstu volejbalových talentů. Na základních 

školách jsou to třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal. 

Následně sportovní gymnázia a přechod nejvýraznějších talentů do kategorie žen. Český 

volejbalový svaz spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podporuje 

v rámci sportovních center mládeže osm extraligových týmů. Podle mého názoru by bylo 

vhodnější, aby těchto center bylo méně (třeba jen dvě - jedno v Čechách, jedno na 

Moravě), ale s výrazně větší finanční dotací a kvalitnějším trenérským zajištěním. 

V praktické části jsem využila vlastní znalosti a zejména písemné a osobní konzultace 

s vedoucími představiteli jednotlivých klubů, v PVK. Olympu Praha to byl prezident klubu 

Mgr.Vladimír Pirunčík, u VK KP Brno prezident klubu Ing. Miroslav Jaskulka a ředitel 

klubu pan Richard Wiesner, u TJ Mittal Ostrava manažer Mgr. Miloš Matula a u TJ Tatran 

Střešovice předseda klubu Václav Mikuláš. Ve své práci jsem chtěla prezentovat více 

volejbalových klubů různých úrovní. Oslovila jsem pět extraligových klubů, tři ligové 

kluby a dva kluby národní ligy. Přes opakované urgence se mi nepodařilo informace o 

všech klubech získat, proto předkládám čtyři výše zmiňované. 

Důležitým cílem bylo ukázat organizaci uvnitř volejbalových klubů na bázi 

profesionálního i amatérského. V teoretické i praktické rovině této studie jsem došla 

k závěru, že kluby typu občanského sdružení spějí k profesionalizaci na úrovni trenérů i 

hráček, neboť na amatérské úrovni se vrcholový volejbal nedá provozovat. Jisté rezervy 
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vidím v marketingových úsecích jednotlivých klubů, protože naše nejvyšší soutěž nemá 

jediný profesionální tým. 

Organizační struktury mnou sledovaných klubů jsou založeny na funkcionálním pojetí. 

Nejde sice o čisté funkcionální pojetí, dochází zde i k určitému prolínání funkcí, nicméně 

má k této formě nejblíže. V literatuře je tento typ uváděn jako nejrozšířenější ve 

sportovních institucích, což mohu na základě své analýzy potvrdit. 

Optimální strukturu ovšem, podle mého názoru, stanovit možné není, neboť ta se odvíjí 

od různých volejbalových úrovní, zaběhlých norem územního rozdělení, a proto různým 

klubům vyhovují různé formy uspořádání. Osobně za "ideální strukturu" považuji 

brněnský model, který doporučuji všem volejbalovým klubům v ČR, které se chtějí dostat 

mezi absolutní špičku. Ten je totiž založen na principu občanského sdružení spojeného 

s obchodní činností a zaměřením i na výchovu mládeže. 
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6.ZÁVĚR 

Na první pohled se zdá, že organizování a provozování volejbalových klubů v prostředí 

České republiky, je velmi jednoduché. Ovšem, dobře řídit takovéto kluby k úspěchům 

sportovním a ekonomickým už tak jednoduché není. Předpokladem pro tyto úspěchy je 

dobré ekonomické zázemí, ale především lidský potenciál. O tom, jaké jsou organizační 

struktury ve vrcholovém volejbale, pojednává moje diplomová práce. Cílem této práce 

v teoretické části bylo objasnit teoretické aspekty organizování a jednotlivé organizační 

struktury v obecné rovině pomocí dostupné literatury. V praktické části zmapovat 

organizační struktury vybraných ženských volejbalových klubů působících v ČR. Dále 

provést analýzu organizační struktury, ekonomických a sportovních zázemí a tyto výsledky 

porovnat. V praktické části diplomové práce jsem došla k následujícím závěrům. 

Z odborné literatury vyplývá, že teoretická východiska jsou velmi dobře propracována a 

jsou mnohem širší než jejich praktická využitelnost. V samotné praxi však tíha 

odpovědnosti leží na dvou až třech činovnících. 

Na činnost volejbalových klubů působí tyto faktory: 

a) obecné- zejména přijatá legislativa, daňové předpisy a zákony o zdravotním a 

sociálním uspořádání, 

b) specifické - zejména rámcové vytváření podmínek pro provozování volejbalu 

ze strany městských úřadů. 

V praktické části jsem došla k poznání, že volejbalové kluby v praxi využívají specifické 

typy organizačních struktur, vždy podle možností, prostředků a potřeb daného 

volejbalového klubu. Myslím si, že mnou vybrané a zmapované volejbalové kluby tyto 

specifika mají a lze je využít i v dalších analýzách a teoretických rozborech. Zejména 

struktura klubu VK KP Brno a PVK Olympu Praha ukazuje na kvalitní a promyšlenou 

práci jejího vedení. Dává dobrý návod ostatním volejbalovým klubům všech úrovní v naší 

republice. 
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Domnívám se, že cíle diplomové práce byly, jak z hlediska teoretického, tak i 

praktického, splněny s výjimkou ekonomického hlediska. Důvodem byla neochota 

představitelů klubů o této problematice hovořit. 

Organizační struktura má podstatný vliv na chod sportovních klubů. Její forma a podoba 

závisí na druhu sportovního odvětví, na členské základně, cílech, zejména ekonomických a 

sportovních. Proto vyhledat optimální řešení je nesmírně obtížné. 

V průběhu tvorby diplomové práce JSem se seznámila s vedoucími představiteli 

jednotlivých klubů, které jsem doposud znala pouze z pozice hráčky. Měla jsem možnost 

nahlédnout do zákulisí těchto klubů, seznámit se s jejich prostředím, trenéry i sportovci. 

Nakonec i s prezidenty a manažery jednotlivých klubů. Pevně věřím, že tito všichni, ke 

kterým bych se v budoucnosti také ráda přiřadila, budou nadále provozovat a propagovat 

volejbal, který je třetím nejrozšířenějším sportem ve světě. 
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PŘÍLOHA č. 1 : Seznam použitých zkratek 

§ 

% 

č. 

Apod. 

Atd. 

A.s. 

Cca. 

ČSTV 

ČVS 

IČO 

Ing. 

Kč 

ME 

Mil. 

Mj. 

Mgr. 

MS 

Např. 

OSMVČR 

PVK 

RSC 

Sb. 

SCM 

SK 

paragraf 

procento 

číslo 

a podobně 

a tak dále 

akciová společnost 

přibližně 

Český svaz tělesné výchovy 

Český volejbalový svaz 

identifikační číslo 

Inženýr (titul) 

Koruna česká 

mistrovství Evropy 

milión 

mimo jiné 

Magistr (titul) 

Moravská Slavia 

například 

Odbor sportu Ministerstva vnitra České republiky 

Policejní volejbalový klub 

Rezortní sportovní centrum 

sbírky 

Sportovní centrum mládeže 

Sportovní klub 
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S.r.o. 

ssž 

ST 

STM 

Str. 

Tj. 

TJ 

TS 

TR 

Tzv. 

UP 

VKKP 

VKTU 

společnost s ručením omezeným 

Stavby silnic a železnic 

sportovní třídy 

sportovní třídy mládeže 

strana 

to je 

Tělovýchovná jednota 

Tatran Střešovice 

trenérská rada 

tak zvaný 

Univerzita Palackého 

Volejbalový klub Královo Pole 

Volejbalový klub Technické univerzity 
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PŘÍLOHA č. 2 : 

Stanovy PVK Olymp Praha 



..!J.--( ., -v a; 4- ~tJ .7<!Vf·.7.J -j(/ 
I ; 

Změna stanov vzat!! na v~dom! 

S T A N O V Y . -... ~'e ·~ ~~~ 
. -~ ~t'\..fil~.! \ 9) \ 

Policeiního vole i balového klubu Olymp Praha 1 ~ ~~~~~]\ 1 
J J \ -··j ~~ 

\;Ir.:.:\'1 
\ ~·:l.l 
' .. 

Čll 
Název, působnost, sídlo 

1. Policejní volejbalový klub Olymp Praha (P\ 'K Ol) mp Praha) je dobrovolným občansk}·m 

sdružením zájemců o volejbal a činnost v PVK Olymp Praha. 

2. Policejní volejbalov~· klub Olymp Praha má samostatnou prá\IÚ subjektivitu. Klub je pokra

čovatelem činnosti oddílu odbíjené Policejního sportovního klubu Olymp Praha. V ztJ.hy 

mezi PVK Ol}mp Praha a policejním sportovním klubl!m Ol}mp Praha jsou snům ně 

upraveny. 

3. Sídlo Policejního ,-olejbalového klubu 01-ymp Praha je: Praha 10: PřipotočPi ul. 300. 

Čl 2 
Poslání a předmět činnosti 

1. PoslárúmPVK Olymp Prahaje: 

- vytváření materiálních a organizačních podnúnek pro rov.íj~ní nůáu~žrůcl...~·ch talentu 

ve volejbale v mimoškolní činnosti; 

- zabezpečovat dle svých možností podíl na výchově a přípravě volejbalov}·ch talentU 

v projek'tll ''Státrú spoto"ní reprezentace .. , Olympijském hnutí a sourěží jak v kategorii 

žákovské, kadetské, juniorské a seniorské; 

- zajišťovat dle možnosti klubu prostřednictvím tréninkového procesu a účastí v soutěží~h 

organizovaných Česk-ým volejbalmým svazl;!m přípra\.u sportovců pro akce v projektu 

"Sport pro všechny';. 

2. Předmětem činnosti je : 

- zabezpečeru tréninkového procesu, k1e:r)· 5\<·ou úro\.IÚ odpovídá poslání klubu; 

- zajišťování organizačních, ekonomick-ých, spmio\.ně-technid,j·ch akti\it potřebn)·ch 

pro činnost klubu.. 

- v rámci zajišťování ekonomicJ....~·ch prostředků pro posláni FVK Ol} mp Praha ':!užii 

i možnosti funostensk}·ch oprá\nění '' oblasti reklamy, autodopra\--y, nákupu a prod-eje 

zboží, zprostředkovatelské éinnosti atp. 
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Čl.3 
.Členství 

-' 

1. Členem ~VK Olymp Praha může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí 

se stanovanů klubu. 

2. Fyzické osoby mohou být členy : 
- podáním přihlášky, zaplacením klubového příspěvk-u a přijetím ve v)·boru klubu, 

- u osob mladších 15 let je nutný souhlas rodičů. 

3. Právnické osoby mohou být členy : 
-na základě smlomy s výborem klubu. 

4. Členství zaniká : 
- vyloučením; 
- vystoupením; 
-úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby. 

5. Vyloučit člena lze jen po předchozí písemné \·}·straz~ pokud člen : 
- hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy PVK Olymp Praha: 

-jeho chování a činnost je v rozporu s posláním PVK Ol~ mp Praha: 
- uživá majeték nebo trpí, aby majetek klubu byl užíván tím způsobem. že by v"ZnilJa 

klubu škoda; 
- neplati pravidelné klubové příspěvky. 

Rozhodnnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Stížnost proti rozhodnnutí n~mj 
odkladný účinek. 

