
Stanovy tělovýchovné jednoty Sokol Bystřička  
 

I. Základní ustanovení 
 

1. Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička je dobrovolným sdružením občanů 
provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou 
činnost. V TJ se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen 
oddíly). Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu. 

 
2. Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1958 pod názvem TJ Sokol Bystřička. 

Později existovala pod názvem TJ Sokol Bystřička  a to v letech 1958 – 1990. 
            TJ se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v obci Bystřička a stává se pokračovatelem             
             a garantem zachování myšlenek a a výsledků práce svých předchůdců. 
 

3.  Sídlem tělovýchovné jednoty Sokol Bystřička je obec Bystřička. 
 

 
 
II. Poslání a cíle 

 
4. Základním posláním tělovýchovné jednoty Sokol Bystřička je : 

 
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 

turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a treninkové podmínky. 
b) Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže 
c) Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména svou vlastní 

hospodářskou činností. 
d) Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá 
e) Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ dodržování 

základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou 
informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. 

f) Hájit zájmy sdružených oddílů (odborů) a organizací uvnitř i navenek, zatím účelem 
spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními 
svazy apod.) i jednotlivci. 

g) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 
apod. v obci (okrese), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a 
osvětovou činností. 

 
III. Orgány tělovýchovné jednoty 

 
5. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů 

(odborů) a organizací. 
Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 
1/3 členů TJ, popřípadě výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 
jednoho měsíce od doručení takového podnětu. 

 
6. Valná hromada zejména : 
a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v případě zániku o majetkovém vypořádání 
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ 



c) rozhoduje o o přijetí a změnách stanov TJ 
d) volí výkonný výbor a revizní komisi 
e) rozhoduje o přijetí nového oddílu (odboru) nebo organizace 
f) rozhoduje o vyloučení oddílu (odboru) nebo organizace v případě, že jejich činnost je 

v rozporu se zákonem 
g) schvaluje projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje rozpočet 

výkonného výboru a příspěvky odborům a organizacím 
h) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období 
i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní 

vztahy TJ 
 

7. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných  za 
nadpoloviční přítomnosti všech delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

8. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje 
plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech 
věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si 
může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 

9. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny 
na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů 
výkonného výboru musí být lichý. Předseda volává výkonný výbor podle potřeby, 
nejméně však jednou za měsíc. 