Čl 4 

Práva a po"innosti členů PVK Olyn1p Praha 

1. Práva členů klubu : 
- podílet se na činnosti klubu; 
-využívat možností klubu k provozování volejbalov)-ch i společensk}·ch aktivit; 

-volit a být volen do orgánů klubu ("v~-bor a dozorčí rada) s \)jirn.kou členu mlad~í.;h 
18ti let; 

-odvolávat se proti všem rozhodnutím t:)·kajících se jejich osob až k Velk~ valné hromad~ 

klubu; 

-vyžadovat iiúonna_~e o č@J.osti klubu a v~·boru klubu. sU\u hospodař~ a ostatní~!!-
- : -- .. . . ~ - - ·- -- --- --

záležitostí (prostřednictvím Valné hromady). 
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2. Povinnosti, členů ]dupu : 

- dodržovat ~ovy PVK a ostatní závazná usnesení orgánů klubu; 

- pravidelp.~ .platit klubové příspěvky; 
- chránit a šetřit klubové příspěvk-y a majetek; 

- chránit dQbré jméno klubu. 

3. Práva a povinnosti právnických členů jsou upraveny ve smlouvě o členství. 

1. Orgány PVK Olymp Praha : 
- V a1ná hromada klubu 

- "ýbor klubu 
- prezident klubu 

- dozorčí rada 

Čl.5 

U v-šech volených orgánů klubu je volební období jedno tni a trvá .J. rok·y. 

2. Yalná hromada je nejvyšším orgánem klubu. K.oná se jednou z; d"-.;a roh.~- 3 je shrornázd~

nírn členů starších 18 let. 

Ve výlučné pravomoci Valné hromady je : 
- projednávat výsledky činnosti klubu; 
- schvalovat Stanovy PVK Olyrnp Praha a jejich změny, program a cíle klubu na další 

období; 
- projednávat výsledl'y hospodaření; 

- volit a odvolávat členy výboru; 
- volit a odvolávat členy dozorčí rady; 
- rozhodovat <? ukončení činnosti klubu a vypořádání jeho majetk-u. Valná hromada 
rozhoduje většinou hlasů pňtonmých delegátů. K rozhodnutí o ukončení činnosti klubu 
a vypořádání majetk-u je potřebná dvoutřetinová většina hlasů zúčastněn}·ch delegátů. 

Ke svolání mimořádné Valné hromady je zapotřebí požadavk-u nejméně dvoutřetinové 
většiny členské základny (členů starších 18 let). 

Mimořádnou Valnou hromadu má možnost svolat i prezident klubu. 

3. V)·bor klubu je řídícím orgánem klubu. Je tvořen prezidentem klubu, jeho zástupcem a 

třemi členy. Vykonává pravomoc~ k1eré nejsou sv~řeny \ ~-Iu~n~ \" alni hromadě nebo 
prezidentovi. 
Výbor klubu mimo uvedeného : 
- volí a odvolává prezidenta klubu~ · 
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- schvaluje a odvolává trenéry; .r/_'i:~ r;,~ ~: 
- organizačně, finančně i materiálně zabezpečuje účast družstev y oficiálních soutěží cf; ~~ .._ ~-\~:~t(~;~17 ~ ·: 

'--t-k.,' h•-1· ' ,;~.,._:,..t.-u "Jenský h --1. .. , ' • ký • "} klub -~ ···--- '• ./ >ll - proJI;jwJ.cnra a se .véUUJe po ...... .u.u. ..... J c c MII.luv s pr.I\imc nuceny ' u; \ ; . -.=-·,._F_::.-j } 
- schvaluje přijetí nových členů klub~ rozhoduje o zrušerú nebo vyloučení členů; \ \~..:_!;i~·/ ."/ 
-svolává. a organizačně zabezpečuje Valnou hromadu klubu; ''---.... . ~·2 /./ 
- stanowje výši klubových příspěvk'Ů na každý kalendářní rok. -------·· 

4. Prezident je výkonným a jediným statutárním zástupcem PVK O ly mp Praha. Zastupuje 
klub ve všech právních vztazích a je přímo odpovědný výboru klubu. 

5. Dozorčí rada je ve své činnosti nezávislá na výboru klubu a prezidentovi. Zaměřuje se 
zejména na: 
- kontrolu dodržování stanov klubu a usnesení Valné hromady; 
- kontrolu hospodaření s movitým a nemovit}m majetkem min. lx za rok; 
- předkládá stanovisko Valné hromadě ve věcech stížnosti členu klubu proti rozhodnutí~ 

postupu výboru klubu a prezidenta; 
- předkládá Valné hromadě zprávu o kontrole hospodaření. 

Způsob odvolávání členů dozorčí rady je shodn}· s odvolávárúm členů v~· boru klubu 
(viz čL 5, odst. 2). 

Čl. 6 
Nlajetek a hospodaření 

1. ~jetek, s nímž hospodaří Pv"K Olymp Praha, je získáván převážně těmito zdroji : 
- klubové příspěvky; 
- příjmy z reklam; 

" 

- přijmy vypljvající ze sportovní činnosti; 
-příspěvky, dotace a dary od fyzick)·ch a právnick:ých osob; 
- příjmy vyplývající z podnikatelské činnosti; 
-převedením finančních a :materiálních zdrojů z oddílu odbíjen6 PS.h Olyrnp Praha. 

2. Hospodařerú klubu se řídí obecně závaznými prá\.ními předpisy. Odpovědností za hospo

daření s materiálními a finančnírrů prostřcdh.y je povéřenjeden člen v}·boru klubu (hospo
dář). Za jednotlivé finanční a účetní operace klubu odpovídají další členové klubu t~kto: 
- zajednorázovévynaložení finančních prostředk-ů do 5.000,- Kč hospodář a 1 člen "::·boru: 
-za jednorázové vynaložení finančních prostředku do 25.000,- Ké hospodář. pr<;!zident 

a 1 člen výboru; 
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- zaj~o~zové ~ožení finančních pros1ředků nad 25.000,- Kč hospodář, prezidenuf/ ~ ~~~ % 
a dalš1 2 clenove klubu. , ~e.-":'""~'if t,/} ru 

\ 
...J:•(;;;;.·' 

• ' ~":;tl•'" 
. . ~ \ ,~~ 

Podpisové vzory mají maximálně 4 členové klubu. Sumarizaci měsíčních finančtúch "-. ,':.?? ··-
nákladů musí podepsat předseda a další 2 členové výboru klubu. 

S klubovým majetkem a nehmotnými ldubO'Iými právy může výbor klubu nakládat, 
není-li ve Stanovách PVK Olymp Praha jinak, pouze na základě usnesení Valné hromady 
klubu. 

Vyžaduje-li to rozsah finanční a materiální činnosti klubu, může b)1 funkce hospodáře 
klubu obsazena pracovníkem v pracovním poměru. V případě zánik-u PVK Ol)'mp Praha 
rozhodne o rozdělení majetk-u Valná hromada PvX Ol) mp Praha. 

ČI. 7 
Závěrečná ustanovení 

Tyto stano"y byly schváleny Valnou hromadou PVK Olymp Praha dne 15.10. 2002 

~padné právní úpravy organizační struktury PVK Oljmp Praha musí b}1 v souladu 
s Obchodním zákoníkem České republik-y a těmito stanovami. 
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PŘÍLOHA č. 3 : 

Stanovy VK KP Brno 



Název: 

Volejbalový klub Královo Pole 
/: 
!f-~ -01/t-joJ:tt CJt -I! 

STANOVY 

Volejbalový klub Královo Pole 

Působnost : VK KP Brno je samostatným, nezávislým a dobrovolným 
občanským sdružením nepolitického charakteru ve smyslu zákona 

.83/1990 Sb ČR. 

Zkratka: 

Sídlo: 

VKKP 
VKKPBrno 

BRNO, Vodova 108 

Obsah stanov : I. Základní ustanovení 
II.Poslání , předmět a cíl 
III. Členství, práva a povinnosti členů 
IV.Orgány VK a jejich působnost 
V. Volby 
VI.Majetek a hospodaření 
VII.Závěrečná ustanovení 



/;~ 
! . ·. e;,·· f., ', 

.. :._.' .., . \, 
I. \ ":: (~·/,"· D 

I ~?: .. ~tJf '''· I 

\

? fr"Jd·t"r/ ~ ,\ 
t':::j:·s) 

Základní ustanovení \r~..-: !/ ;\,-.:, 
'--...§/ 

'\. 

1. Volejbalový klub Královo Pole (dále jen VK) je nezávislým a dobrovolným občans~·-sQI:tm~n 
fyzických případně právrůckých osob , má postavení samostatné právrůcké osoby a vyvíjí svoji činnost v 
souladu s platnýnů předpisy a ustanoveními těchto stanov. 

2. Reprezentuje zájmy svých členů ve vztahu k ostatním tuzemským i zahraničním subjektům a osobám 

2. VK má charakter nepolitické sportovní spolkové organizace, která považuje za své právo podílet se 
aktivně na veřejném životě. 

II. 

Poslání , předmět a cíl 

1. Posláním a předmětem činnosti VK je zejména ochrana zájmů jeho členů, vytváření podmínek a rozvoj 
sportovních aktivit zejména ve volejbalovém sportu a jejich potřeb v kulturní, výchovné, společenské, 
organizační a materiální oblasti. 

2. V souladu se svými zájmy a potřebami členů rozvíjí VK různé formy osvětové, kulturní a společenské 
činnosti , které směřují k prop3::,oaci a rozvoji volejbalu a dalších sportovních aktivit Ke splnění svých . 
úkolů může provozovat obchodní nebo obdobnou podnikatelskou činnost za účelem dosahování zisku, 
vstupovat do obchodních vztahů, může založit nebo se podílet na založení jiné právnické osoby. 

3.VK zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních i svěřených movitých i nemovitých zdrojů a jejich hospodárné 
využívání ve prospěch svých členů. · 

4. Cílem VKje především: 
- sdružovat zájemce o aktivní provozování volejbalu a činností s tím spojených 
- vytvářet podmínky a zajišťovat všechny činnosti k rozvoji a provozování volejbalu od základní nejvyšší 
úroveň 

- umožnit svým členům provozovat zájmovou, společenskou i podnikatelskou činnost v souladu s 
posláním a cily VK 
- propagovat a šířit dobré jméno VK na veřejnosti, tak aby byla se211ámena s jeho posláním a cíly 
- dle možností propagovat všechny druhy sportovní činnosti SK Královo Pole 
- aktivně působit ve volejbalových i organizačních aktivitách na tuzemské i mezinárodním úrovni 
- spolupracovat s dalšími orgány, sdruženími a právnickými osobami při zajišťování svých cílů a 
poslání 
- seznamovat veřejnost s výsledky své činnosti v zájmu svých členů, ve všech dostupných fonnách 
a prostředcích v souladu s těmito stanovami 
- vytvářet pro svoji činnost potřebné materiální a jiné zabezpečení 
-zajišťovat možnosti společenského uplatnění svých členů podle jejich zájmů 
- organizovat sportovní soutěže 

5. Dále zabezpečovat : 
- vedení ekonomické, organizační a administrativní agendy z hlediska řádného zajištění veškeré činnosti 
VK dle všeobecných předpisů a těchto stanov 
- činnost na úseku reklam a zajištění sponzorských podpor 
- prosazování cílů a poslání VK vůči všem dalším subjektům 
- prostorové zabezpečení činnosti svých členů v konané v zájmu VK 
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III. 

Členství, práva a povinnosti členů 

1. Členem VK se může stát osoba, která souhlasí s jeho stanovami a chce aktivně působit pro jeho~i&:v 
Tuto skutečnost vyjádří podáním a podepsáním přihlás'1cy o jejímž přijetí rozhoduje představenstvo, 
případně vyšší orgán VK, na základě splněných podmínek pro vstup člena podle obecných zásad členství, 
těchto stanov a zásad schválených valnou hromadou 

2. Členství je otevřené v tom smyslu, že členem může být fyzická nebo právnická osoba, která projeví 
zájem, bez ohledu na svou národnost. rasu, náboženskou či politickou příslušnost, při splnění a 
respektování podmínek uvedených v těchto stanovách. VK zájemce nepříjme, jestliže mu nemůže 
zabezpečit veškerá práva daná těmito stanovami a dalšími předpisy . 

3. Člen má právo : 
- požívat veškerých práv a výhod vyplývající z členství 
- podílet se na činnosti a rozvoji VK 
- volit a být volen do orgánů sdružení (za splnění dalších podmínek uvedených v těchto stanovách) 
- účastnit se akcí pořádaných VK 
- užívat služeb poskytovaných VK 
- uplatiíovat vůči VK návrhy, dotazy a připomínky 
- domáhat se ochrany svých práv a zájmů dle těchto stanov a dalších předpisů 

4. Člen je povinen: 
- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů VK 
- chránit zájmy VK , jeho majetek a další společné hodnoty 
- podílet se na realizaci úkolů VK 
- poskytnout VK základní evidenční údaje 
- platit členské příspěvky 

5. Čestným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, které čestné členství propůjčí valná 
hromada VK . Propůjčuje se doživotně (případně po dobu existence) za mimořádné zásluhy o VK. 
Čestný člen nepožívá práv řádného člena z pohledu těchto stanov. 

6. Členství zaniká: 
a) vystoupením člena 
b) vyloučením člena 
c) umrtím člena 
d) zánikem VK 

7. O vyloučení rozhoduje představenstvo, pokud člen svým jednáním způsobil nebo mohl způsobit VK 
nebo jeho členům mačnou morální nebo materiální újmu Člen může být vyloučen za neplnění povinností 
daných těmito stanovami nebo platnými směrnicemi VK KP. Člen má právo odvolat se k nejvyššímu 
orgánu VK. Odvolání nemá odkladný účinek. 

1. Orgány VK jsou : 

IV. 

Orgány VK a jejich působnost 

I Valná hromada 
ll. Představenstvo 
ll. Dozorčí rada 
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2. Valna hromada: \ ·"" i :::''i . .., ) 
- valná hromada členů je nejvyšším orgánem VK a je tvořena společným zasedáním všec řádrtY.~cYenů ) 
nebo jimi zvolených zástupců ......_ 42 ..r 
-schází se na pravidelných jednáních nejméně jednou ročně, přičemž je schopna se usnášet~e 
přítomna alespoň polovina všech k hlasování oprávněných členů 
- svolání valné hromady je třeba prokazatelně oznámit všem členům nejméně 15 dní před stanoveným 
termínem jednání 
- představenstvo je povinno svolat ze závažných důvodů mimořádnou valnou hromadu a to na žádost 
nadpoloviční většiny svých členů, nebo nadpoloviční většiny členů VK, vždy do 30 dnů od podání 
takového podnětu 
- do výlučné pravomoci valné hromady náleží všechna rozhodnutí o zájmech, potřebách a úkolech VK, 
zejména však : 

a) stanovovat hlavní směcy činnosti VK 
b) schvalovat stanovy a jejich změny , stanovit symboliku VK 
c) určovat počet a složení orgánů VK, volit a odvolávat členy orgánů VK 
d) schvalovat základní úkoly, cíle a rámcový plán činnoti 
e) projednávat a schvalovat zpráw představenstva o činnosti a hospodaření za uplynulé období 
f) rozhodovat o návrzích a odvoláních, jí předložených k posouzení, orgány či členy VK 
g) v důvodných případech přenášet své pravomoci na předstvenstvo 
h) rozhodovat o sloučení s jinými sdruženími a o zániku VK 

- k platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, v 
případě rozhodování o stanovách nebo zániku VK je třeba souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů 
, ostatní procesní zásady jsou stanoveny jednacím řádem valné hromady 

3.Představenstvo: 
- Představenstvo yv'Kje nejvyšším orgánem v době kdy nezasedá valná hromada, je výkonným orgánem a 
zastupuje VK vůči třetím osobám a před jinými orgány. O počtu jeho členů rozhoduje valná hromada, 
přičemž je tvořeno minimálně 5 členy ( prezident, ředitel a nejména 3 další členové). Vystupuje jako 
statutární orgán - statutárními zástupci jsou vždy prezident, ředitel a případně další pověření členové 
představenstva. 

- v čele představenstva stojí a funkci jeho předsedy vykonává prezident VK 
- v případě, že některý člen představenstva ukončí svoji činnost, lze kooptovat do představenstva z řad 

aktivních členů další osobu, počet kooptovaných osob během volebního období nesmí přesálmout počet 
řádně zvolených členů. 
- představensto se odpovídá ze své činnosti valné hromadě 
- představenstvo v období, kdy nejedná valná hromada, rozhoduje a řídí veškerou činnost VK a Je, numo 
jiné, oprávněno a povinno: 

a) předkládat návrhy zpráv o činnosti VK 
b) volit prezidenta a ředitele 
c) schvalovat přijetí nových členů VK 
d) řídit činnost ostatních orgánů a složek 
e) rozhodovat o organizační výstavbě sdružení, jeho orgánů a složek, přičemž tato 

rozhodnutí podléhají schválení valné hromady 
t) stanovit zásady spolupráce a rozhodovat o členství v tuzemských a zhraničních 
společnostech a organizacích 

g) vypracovávat návrhy rozpočtů na další období, plánů čínosti a závěrečných účtů 
hospodaření za běžný rok 

h) vypracovávat zprávy o hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
- k zajištění všech úkolů může představenstvo ustavit odborný a servisní sekretariát s přihlédnutím k 
rozsahu činnosti a potřebám členů VK 
- prezident (předseda představenstva) je statutánúm orgánem. který vystupuje za VO vůči všem členům a 
dalším subjektům a je odpovědný ze své činnosti představenstvu. Prezident vystupuje za VK v době, kdy 
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se neschází představenstvo, v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje ve svěřeném ro Í ~ l .edi. :~--~~.-?_·l.:_;V ~ \ případně další pověřený člen představenstva \ ~. 1 , } 
- představenstvo se schází dle potřeby , nejméně však jednou za tři měsíce, je usnášení schop · po 'ku~~ / 
přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje nadpoloviční většinou z přítonmých členů. Při vtf>sti ./ 
hlasů je rozhodující hlas prezidenta, v jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. 

4. Dozorčí rada : 
- dozorčí rada je schvalována na návrh představenstava valnou hromadou, je tříčlenná a vykonává 
kontrolní činnost nad veškerou činností VI<, nejméně jednou ročně předkládá představenstvu zprávu o 
výsledcích hospodaření 
- v čele dozorčí rady stojí její předseda, pokud v průběhu volebního období některý člen odstoupL může 
být na návrh dozorčí rady, po schválení představenstvem, kooptován další člen 
- o svých zjištěních podává dozorčí rada zprávy představenstvu a zpracovává celkovou zprávu za uplynulé 
období pro valnou hromadu 

V. 

Volby 

1. Volba všech orgánů a jejich členů se provádí zásadně na vaJné hromadě , prezidenta VK a předsedu 
dozorčí rady volí ze svých členů ~ orgány 

2. Volba se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak 

3. Volební období činí 4 roky , pokud valná hromada nerozhodne jinak 

4. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční počet řádných účastníků vaJné hromady, přičemž 
zvoleni jsou ti kandidáti,kteří získali nadpoloviční většinu platných hlasů 

5. V odděleném hlasování se volí členové před.stavenstva a členové dozorčí rady, členů představenstvaje 
voleno nejméně 5 a členů dozorčí rady nejméně 3 , člen představenstva nemůže být zároveň členem 
dozorčí rady a naopak 

VI. 

Majetek a hospodaření 

1. Majetek VK tvoří hmo1ný majetek, pohledávky, hráčské smlouvy a jiná majetková práva Zdrojem 
finančních prostředků VK jsou zejména: 
- výtěžky z pořádaných akcí 
- dary a subvence 
- výnosy z hospodářské činnosti 
- výnosy z reklam a propagace 
- příspěvky členů a sponzorů 
- výchovné a odstupné 
-příjmy z prodeje práv 
-další zdroje 

2. VK je samosta1nou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou, může svým jménem 
nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost Je oprávněno provádět vlastní 
hospodářskou činnost, zejména: 

5 
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Sídlo: 
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él.l. 
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Cíle činnosti 
Právní postavení a majetek · 
Orgány-TJ NHO 
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Clenství, práva a povinlrosti členů 
Členské a klubové- · pňSpěvky, poplatky, vstupni-vklady 
Discíplináml opatřeni 
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č1.1. 
Záldadrúu&movení 

1.1 TJ NHO je nezávislým sdruferiliir obtanů s vlastní ptávnl· subjeldMtou, ktelit pljalo spoleáJj název a 
společnou symboliku a dohodlo • se na vnitřním uspoládání svých záiažitostí a spoletném prosazován1 
zájmů v souladu splatnými zákony a Ostavou če_ské·repubfiky. 

1.2 · TJ NHO ·působi · zefrnéna na území města Ostr.wy. w kt9IWn má 8\lé skl/o: Orgai.lizuje společenský. 
~Ý tJ sportovnt proces. pro děti, mládet,. dospěté; VýkOMOStnl s V1éhóbwé sportovce ~ dfie pro 
zájemce z lad oslatnich organizací, spelltU, šKol,. nadacf a ostatnJ vefeínoslt s plihlédnutlm k ptOVOZované 
podníkatelské činnosti na základě~ IJstiJ i působností v celé české mpublice s zahlátličí. · 

f.J Adresa: 

Bankovnl spojení: KOITJ8fMf banka, as,; Ost1ava -
č.ú. 61830-76110100 
tto: 00561916 
DIČ: 388-()()501916-

61.2. 
Cíle ·činností-

p:-.. _ . . . _::u 
2.1.1 TJ NHO organizuje společenskýr -těiiJvýchowrý a spodovn1 proces - tnládeže, · Ilospě/ých, 

v.ýkonnostních a vrcholových spottovců á dále- zájemcU z ň1d-oslatních orgsnizacf, spolkú, škol,. nadaci 
a ostalní veřejnosti. 

2.2 Účelně dle SChopností, mOžnóSlí, podmínek a stanovenýáJ zásad nspfňuje _:ejména tyto elfe: 

12. t V_ytvMI pfedpoklady p10 zají§těni spo/etenského-rozwje, těloVýdlóvnéhoe spodovníhct pma!SU včetně 
všech dostupnýéh forem . tělesné 8. duševní kultury .tt zísKiNá pro ·tuto ·činnost členy z lad občanů, 
mganizací, spolkú, škol. nadací-ap. nejett z luzemska ale i zahla Učí. 

2.2.2 Věnuje péči společenské llýchové, zvy!ovánf rozvoje fyzic{(ých·· a duševnlch zdatnosti a · vyfv{Jři 
padmlnky pro sportovni "Yi//í, útast v. soutěžJcb a hrách. 

1U ROzvljf a zaj!tiJje všestTanné formy spoletenslcé, · ku/lDmi, osvětoré; herní a sportovní: činttóSIJ 
~.;..: _, v souladu se základnimi potlebami sVých élettfJ é P.!#Jibami!JSialnh?b e»ganizací, spolků, §kol, nadaci a · 

. :: .. · · veřejnosti a k tomu vyuiivá poměmouast v/asJRíhO. vypújiJenébcra~ ma}étku. 
. ~~·--· . ----· . ·-- "....,-

2.3.1 lajfMtJ}e zAzeml- p10- n__~í svých činoosl1 a clliJ pmnajítnáním, provozováním. lidižováním, 
opravami, rekonstrukcemi a modernizací vlastních společenských; tělovýchO.vnýctr cr sPortovnfch 
zallzenf; investičnl výsta'lbou novýdt zaňzenl a v..nepos/ednf ladě najmy oMobnýeh zaiřzení od 

- Wf1ldů. 

.· .. · .. 

, 
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a3. 
Piávnl pěS#avení a-nmjetek :TJ HHO · 

3~1 TJ NHO je samostatným sdruierftm-s pdwnf-subJeklivilOu-s~ svýtli jfnéll8m na!Jjvat práv. zavazovat 
se a má samostatnou majetlcovou zodpDvědnost." 

3.2 Jménem TJ NHfJ jédná pte1idhtm ~ ptezidenta nebo výJconného ňlditels, Jctsfí jsoo 
oprávněni uzaviTat smlouvy a provádět- pffslušvé právnl úkony, která. jsou dány obecně plstnými s 
závaznými předpisy. Ve velmi naléhavém a nutnémplípadě, mf.áe pmzidium zplnomOcnit ·k jednání i jinou 
osobu. 

3.3 Majetek TJ NHO tvoff dfouhodQbý hmotný majetek. dlouhodobý 4/0bný hmettJý majetek. dlouhodobý 
finančnímajelek,poh/édá.vkyajiná-majetkovápráliá ·. _ . Tento 6plny- ~&stalo; op.i:s Ccopii!) 

Y . · so:-~l.s! daslori -s pfed!.:-zenc~u lL~ 
3.4 ldrojemvýnosůapňjmůjsou: / _ ._,.#%f. ·. :. _· . . ,.::-, ~ :~ i• prvo?i--oY~tYÝ"" np:w'l 

~ JJ-\d4-,. .:_.L .... Ji~lí Wle 

3.4.1 e Tržby z prodeje služeb z vlasinlch činíJosti, ktfJJf{ se sldádajl z; Zlft.in, dopiiia, ~ ti ikt~- ' 
- ližeb ze ~t-stupného a vkladů pfi spodovnich 89Ul§"žích a 8kclch P ~ !et li-tO ~P~ -;?:/Y . 

- tdeb za hostovánl a pleslupy sportovců c.~ .. a.e dne~~. ~: fl?? 
- tržeb z kultumě společenských činností u.:. · : ' · · · · •· ·-

• piij8týéh pňS(.rivků od česTV na částečné krytí provoznich nákladil, . enelgil a spodDvnlch oonostl, 
včetně pňspěvků na talentovanou mládei a jiných Uée/orých dotacf . 

• plijatých plfspévlďi od otgáttll státní &!mosptávy, obcí a jiných organizačnich složek sfárJ 
• přijatých pňspěvků (dani} crtprámíckých a fyzických G&Ob na provozní činnost· iJ NHO 
• plijálých élenských a klubových přispěvků od .členů T.tN!JD. včetně .poplatků, dále vyjmenQvanýeh 

v těchto stanovách 
• příjalýéh plfSpěvků od I11Íiff0řádných a 1rolektívnich členů 
• jiných tňeb v ob/a$ti vlsstnf činnosti zde nespecifikovaných {napf.tdby z pmdeje majetku, 

póUilva!Jého výb~ X prováděni činností T .rNHO, ldeté jsou jejími hlavnimi finnoslm1: včetně 
zúčtování mlfJIV~ zákonnych optaVTJých položek, Urok(J z bMnjch účtirk vý$e uvedeniJn činlíQstem) 

3.4.2 • Tržby za služby ze zdaflovaných činností, prováděnýCh na záklaiJě vydaných živntJstenslcých listů, 
včetně V}ínosů a připnů s těmito činnostmi soCIJ!isejfclmi (smluvní pokuty a úroky z prrx/lenf. p/!ltby 28 
odepsané pohledávky, úroky z vtdadfl, zúčt.ovánf.plíslušných rezerv a fondů, výnosy l-Rtálkodobého a 
dlóuhodobého finančního májél#ru, ldby z prodeje cenných papíiU, zúčtováni zákarmých opravných 
~iek) . 

• tržby zs piOnájmy s výkony wastních tělovýchovných zaiizení 
• jiné O$lalnl ~sy. 

3.4.3 Majetkovým prospěchem TJ NHO jsou bezúplatná nabyti majetku (sponzorská finančnl a věcné daty) 
poskytované fytickými a právnickými osobami pro potfeby financování a dovybaveni společenských 
spottovních a téloV'jchovnýcb zařízení. 

.r 
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-- 3-.S SptJ/tWlí -a léfév.ýelltwRá 1!áiíZeňí -w vlaštniáví nebo fJŽi!IŠRÍ. T.J NHO může plfRidium sJfěiit do správy 

:· . 
. . .... . . 
.. 

klubu na zšldadě uzavřeně písemné dohody s.jebo Yjkonným Dlgánem. S laldD svlifeným majetkem 
Vlámá ~ TJ NHO -IJf1fflŮŽB -qJmnný mgán klubu provádět JHOIIl!jm.y. JJlDI}Bje, rutit ]lm a 
pievéděfjej-aTjž za úplatu nebo~ na jitiě-sJbjěltly. Vpifpailě. fe výkatftiýJXflán 1dubu nezajísti 
iídnoo:pěQD.svěienýmajetelc•btHllll$íjeho-sživáRI vseuladusdohodnulýmúGelem, je prezřdium 
TJ NHO:oprávněnQuživánl~majetlcu zruU. 

'I EK--.-m--I ~fn.W. ......."_, kL ~:..a. ~ • lŘ7em ..:-lnft_stáfé. ,.,.~,~..,~".: mistD I ronili~ na TJ 
-.1-.V ~a J'""'flVVIIUT''" ~UlWI Cf CA.VIIHWI opetar;fjfl. . _ JVVfAI ~ .... ."...._._..,., .. . 

NHQ}. Pii po1jdálil jakýdJkoliv a1«:i w spmtovnicltll~ zslJzeníduiizuje TJ NHO mobUni 
pok}adny. Pro zajištění ptOVOZU-.a ochtatJy těchto ptJóafních -JBfst musí být litriá.eny fJbecné platné a 
závazná. předpisy. 

3.1 Pro liBstiěni it účetní operace jsou 2ŤÍ2Slf béiBe .účty u .penéinídl a bankomkh instituci. které 
«lpov/dajf J1Qlfebám TJ NHO. 

člA. 
Olgány TJIIHO 
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-4.2 Dozorčí rada 

· Uf Domreí ICid2 dobHži na:llýkotr pQsolmosti pmZidia a 1JSkutečiíováni dlá TJ NHO tak, jak js.oli uvedeny 
v t/.2. stanov TJ NHO. 

4..2.2 Členové dozorčí rady-pm opFávněRi nahHžel do- vJeeh- doldadit s zilznatmi lýkajJách m éinposti TJ 
NHO. Kontrolují, zdíl úři:ini.zápisy jsDtt_vet;lqDy v:souladuSe-~ a ldlrčinno:d TJ.NHO je 
u:;kuteéňována :V.WdiJCŘJ.$pdlmími~ slantNamiiHJSnesenímiJB/né hromady. 

--4-.U -Dazottí-sda pře~:ml:nl ~t!.l1itB11dáiiit Alé Vjfjádiení ttalnétuomadě TJ NHO. 

lf~l Dazotčí tada, pokud to vyiadujizájmy TJ NflQ je optámlftasvolat: rniirrofádnolr~~u a na 
.nf navtlmoutp tlfebuá qpatfení 

4-.zs- -!Jolorčifada-métffčlětJt_lileirJMH m!enFapřipatfňéodvnfáv5iú-'lafntmliromadoo TJ NHO. 

4..2.-6 Členové dozoreí rady nesmí být Gleny-prezídia. 

4.2.1 ČlenoviukJZDičí rady JIDlí.ze-Stléba..slieikspilf:dsedluHHJekJtL-lltiiJH:IBilkéního. obdebi. DozQití rada 
rozhoduje většinou hlasů svých členů. 

4.2;8- Dozoréi racJQ vyřizuje piípadné spory mezi členy. kluby a atgány TJ NHa po/rud & to požadá jedna 
strana. 

4.3 Pmidium 

43.1 v telt TJ NHO . "_.,m• U-'""- lidt ... ~ N..;; ~..:.. #de- . --c.....; ..-.&....... '"--~ • /f1 fJIWLWifil1l. JU~C: jeJt WJJl~. vcp1 ~~ " J.'SDU WUR;Jtl JfOltiUU JH1JflldU0U, 

násJednj lVtllí m svébtl slieduJwmidenta TJ: NHa W&i:nwé: ptezidíit4Jl)-té jmemiji do funkce 
výkonného ředitele, lderý se tak tiává právoplatným páljm . .élenem piezidía Ptezidíum ja lak tvořeno 
pěti členy. 

-4.3.2 Půsalmost prezidia TJ NHO: 
a)stano'llje, kontroluje a-vyhodnDcuj& .elf& tinností dle tl.l..stanov TJ NHD v souladu s ekonomickými 
z~ry 

b)koordinuje a usměrňuje činnosti v rozsahu pňjatýr:h opatření valnou hromadou a je oprávn(Jno 
. ptiJ1Ifldétpo#febnáBjÍiflma skooomi;JduozhodRUtí 
-c)sclwaluje základnietgallii!aěaí sefléma:zaměsětaneckého úlvan!.Jtjs/»ž čele je ředitel 
d)scbvakdezástupce~~.Jadčlenů TJ NHO 
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4.4 - Výkonný ředitel 

4.4.2 Výkonný ieditel je zodpovědný za fizéRí společenského- a fělovýchovnéiio procesu IIČ8Il1é všech 
_ dostupRých forem těleslfé-B llaševní-ltulttlty. -v~ 4áiB zodpovídala řízení 

zaměstnaneckého útvanl, JdBiý:zajištUie p/edfwšilrr,ptrWDZ; btllil!!J .El./JIISW1 Ylastních ~. 
-.~ycha ~zalizeiú.Aiiille~.-jRBtleli'JÍldCeain•slíf-Ri~. 

· tU ~jt:r1emlj6'~~th1iJititli1uil1tci:zaměst"R"Pf'kébo~~ého -· 
marraíefá; manaiefe. JW:- spráw a provoz ~ a sporlovních zařízení. sptJJtovního 
manažera a prcfesíonálnf liJaill$ly spmfotmicJrldub 

- 4.4.4 Výlfmný -ieditel 1IBNÍI'iÍ fliBCtltilÍ 'SmlouV;y.. VČlJtDě_ všech. ~ fmHn. ·.fiohod o 
mimopracovních čini0Sted1 ~ $pOrlCMJíciJ' B-~2BiizeníCh TJ NR0, dále-.pak dohody a 
~,sllMé/y;~·meeeb.y-s;pn:W s· §h'N; f sd:JHlanowjeplatovtvýměfy. 

A.L5 Vjla1rmý~.wtujeJO(Imillky4fmilw, změn ttláttiktlfJflf«Jmlhoponrětu, příp. podmínky ujednání při 
uzavtráni dohod a smluv s trenéry c;iéiteli, maniiiery a~ $patovci: V~ pňpaclně 
upravuje Interní pledpísy v souladu s obecně platnými a-záwmýmí pfedp;sy 

4.4.6 V době své nepřítomnosti (dovolená, MmOC; sLcesta apoct) pověřuje výkonný ředitel p/něnÍin výkonu 
své funkce zástupce, kletý tak pfe;imá-povínnosli a praiJOITKXi ředitele v celém rozsahu jeho půSobnosti 
a zodpovědno$li. 

4.4.7 V případě úkonů, lderé souvisí s běžnými pmvoznímí a p.odnilcatelskýmí činnostmi TJ NHO plenáší 
výkonný ředitel vymezené právní úkony a specifické činností na dalši vedouci pracovníky plsemným 
pověřením. 

4.4.8 Výkonný feditel je prezidiu zodpovědný za organizační, sporlovní a ekonomickou činnost TJ NHO. 

4.4.9 Výkonný ředitel může pověňt jednáním spoltDvni klub- prostřet:Jnidví prezídenttt pfíp.člena prezídia 
klubu nebo profesionálního manažera klubu, výlučně však při řešení problematilcy SQf.lvisející 
s organizačně technickým zaftšlěnim sportovních činnosti. Při projednáváni smluvních ujednání a 
závazků, dohod, objednávek ap., klem jsou likvidovány přes běžné účty TJ NHO je nutný spolupodpis 
výkonného ředitele nebo jím udělená plná moc. 

4.5 Sportovní kluby ňzené prezídiem zvoleným valnol! hromadou klubu 

4.5.1 Pň naplňování cílů činností TJ NHO vycházají ze základnibo poslání a věnují péči především 
společenské výchově, zvyšování rozvoje- fyzických a duševních zdatností a vlastnosti pří sportovnfm a 
tělovýchovném procesu. účasti na soutěžích a hrách, organizaci a vedeni. výcvikových tflbolů, 
soustředěním, školením, seminálům, výuk~ tnlnélů, cvičitelů~ rozhodčích a organizačních pracovníků 
a funkcionálů. 
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_·. • 4.5.2 Cíle činnosti TJ NHO dále pak naplňuJ1 samostatně, za podminelc a pravidel sportovního odvětví, které 
jsou dány soutěžnfm, plipadné hemlm fádem svazD'IIého orgánu. 

4.5.3 Nejvyššim orgánem spodovnfho klubu s voleným prezídiem s dozotfl radou je valná hromada, která je 
tvofena členy maršími 15-li let Do pravomocí valné hromady /dubu, pokud není w stanovách určeno 
jjna/c. nMeží piedevším: 
a) stanovení počtů tlenů ptezidia a doZOiéí tady, 'IIOiení a odvolání pteZiclenta, členů prezídia a členů 
dozotčl rady 

b) schválení navrlJované vý§e ldubových plíspěvků, poplalk(J 8 vstupnldl tllcJadů . 
c} schváleni navrhovaného plánu·ánnosti s mzpo{:tu /dubu. Pokud j& W8k schválen ,. , . Id~ se · 

schodlcem bez layl1 WJsln1mi klubovými pfijmy, áne se ziNalným jen po 'wpre~ '{J 

NHO ~>-> ~. ~ \ 
d) schválení zpr/lvy o tinnosti klubu • ~ \" • I 
6) schvélení kontrolní 8 revlznl zprávydozoli!ITBdy \ I 
~ schvělen17právy o hospodalení 8 elconotníckýf:h výsleddCh ~'<~· 

' ' ~5 
.fJ..f Valnou htomadu klubu swlávé prezidiem klubu nejmérJé tx méně v tetmlnu nejpozději · pied 

konáním vatré hromady TJ NHO. Vatrá hmmBda se můie.Jconatiri»>aát v wc:e, a ID pokud o svolání 
poíádj ptelidium TJ NHO, prezídium .klubu nebo nejménijedBillieliRallenů ldubu st;riich 15-li let. 
Valná hromada je usnálsnlschopná bez ohledu na to~ ko1i1c tlenů ldl41u se ji zúčastní. 

4.5.5 Jménem pt8Zidia klubu jedné p~ezident. v ndněm a naléhavém pňpadě může prezilfum pověňt 
jednénim i jinou osobu. 

4.5.6 Pfj naplňováni cW. činností se ňdi usnesením vatté ~ pollabami lrtJbu,. mzpottem, stanovami 
TJ NHO a srněmicemi, pokyny a 1fJdy svamvých Olflénů, klelé byly TJ NH0 závaz11fl plij8ly. 

4.5.1 Ptezidium Wm se scházl nejméně jedenktát měsičně a jeho činnost kootdinuje p18Zident klubu. 
Prezídium klubu zsjména: 
a) pfipravuje a pied1dád8 plán činností a rozpočet k4lliu laytý vtasliJfmi ldiJbotlými pffJf'IY pňp.ktytf 

dotacemi projednanými a schvfllenými 'lýkonným iedlelem TJ NHO 
b) navrhuje výši rotních členských pňspěvlai a poplallai a vslupních popiBiků do klubu 
c) pfedldádá písemně zptávy, infotmace a mzhodnuti piWidia klubu členské základně klubu a 

výkonnému feditel TJ NHO 
d) zpracovává, proJednávé, plípadně sdwaluje dohody o ptDrlílrMidl uiívání majetku TJ NHO 
e) piipravuje, sdwaAJje 8Dl/PÍSkY. pfipadnj tJOIJfÍilBC8 SYjch &lnů pro SVčfZDVé soutěže, tumaje ap. 
~ p;;Jmá žádosti o regisiiad, tazhoduje o jejm pijetí, sdwaluje urolnění z tegi:dlaat klubu ap. 
g)st:hvaluje trenétrlfé, cvi:ifelslcé, funla:íonáfsté aj.. pdsobení v kilbu u vybtanýr:h jednotlivr:ů a dlužstev 

v souladu selliZikwýrti pmstiedAydanýni mzpottem 
h)vyplaoovává a projednává se spodrwrúm maliiŽBiem TJ NHO hl'áčsté smblvy. smlouvy o spot1otm1 

éinnoslí, dohody ap. a piediládá k odsouhlafení ledíiJef TJ NHO 
q ptqednává s ledilelem TJ NHO využlí pňpadného zíslaJ ldubu 
jJ pii změně pomětů IDlpOélovanýcb ptOSfiedků nebo z jnýdl důvodů pmjednflvá ds/ší činnost klubu 

s iedlelem TJ NHO 
k) piedldádá k podpisu návdry smlumích Lfedt*ú o reldamě. linanáúm nebo riJcném datu, nájmech, 

pmnájmech. výfiJj.kšch ap. 
q wede dist:ípfinámlftzenf proti členům lrlubu za účasti člena doZDti!f rady. 

~ . 4.6. Sportovnllrluby ňzené ptO(esionálnlm manafetem 

4.6.1 Při naplňování citů 6nnostJ TJ NHO vyr:ház:ej1 ze záldadnlho posláni a vinují pééi pledevšim 
společenské Výchově, .zwytcMW IOZWJje fyziclcjc:h s duievnidl matností a vlastností pň spodovnim a 
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těfovýchovném procesu. účasti na soutěžich a hrách, organizaci a vedení výcvikových táborů, 
soustledění, školení, seminářů, výuky trenérů, cvřčitelů, rozhodčích a organizačnfch pracovníků a 
funkcionářů . 

4.6.2 Cíl činností TJ NHO naplňují samostatně, za podmínek a pravidel sportovního odvětví, které jsou dány 
soutěžnlm, pňpadně herním řádem svazového. orgánu. 

4.6.3 Nejvyšším orgánem ldubu je profesionální manažer jmenovaný výkOMým ředitelem TJ NHO. Do jeho 
pravomocí náleží piedevším vytvoiení realizačnlho týmu lc za[IŠlění naplňování cílů činností klubu. 
Prezidiem TJ NHO dopotuéené sestavení realizačního lýmu: t v~ 
• předseda trenérské rady (TR} ~ e ~s v.,,~. 
• vedoucl trenér sportovních tňd (STM) .š -~ ~ \ 
• vedoucí trenér sportovního centra mládeže (SCM) ~ , ~ \ 
• organizačni pracovník \ ~ 'ť; ) 
• pracovník pro vnější vztahy \, --~ / 

'-...._ ~6 ./ 
4.6.4 Do pravomocí a povinností profesionálnlho manažera JXJkud neni stanoveno jnak náleži p1i!lŘJ~m: 

• sestaveni realizačního týmu klubu 
• navržení vý§e klubových pňspěvkii, poplatků a vstupních vkladů 
• zptarování plánů činností a rozpočtu klubu, lderé se stanou závaznými jen po schválení prezídiem TJ 

NHO 
• zp18C0vání zprávy o činnostech klubu 
• zpracování zprávy o výsledcích hospodalení klubu 
• zpracování kontrolní a revizní zprávy ověřené ekonomickým manažerem a členem dozorčí rady TJ 

NHO 

4.6.5 Valnou hromadu klubu svolává profesíonální manažer nejméně 1x ročně v termínu nejpozději 5-lí týdnů 
před konáním valné htomady TJ NHO . . Valná hromada se může konat i víceluát v roce, a to pokud o 
svolání požádá prezif1111J TJ NHO, profesíooální manažer nebo nejméně jedna tietina členů ldubu 
slraškh 15-ti let. 

4.6.6 Č'Jenové spodovního klubu řízeného profesionálním manažerem mohou JIZlJášet náwhy~ připomínky a 
stanoviska k činností lclubu písemnou kxmou spolupodepsanou yšak nejméně jedmu tlelinou členů 
spottovrúhD kkJbu slatšfch 15-ti let 

4.6.7 O výsledcích pmjedllání návrhu pňpomíRek k t.ínno61em /dubu iřzenébo profesionálním manaíetem 
budou členové klubu písemně Í!lff1lmOVIJ!lÍ nejpozděj dD 30-li dnů od dala podání iedílelem TJ NHO. 

4.6.8 Jménem /dubu jedná pmfesíonátní manažer. kletý může v nutném a naléhavém případě pověiit 
jednáním i jnou osobu. ·- f 

4.6.9 Píí naplňování cílů a činností se profesionální manažer lidí pokyny, směmicemi a p1íkazy ředitele TJ 
NHO. poliebamí klubů. rozpoltem a s1anottami TJ NHO a Sl11ěmiaNni. pokyny a iády svazových 
orgánů, které byly v TJ NHO zirvazně piijaty. 

4.6.10 Realizační tým se schází nejméně jedenkrát měsíčně a jeho činnost řídí ptofesionákJí manažer. 
Ptofesíonáfnf manažer zejména: 
a} pňptavuje a piedtdádá plán činností a rozpočet klubu 
b) navrhuje výši roálkh č/enskýdJ piispěvků a poplatl<ů a vslupnich poplalků do klubu 
c} pledldádá pisenrně zptávy. infrxmace a svá rozlrodnulí iedifef TJ NHO 
d) liJIBCOváté. projednává, piípadně schvaJtte dohody o podlllÍIIAádl užíváRi majelku TJ NHO 
e} pňptavuje, sdwa1uje ~ pňpadné nominace svých~ pro svazové soutěie. turnaje ap. 
f) plijlmá žádoslj o tegist1ací, rozhoduje o jejm piietí .. sdwaluje uvolnění z tegisbace ldubu ap . 
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g) navrhuje a piedldádá k projednání a odsouhlašeni trenérské. cvičitelské, funkcionáiské aj. působení 
v klubu u vybraných jednotfiVCÚ a družstev v souladu se mzdovými pmslíedky v 10ZfJO(:tu 

h)~vává. projednává se sportovním manažetem a pledkládá řediteli TJ NHO hráč$ké smlouvy, 
smlouvy o spotfovrú činnosti. dohody ap. 

Q projednává s 1edilelem TJ NHO využlí pifpadného zisku klubu 
iJ pň změně poměru fOZI10(:tot;t:h pmstialldi nebo z jiných diMxlů pn1jednává dalši &most klubu 

s íedilelem TJ MfO • -· 
k} píedldádá k podpisu llávftJy smluvních ~jednáni o relr#anĚr firlanln1m nebo věalěm d~~ 

IJ~~,:,tlenůmilufluzaúčaslif:lsnadazotéílatyTJNHO. ~.;··!'·~ ~ .,% \ 
.. j 

.,· I a.5. . I 

Společná ustalJovelll o vvlbát:b a fiSIIeSeiiÍCh :ss 
5.1 Volba OlJ1{mů TJ NHO (ptezidií a dozDttích md TJ NHO a spottovnídlldubů} je f1IOJIÍiděiiB ta;Jým 

hlastwáním, pokud vam hiOmada nerozhodne jiRalc. 

S-2 Volební obdobi prezídií a dozotčích rad TJ NHO a jejich spodovnídJ Tdubt) jsou čtyřletá Stejná funlrre 
můiB být zvoleným členem uvedených otgánů ~ nepfelrilě nejdéle po dobu dttou volebních 
období. 

5.3 VollJy probíhaj podle valnou hromadou TJ NHO a vakJOu lrtomadou spodornfch ktJbů sdlváleného 
wlebního iádu. 

5.4 Ptezilílm TJ 1110 pii volbě členů pmzidia a dozm6 rady pro nové wolebnl obdDbí zasílá pteZidlim 
sporfiJvních Mtbů kandidátku těchtD Benů s jejch SÚUČilOil chalaldedstilco nej:Jozdějí 14 dní pied 
temrínem imáni vaiJé hromady TJ NHO. 

U čaaé zvolenjdJ orgárli, ldeií zlralii diJvětu éleBů nebo se dopuslii pfeslupků a ptfJ'Iinění zejména 
ziMižným porušením stanav. nedbalým výkonem límltm. jednáním f10ŠilOlljídm jednak láýny TJ NHO, 
jednak doiJié jném TJ NH0. majetek TJ NHO ap.,ndlou být otlvoláti OI!J{mem. jehož jsDu členy. 

5.6 ZroleRá prezidia a dazDtčí rady předkJádají k lemlínu lcOIJání wiiJé btomady rprfNy o čitmoslech, zplfivy 
o tmnidJ uzátlětlách, konlm1ní zprávy a zptávy o plnění ci1ů činnosti TJ NHO. 

5.1 V naléhavýál siluadch nebo v pňpadě odslupujícídJ členů pteZidi a dazDičich rad (af J1Z. na vlastní 
žáb( nebo pijodwolámJ mohou tNedené otgflny lcoqta2 dopinl počel &nů do piirodniho slaflu. 

5.8 VoWmi iád pii zasedání všech otgánů je piiat pii nadpolavíčnim muliasu piítomných delegátů s hlasem 
razlD/ujícim. 

5.9 PTadlfá1alé lplávy a usnesení wtJé IBomady TJ NHO a valnýdJ hlorna:lldubů. ~ nátnhovou 
komisí. jstJu sdwatwána nadpo/Dviční vělši10fl pňfDm1ljr;b delegálli s hlasem IDZhodujicím. v případě 
usneseni o rániu sp1llDvniho MJbu plfp. o zmlu TJ NHO a rypdádállí jejiho majetku, je nulnj souhlas 
tii pětinové Wti7Jy piitomRjth delegátů vatJé lltrJmady_ 

tl. ti 
čJensm. ptáva a povinnosti členů 

6.1 Členem TJ NHO triJie být každá osoba starší 15-lí let sptávem hlasu rozhodujíclho plí volbách do 
Olgánů TJ NHO a spatovních klubů. 
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a 1.1 PfedškokJí s školnf mládež do 15-tí let může získat členství s pfsemným souhlasem zákonných 
zámlpců, avšak bez hlasu mzhodujciho pli volbách. 

&.2 Písetmé piirláška člensM v TJ NHO může být podána prosli«<nidvím: 
a}seWaliáfu TJ NHO 
b}ptiZidía spodDvního klubu 
c}mBlUIŽBill pmlesimálního spodDtmího lrlubu 

Č1ensM ~vystavením é/en$kého průkazu a zap/aceníJTc 
a)řJenslcéhopoplalku TJ NHO 
b)ldubovéiJo piispěYku piip.poplatku a plíspěvlw svazovjm orgánům 
c)vsfuJriho Wdadu 

6.4 ZMdadn1 ptám člena TJ NHO: 
a}úř.aslnit :e podle svých zájmů. naplňováni cílů činoos1í TJ NHO pii zajš(ov.tní spofečenského, 
~a spotfovniho ~ včetně 'VŠI1dl doslupRých fotem tělesné a duševní kulluty 

b)fbslml se podle SYých sdlopnoslí a moinDsti soulf1ií. tmnajů..llet; ~ senliJáň'( JljrJlc fienérů a 
aiireti, IOlhodčídl, otganízaáJit:h pa:ovnítů a bJil:ionáU Bl podminek a iádů spodDvn1ch a 
lěkJvýdlarnýr:hsvazů a spolků. ldeté byty v TJ NHO ZÍifRIZ1Ié pifaty 

c}útasltJil se atd pořádanýdl TJ NHO a jejími spalfDtJníl1i ~ úl1asiRl se jednání Olgánů TJ NHO 
vSOIA'ishúdl sptOjednfNánfm jehD účasti we vybtanjt:/1 činnostech 

d)dlfenyagánů TJ NHOod svých 154i let a bjt volen rb tědJIDmgini od svjdi11Ui let 

6.5 Zátfafní IXJVÍili10Sii člena TJ NHO: 
a~ a svědomitě napliíoval cíle, ldetésidcltlnvo6Jé zvollčlensMm v TJ NHO 
b}rkrldovatstamwy. piJalá usnesení z vabJé ~zásady směmi; poiynů a p1fkazů 
c}8im jldnáním a vystupováním ~ a fJif1IJél!lOYá dobté jnéno TJ NHO, pmjfwovat 

vzfjNnmu úctu apokotu nejen mezí členy TJ NHO. aéí lf8W1Ilek 
dJdr*C, šstii a zvelebovat stávající IDBjetek TJ NHO a být nápomocen pň jeho úddbě. optaV{Jch s 

me Sáh, SfX1ienjdJ s po1řzDváním OOYébo maje1ju 
e}vtalliuedJ (slasrwenýr:b pteziliem TJ NHO piíp.pmzjliem !dubu. nebo ptD[esiJnálním manažerem 

iUJB}lbadl f:lenské a /dubové plispě'lllty, ~ 'iSlf4Jni vAaty ap. 

6.6 Zánikř.énsM: 
aJ vys/Dupením z mzlmdnutj tlena 
b} 1J10 nep/Dní pňspěvků, pop/atlai. vtladii ap. lb 30-ti dnů od slaoovenéOO temúnu p~ezíďtem TJ NHO 
příp.prezilíem iiJbu nebo profesimálnim II&RIŽBiem fdubu 

c} projet/Dání neslučitelná s élensMm v TJ NHO 
dJ fÍlltÍI1l člena 
e} .záll1em TJ NHO nebo spodovního ldubu 



. . i I 



.. i! -

: 

.·• 
,, 

... ·:. 

čL9. 
Usla1KWBIÚ piedlodllá a závilečná 

9.1 TJ NHO je Jrivn1m Mstupcem TJ NHKG Ostnwa 

9.2 Z I02hodnr.tí mimořádného sjezdu Ólského SV8Zll tělesné výchovy konaného dne 25.5.1990 v Plaze se 
TJ NHO poražuíe za nástupniclcou Olp1izaci česTY. a to v rozsahu všech majetkových práv a 
pcwinnDslí jak jsou evidenčně zachyceny~ příslušných dokladech ke dni tegísllace. 

9.3 

9.4 

u 

9.6 

TJ NHO vznida jako ptávnícká osoba na :základě sclwfllaú stanov p1fptavným ~ dne 8.5.1989 a 
dnem n:gístlace stanov ve smyslu zákona é.Bl'1990 Sb. a t.IW1990 Sb.o ptávu sdružování občanů. 

Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady TJ NHO a nabývaji 
závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona. 

!!_ NHO _yydává vlastni &nské průkazy, provádí amfJálni evidenci členU a falntrolt.de finanční plněni 
pňspěvků, JqMiJ 8 vstupních vldadů. 

ČiJnové TJ NHO majkl speciálnl optávnéní. jako např.trené4 cvičitelé. rozhodčí nebo p1ofesíonální 

spodow:t se mohou volně puiavBtprosazovánim svých specílidrýr:h zájmů do asociaci čí obdobnýr:h 
sdružení. a to bez vfivu na jejich členství v~J NHO. _ .. ·- _ . 

,____./ 

9.7 C! plih/ášení se do čeS1V rozhoduje preziátum TJ NHO, kleté do jeho orgánu V}'SI1á svého zástupce. 
Clenství tohoto druhu však nesmí nfak ohmzil nezávislost a samosta1nost TJ NHO a zasahDváni orgánů 
ČSSTV do pnwamoci TJ NHO je~ S OlgárJy ÓJS1V spduptaaJje iediiBI TJ NHO pfedeti§ím u 
Pftlálrfm o pamai pos/lyiDváfú plisjěliů a dolad k hjlillní álů éinnfJslí TJ NHO a jejích spodovních 
ldubů. 
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PŘÍLOHA č. S : 

Stanovy TJ Tatran Střešovice 



STANOVY 
tělovýchovné jednoty Tatran Střešovice 

I. Základní ustanovení 

1) Název: Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice. Alternativně k tomuto názvu 
je možno užívat zkrácené označeni Tatran Střešovice (dále jen TS). 

2) Sídlo: Praha 6, Sibeliova 368 
3) TS je občanským sdružením s právní subjektivitou založeným v souladu se 

zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občan~, v platném měnL 
4} IČO: 00539015 
S) TS má charakter nepolitické spolkové organizace, zaměřené na tělovýchovnou 

a sportovní činnost, s možností podílet se aktivně na veřejném životě. 

II. poslání a cíle 

1) TS organízuje zejména vlastní sportovní a tělovýchovný proces v souladu 
s vlastními zájmy a zájmy sportovnídt oddílU (tiBie jen- oddílfr). 

2) TS vytváří předpoklady pro úspěšnou organizací a zabezpečení rozvoje oddílu. 
3) TS pečuje o odbornou a morální výchovu svých členu a příznivci při 

uplatňování všeobecných demokratických zásad a morálky a dodržování zásad 
Fair play v tělesné výchově a sportu. 

4) TS pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkunnosti a všesb"anné zdatnosti 
svých čfenu a vytváří vhodné podmínky pro trénínfcový a cvičební proces. 

S) TS zajišťuje podmínky pro školení trenér\~, cvičitelu, rozhodčích a funkdoná~ 
za účelem správného metodického řízení jejích činnosti a při uplatňování všech 
poznatkÚ vědy, týkající se tělovýchovy a sportu. 

6) TS vede své členy k dodržování zdravotních zásad, zásad úrazové zábrany a 
k řádné životosprávě. 

7) V souladu se zájmy svých oddílu buduje, provozuje a udržuje svá 
tělovýchovná zařízení a tím vytváři vlastní materiální podmínky pro svojř 
tělovýchovnou a sportovní činnost. 

8} TS zabezpeá.Jje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojŮ a 
jejich hospodárné využívání a vede své členy k ochraně a rozmnožování 
veškerého majetku, který je ve vlastnictví a užívání. 

9) Při plnění svých hlavních úkolu spolupracuje TS s ostatními tělovýchovnými 
jednotami a sportovními kluby, se sportovními a tělovýchovnými svazy a se 
sportovními a tělovýchovnými organizacemi. 

10)TS se v zájmu svých čtenu podílí na pořádání kulturních, osvětových a dalších 
společenských afcéch. 



III. Členství. Dráva a povinnosti členO 

1) Členství v TS muže mít formu řádného členství, žákovského ďenství, čestného 
členství nebo kolektivního členství. Řádní členové a žákovští členové mohou 
být se souhlasem výboru příslušného oddílu členy jednoho nebo vice oddílu 
TS. čestný člen TS mfiže být zároveň i jeho řádným členem. 

2) Řádným členem TS se muže stát, se souhlasem výboru některého z oddflu TS, 
každá osoba starší patnácti let, bez ohledu na svoji společenskou nebo 
politickou orientaci, či vyznání, která projeví aktivní zájem a podpisem na 
evidenčním listu člena TS, vysloví souhlas s posláním a úkoly TS a zaváže se 
tak dodržovat jeho stanovy. Zároveň se vznikem řádného členství v TS, 
vzniká rovněž členství v oddíle, jehož výbor poskytl souhlas se vznikem 
členství v TS. 

3) Členství vzniká zaplacením prvních členských a oddílových příspěvku. 
4) Žákovské členství osob mladšfch patnácti let vzniká za stejných podmínek jako 

řádné členství, podmínkou jeho vzniku je však písemný souhlas zákonného 
zástupce. Tento souhlas múže být vyjádřen podpisem na evidenčním listu 
čfena TS. Dnem, f<áy žákovský čren dosáhne patnáctí ret, se jeho žéif<ovsf<é 
členství automaticky mění na řádné členstvi. 

5) Kolektivními členy TS mohou být organizace, instituce či podniky, které chtějí 
příspívat k rozvoji sportu, těfovýchovy a jfných fOrem těfesné kuftury v rámci 
TS. S kolektivním členem uzavírá smlouvu výbor TS, ve které se podobně 
vymezí vzájemná práva a povinnosti a zpusoby vzájemné pomoci a 
spolupráce. 

6) Členská schůze TS muže udělit čestné členství významným osobnostem 
sportovního, kultumfho nebo společenského života. Na čestného člena se 
nevztahují práva a povinnosti řádného člena TS. 

7) Základní práva řádných a žákovských členu TS jsou: 
a) V rámci možnosti TS se podle svých zájmu, schopností a možnosti 

účastnit sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského 
života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci tělovýchovné jednoty jako 
cefku, a to za podmínek těchto stanov a v pňpaáě účastí v soutěžích 
sportovních a tělovýchovných svazO, též za podmfnek jejich soutěžních 
řádfi, pokud byly v rámci TS závazně přijaty formou sportovní 
registrace. 

b} Účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého 
zaměření umožňuje výchovné p~sobení, odborný a výkonnostní rust, a 
podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají. 

c) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v~čt všem orgán~m TS, 
vznášet dotazy a připomínky vuči zvoleným funkcionárum a vyžadovat 
od nich příslušnou odpověď souvisejfcí s jejich činností v rámci TS. 

ct) Požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření prostřednictvím 
oddílu od všech orgánu TS. 

e) Řádný člen starší osmnácti let muže volit a být volen do všech orgánu 
v rámci TS. Za předsedu, místopředsedu či člena kontrolní komise 
m~že být volen jen řádný člen starší jednadvaceti let. 



S) Základní povinnosti řádných a žákovských členu TS jsou; 
a) Svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních nebo přijatých 

směrnic a z přijatých usnesení (rozhodnutí) orgánu TS. 
b) Svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační 

jednoty TS, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky 
a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy. 

c) Iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti TS a řádně a svědomitě 
vykonávat přijaté funkce v orgánech TS. 

d) šetřtt, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TS k zabezpečení jeho 
činnosti. 

e) Řádně a včas platit členské a oddílové příspěvky, případně jiné poplatky 
související s jeho členstvím a činností v TS, pokud tak o tom rozhodl 
příslušný orgán podle stanov. 

9) Řádné či žákovské členství v TS zaniká: 
a) Zrušením - vystoupením ze strany člena. U žákovských členu je 

k vystoupení nutný souhlas zákonného zástupce. 
b) Vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím. 
c) Úmrtím člena. 
d) Zánikem TS. 
e) Okamžikem uplynutí IhOty osmnácti měsíru od data splatnosti členských 

nebo oddílových příspěvku, které člen neuhradil, ačkoliv tak podle 
rozhodnutí příslušného orgánu učinit měl, pokud výbor TS mimořádně 
nerozhodne jinak. 

IV. Členské a ocldílové příspěvky 

A} Členské pfispěvky 
1) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TS jako 

celku, pro níž představují nedílnou součást finančních příjmu. 
2) Výši, členění, th&:u splatnosti a způsob placení členských příspěvku 

stanoví závazně pro všechny členy TS výbor TS. 
3) Za výběr členských příspěvku jsou odpovědny výbory jednotlivých 

oddílu. Vybrané členské příspěvky výbor oddílu složí na místě a ve lhutě 
určené výborem TS. V případě, že odvod členských příspěvku ze strany 
oddílu není prováděn řádně a včas, je výbor TS oprávněn krátit nebo 
zastavit finanční krytí provozu takového oddflu, přfpadně přijmout jiná 
opatření. 

8) Oddflové pHspěvky 
1) Výši, členění, lhutu splatnosti a zpusob placení oddílových příspěvku 

stanoví závazně pro všechny členy oddílu výbor oddílu po dohodě 
s výborem TS. V mimořádných - oduvodněných případech mohou být 
oddílové příspěvky stanoveny v nulové výši. 

2) Vybrané oddilové příspěvky jsou výlučně pňjmem oddílu a jsou součástí 
jeho rozpočtu. 



3) Za výběr oddílových příspěvku jsou odpovědny výbory jednotlivých 
oddíiB. Vybrané členské příspěvky výbor oddílu složí na místě a ve lhlitě 
určené výborem TS. V případě, že odvod členských příspěvkfi ze strany 
oddílu není prováděn řádně a včas, je výbor TS oprávněn krátit nebo 
zastavit finanční kryt( provozu takového oddílu, připadně přijmout jiná 
opatření. 

V. Disciplinární opatření 

t) Za porušení těchto stanov, vnitřních směrnic a soutěžních řádu, za hrubou 
nebo opakovanou nekázeň, mohou být jednotlivcum i kolektivum jako 
výchovný prostředek ukládány disciplinární tresty: 

a) Napomenutí. 
bl Dutka. 
c) Zastavení závodní činnosti. 
d) Zákaz výkonu funkce. 
e) Odvolání ze soutěže. 
f) Vyloučení z TS. 

2) Disciplinárním orgánem prvního stupně je výbor oddílu. V případě, že o to 
výbor oddílu požádá, vede disciplinární řízení v prvním stupni výbor TS. 

3) Každý člen má právo se zúčastnit jednání orgánu, který projednává jeho 
disciplinární provinění, s možností vlastní obhajoby. 

4) Proti rozhodnutí výboru oddílu je odvolacím orgánem výbor TS. 
S) Proti rozhodnutí výboru TS je odvolacím orgánem členská schuze TS. 

VI. ·Sportovní oddíly TS 

1) Členové TS se organizačně sdružují v oddílech, které mají v rámci organjzační 
struktury TS povahu autonomních a samosprávních celku, jejichž společné 
záležitosti a zájmy vyřizují a prosazují orgány TS. 

2) Každý oddíl si samostatně organizuje svuj vlastní tělovýchovný proces podle 
pravidel daného sportovního odvětví a podmínek soutěžního řádu svazového 
orgánu, při respektování dosaženého stavu vlastních příjmu a zvláště pak 
celkových zdroj u TS a daných materiálně technických podmínek. 

A) Členské schGze oddilu 
1) Je nejvyšším orgánem oddílu. 
2) Je tvořena členy oddílu staršími osmnácti let. 
3) Do pravomoci členské schuze oddílu náleží: 

a) Volit a odvolávat předsedu, případně místopředsedu a další 
členy výboru oddílu. 
b) Stanovit hlavní směry sportovní činnosti, pečovat o rozvoj 
sportovního odvětví v oddíle, rozhodovat o podmínkách účastí 
v soutěžích, případně o odstoupení ze soutěže. 
c) Projednat a schvalovat zprávu o činnosti oddílu, včetně stavu 
hospodaření oddílu. 
d) V případě, že oddíl nemá žádných závazkfl vf.či TS a ani 
neuplatňuje požadavky na majetkové vypořádání, muže 
rozhodnout o zániku či vystoupení oddílu z TS a ukončit svoji 
činnost. 
e) Navrhuje kandidáta(y) do výboru TS. 
f) Volí své zástupce (dále jen delegáty) do členské schuze TS. 
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a> Volí, či navrhuje své zástupce do příslušných orgánu ČSlV, či 
příslušnich svazových orgánu. 

4) Členská schuze oddll u se koná nejméně jednou za rok, v případě 
potřeby i vícekrát, pokud o to požádá předseda oddílu, výbor TS, nebo 
jedna třetina členu oddílu starších osmnácti tet. 

B) Výbor oddllu o 
1) Koordinuje a zajišťuje činnost oddílu mezi zasedáními členské schuze 

oddílu. 
2) Rozhoduje o přijetí za člena oddílu. 
3) Vede disciplinární řízení ve věcech týkajfcích se jeho členu. 
4) Připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu oddílu. 
S) Po dohodě s výborem TS určuje výši oddílových příspěvku. 
6) Připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členu do svazové 

soutěže a rozhoduje o přijeti registrace. 
7) Rozhoduje o uvolnění svých registrovaných ďenu, aktivních sportovcu 

do jiných oddílu. 

VII. Orgány a funkcionáři TS 

Členové oddflu přímo nebo nepřímo vytvářejí tyto svoje společné orgány: 
A) Členské sch6ze TS: 

1) 
2) 

3) 
4) 
S) 

Je nejvyšším orgánem TS. 
Je tvořena delegáty volenými členskými schůzemi jednotlivých oddílu. 
Počet delegátU volených členskou schuzí oddílu se řídí počtem členu 
oddílu. Na každou započatou desítku řádných členu oddílu připadá jeden 
volený delegát s hlasem rozhodujícím. 
Koná se nejméně jedenkrát ročně. 
Muže rozhodovat o všech zájmech a potřebách TS. 
Do její výlučné pravomoci patří: 

a) Rozhodnuti o změně názvu a symboliky TS. 
b) Stanovit hlavní směr a koncepce rozvoje činnosti. 
c) Schvalovat, rušit nebo měnit stanovy TS. 
dl Schvalovat nebo vydávat vnitřní směrnice a řády pro činnost 
TS. 
e) Schvalovat platnost a pusobnost směrnice ČSTV, nebo jiných 
zastřešujících sportovních organizaci v podmínkách TS. 
f) Volit a odvolávat členy výboru TS a členy kontrolní komise. 
g) Schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu, 
hospodaření s majetkem včetně jeho nájmu, uzávěrku 
hospodaření a revizní zprávu. 
h) Rozhodovat v odvolacím řízení proti disciplinárnímu rozhodnutí 
výboru TS. 
I) Rozhodovat o sloučení, splynutí, rozdělení nebo zániku 
tělovýchovné jednoty, včetně stanovení zásad a zpusobu 
vypořádání majetku. 
J> Rozhoduje, na návrh výboru TS, o udělení čestného členství. 
k) Schvaluje plán činnosti a rozpočet TS. 
•> Na návrh členu TS, schválený výborem TS, rozhoduje o 
ustavení nového oddílu TS. 



B) VýborTS: 

m> Na návrh členu TS, schválený výborem TS, rozhoduje o zrušení 
oddílu. Zrušení oddflu je podmíněno souhlasem členské schůze 
oddílu, o jehož zrušení se jedná. V případě, že počet členu v oddíle 
poklesne pod 10 a oddíl se déle než rok neúčastní žádných 
oficiálních soutěží, mliže členská schuze TS rozhodnout o zrušení 
oddílu i bez souhlasu členské schuze tohoto oddílu. 
n> Rozhoduje v odvoladm řízení proti rozhodnutím výboru TS. 
o) Rozhoduje o účasti TS v právnických osobách. 
p) Rozhoduje o kolektivním členství organizaci, institucí či 
podniku v TS. 
q) Rozhoduje o prodeji nemovitostí ve vlastnictví TS či jejich částí, 
o jejich zastavení, o jejich nájmu a o zřízení věcného břemene 
k nim. 

1) Je statutárním orgánem a výkonným orgánem TS. 
2) Výbor TS je tvořen zástupci všech oddílu TS. Každý oddíl musí mít ve 

výboru TS minimálně jednoho a maximálně dva zástupce. 
3) Výbor TS volí ze svého středu předsedu TS a místopředsedy TS. 
4) Koordinuje a zajišťuje činnost TS mezi zasedáními Členské schuze TS. 

Při své práci se řídí stanovami a vnitřními případně přijatými 
směrnicemi, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a 
v jejich mezích mÚže činit příslušná rozhodnutí. 

S) Připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu 
pro členskou schŮzi TS. 

6) Navrhuje členské schÚzi TS volební kandidáty do nového výboru TS a 
kontrolní komise TS. 

7) Vede členy a zvláště pak výbory oddilu k co nejúčelnějšímu využívání 
přidělených nebo svěřených flnančnfch a materfálnfch prostředku, dbá o 
dosažení nejvyšších příjmu z vlastní činnosti. 

S) Projednává s výbory oddílu návrhy, případně změny jejich rozpočtU. 
9) Zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními 

organizacemi a podniky a jednotlivd. 
10) Zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných 

zařízení a zařízení sloužících k zajištění úkolu TS. 
11) Zajišťuje archivaci všech duležitých materiálu a dokumentU TS. 
12) Schvaluje odměny /mzdy/ trenérů, cvičitelu a dalších členu realizačních 

týmu, pusobících jednotlivců či kolektivu zúčastněných na svazových 
soutěžích. 

13) K zajištění svěřených úkolu muže přijmout do zaměstnaneckého 
poměru nezbytně nutný počet pracovníku. 

14) Schvaluje náplň práce a platy zaměstnanců TS. 

C) Kontrolnf komise TS: 
1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem TS. Má právo a povinnost 

kontrolovat a přezkušovat ekonomické, právní a další operace v rámci 
TS, zejména dodržování stanov, vnitřních směrnic a řádu, plnění 
usneseni členské schuze TS, plnění plánu činnosti a čerpání rozpočtu. 

2) Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 
3) Kontrolní komise TS má v rámci TS právo kontrolovat všechny orgány, 

funkcionáře, pracovníky a členy TS. 



4) 

S) 

6) 

Každý člen, funkcionář, pracovník nebo orgán TS je povinen na výzvu 
kontrolní komise poskytnout jí bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, 
předložit požadované písemnosti nebo jiné dukazy, které má ve své 
dispozici, a poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely 
úspěšného výsledku kontroly. 
Kontrola je zpravidla prováděna periodicky podle schváleného plánu, lze 
ji však provádět též namátkově. 
s výsledky své kontrolní činnosti kontrolní komise průběžně seznamuje 
výbor TS a výbory jednotlivých oddflu. Pro členskou schlizi TS kontrolní 
komise připravuje zprávy o výsledcích činnosti kontrolní komise. 
Kontrolní komise je v návaznosti na výsledky kontroly oprávněna 
členské schuzi TS, výboru TS a výborům jednotlivých oddílu navrhovat 
konkrétní opatření k nápravě. Pokud z kontrolních zjištění kontrolní 
komise vyplyne podezření ze spáchání trestného činu, je její povinností 
na to upozornit orgány příslušné podle Trestního řádu, pokud tak 
z jejího podnětu bez zbytečných průtahu neučiní výbor TS. 

D) Pfedseda TS: 
1) Je nejvyšším představitelem a statutárním zástupcem TS. 
2) Organizuje činnost výboru TS, svolává (zpravidla lx měsíčně) a řídí 

jeho schuze. 
3) Přijímá opatření v rozsahu, který mu svěřil výbor TS. 
4) v rozsahu, který mu svěřil výbor TS uzavírá, sjednává a podepisuje 

jménem TS písemné právní úkony, je-li takto sjednaný úkon v souladu 
s rozpočtem TS. 

E) Místopředseda (místopředsedové) TS: 

1) Zastupuje (zastupují) předsedu TS, a to pouze v případě, že ho (je) 
zastupováním pověřil předseda TS, nebo výbor TS. 

VIII. SPOlečná ustanovení o volbách a zpOsobu usnášení 

1) Volba všech volených orgánu a funkcionářů TS se provádí veřejným 
hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak. 

2) Volební období všech orgánu a funkcionářů je dvouleté, P9kud členská schůze 
TS nerozhodne jinak, nemuže však být delší než 4 roky. Řádně zvolený orgán 
či funkcionář plní všechny své úkoly až do okamžiku, kdy se funkce ujme nově 
zvolený orgán nebo funkcionář. Počet volebních období pro jednotlivé 
funkcionáře a členy orgánu není omezen. 

3) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina delegátl'l s hlasem 
rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasu 
z přítomných delegátu s hlasem rozhodujícím. 

4) Počet členu orgánu určuje před konáním volby volící orgán, vždy však musí 
být dodržen lichý počet členu zvoleného orgánu. 

S) Vyžádá-li si to mimořádná situace, mUže se orgán doplnit kooptací, až do výše 
jedné třetiny svých původních členu. 

6) Právo odvolat funkcionáře nebo čtena orgánu má orgán, který ho zvolil. 
7) Všechna usnesení při zasedání všech orgánfi se přijímají nadpoloviční většinou 

z přítomné nadpoloviční většiny čtenu (event. delegátU s hlasem 
rozhodujícím), pokud není ve stanovách specielně určeno jinak. 

.., 



8) V případě usnesení o sloučení, splynutí, rozdělení nebo zániku tělovýchovné 
jednoty, včetně stanoveni zásad a způsobu vypořádání majetku, v přfpadě 
usnesení o prodeji nemovitostí ve vlastnictví TS, či jejich částí, v případě 
usnesení o zastavení těchto nemovitostí, či jejich částí, v případě usneseni o 
zřízeni věcného břemene k těmto nemovitostem, či jejich částem, v přfpadě 
rozhodnutí· o ustavení nového oddílu a v případě rozhodnutí o zrušení oddílu je 
nutný souhlas 3/5 většiny z přítomných deJegátfi členské sch~ze TS s .hJasem 
rozhodujícim. O návrzích, k jejichž schváleni je nutný souhlas 3/5 většiny 
delegátú členské schúze TS s hlasem rozhodujfcím, je možné jednat pouze 
eokud byly prokazatelně- uvedeny v pozvánce na členskou schŮzi TS. 

9} Cfen kontrolní komise nemliže být zvolen ani kooptován za člena jiného 
voleného orgánu TS. Člen kontrolní komise mliže být ďenem orgánu oddílu. 

10)Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu, 
nebo alespoň záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu 
jednání a jejich závěrů. 

11)Pokud jednání orgánu nemUže předsedat oprávněná osoba, pověří orgán 
některého ze svých přítomných členu prozatímním výkonem funkce 
předsedajícího. 

IX. Právní DOStavení a majetek TS 

1) TS je samostatným občanským sdružením s právní subjektivitou - je 
právnickou osobou. TS může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má 
samostatnou majetkovou odpovědnost. Mliže též k plnění svých úkolu 
používat národního nebo jiného majetku, který jl byl smluvně pfedán do 
užívání s právem s nim jako s vlastním, s výjimkou práva zdzenf. 

2) TS jedná a zavazuje se prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je 
výbor TS. Podepisuje se tak, že k vytlštěnému názvu TS připojí své podpisy 
dva členové výboru TS, z nichž jedním je předseda TS. Výbor TS může 
písemně pověřit předsedu TS, člena výboru TS" nebo zaměstnance TS, aby 
v určitých, předem specifikovaných věcech, za TS jednal a zavazoval jej 
samostatně. V těchto věcech pak pro platnost podpisu TS postači, připojí- tt 
k vytištěnému názvu TS svllj podpis takto výborem TS pověřená osoba. 

3) Jménem tělovýchovné jednoty muže jednat též výbor oddílu, který tím muže v 
určitých, předem specifikovaných připadech pověřit předsedu oddffu nebo 
některého ze svých dalších ďenu, a to výlučně ve věcech týkajících se daného 
oddílu a v rozsahu schváleného rozpočtu oddílu. 

4) Přeď uzavřením pracovnícfl smruv, nebo dohod konaných mímo pracovní 
poměr s trenéry a cvičiteH pusobícími v oddfiech je nutný předchozí souhlas 
výboru TS. 

5) Přijímání pracovníku do pracovního poměru podléhá zásadně schválení výboru 
TS. 

6) Majetek TS tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 
Zdrojem majetku TS jsou: 

a) Členské a oddílové příspěvky a poplatky členii. 
b) Příspěvky kolektivních členu. 
c) Příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně společenské činnosti. 
ct) Přfjmy z vlastni hospodářské činnosti. 
e) Příspěvky- dotace svazových orgánu. 
f) Příspěvky- dotace sportovních organizací, obce nebo státu. 
g) Příspěvky - podpory jiných organizací a jednotUvcťl. 
h) Dary. 
I) Jiné příjmy. 
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7) HospodařeniTS: 
a) K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního 

platebního styku je výbor TS povinen zřídit jedno stálé pokladní místo 
(pokladnu TS) a nejméně jeden účet u peněžního ústavu (u 
peněžních ústavli). 

b) Za řádné vedení účetnictví a evidence odpovídá výbor TS. 

8) Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmu svých 
čtenli uzavírá výbor TS přistušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého 
a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro 
případ odpovědnosti za škody. 

X. Ustanovení přechodná a závěrečná 

1) TS je právnická osoba, vznikJá odsouhJasením stanov čJenskou schuzí a dnem 
registrace stanov (16.5.1990). 

2) Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají výlučně do pravomoci členské 
sch~ze TS, a nabývají platnosti dnem registrace ve smysfu zákona. 

3) TS je na základě usnesení ďenské schuze z roku 1991 přihlášen do ČSTV. 
Z li stává však plně nezávislý a samostatný. 

4) S orgány ČSTV spolupracuje výbor TS formou projednávání různých forem 
pomoci, včetně poskytování příspěvkli a dotací k zajištění činnosti TS, 
zúčastňuje se prostřednictvím svých zástupdj různých jednání, konferencí a 
voreb do přisfušných orgánu ČSTV. 
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