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STANOVY 
TJ Halma Plzeň, z.s. 

 
 

 

ČLÁNEK I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

TJ Halma Plzeň, z.s. (dále jen TJ Halma) je občanským sdružením sdružujícím zájemce o sportovní 

a tělovýchovnou činnost zdravotně postižených sportovců. 

 

1. TJ Halma sídlí v Plzni, Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 

 

2. TJ Halma rozvíjí svoji činnost v souladu s platnými zákony České republiky a těmito stanovami. Je 

politicky nezávislá, založená na demokratickém principu. 

 
 
 

ČLÁNEK II. 
CÍLE ČINNOSTI TJ HALMA 

 
1. Cílem činnosti TJ Halma je vytváření podmínek pro rozvoj tělovýchovy a sportu zdravotně 

postižených sportovců. K tomu spolupracuje s organizacemi státní správy, hospodářskými 

organizacemi a společenskými sdruženími. 

 

 

 

ČLÁNEK III. 
ORGÁNY 

 
1. Orgány TJ Halma, jsou: 

a) Valná hromada jako orgán nejvyšší, 

b) Výkonný výbor jako orgán výkonný, 

c) Předseda jako orgán statutární, 

d) Kontrolní výbor jako orgán kontrolní 

 

2. Valná hromada 

2.1 Valnou hromadu svolává k zasedání předseda a to zpravidla 1 ročně. V případě, že předseda 

nemůže svolat valnou hromadu, tuto svolává jím pověřený zástupce. 

2.2 Pozvánka obsahuje místo a čas konání a program zasedání. 

2.3 Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

1. schvalování a změna stanov TJ Halma 

2. volba předsedy, který je oprávněn jednat jménem TJ Halma, a to na období 5 let  

3. volba výkonného výboru a kontrolora na období 5 let 

4. schválení rozpočtu a výsledků hospodaření TJ Halma 

5. projednává zprávy o činnosti výboru TJ Halma 

6. zřizování poradních útvarů výboru TJ Halma (komise, rady, úseky) 

2.4 Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové TJ Halma. Veškerá usnesení jsou přijata, hlasuje-li 

pro ně nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovacím. 
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3. Výkonný výbor  
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ Halma v období mezi zasedáními 

valné hromady.  
3.2. Výkonný výbor má 5 členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán 

TJ Halma. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. 
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže 

činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.  
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  
3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny 

těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ Halma.  
3.6. Výkonný výbor zejména:  
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření 

k jejich realizaci,  
b) organizuje a řídí činnost TJ Halma,  
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ Halma, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do 

působnosti valné hromady,  
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,  
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ Halma,  
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,  
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.  

 
4. Předseda  
4.1. Předseda je statutárním orgánem TJ Halma. Předseda jedná jménem TJ Halma, a to v souladu s 

rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ Halma 
v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ Halma škodu, kterou tímto jednáním 
způsobí.  

4.2. Předseda podepisuje jménem TJ Halma tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ Halma, 
připojí svůj podpis.  

4.3. Funkční období předsedy je čtyřleté. 

 

5.    Kontrolor provádí revizi účtů TJ Halma. O své činnosti podává zprávu valné hromadě. 

 
 
 

ČLÁNEK IV. 
ČLENSTVÍ V TJ HALMA 

 
1. Členství v TJ Halma vzniká přihlášením se k TJ Halma. Zaniká odhlášením se nebo nejméně 

jednoročním neplněním základních členských povinností. Zánik členství projednává valná hromada. 

 

 

 

ČLÁNEK V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

 
1. Řádnými členy TJ Halma mohou být: 

a) osoby se zdravotním postižením k jejichž potřebám se TJ Halma zřizuje 

b) občané, kteří mají na rozvoji a prospěchu TJ Halma zájem, nebo při činnosti pomáhají. 

 

2. Základní práva člena jsou: 

a) účastnit se sportovní, organizační a společenské činnosti TJ Halma a všech jejích aktivit a 

podílet se rovnoprávně na výhodách poskytovaných členům. 

b) účastnit se valné hromady, a tak se podílet na jejím rozhodování. 

c) od 18 let věku hlasovat, volit a být volen. 
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d) v případě nesouhlasu s rozhodnutím výboru odvolávat se ke kontrolní komisi, valné hromadě. 

 

3. Základní povinnosti člena jsou: 

a) dodržovat stanovy 

b) šetřit, chránit a zvelebovat majetek TJ Halma 

c) nepoškozovat dobré jméno TJ Halma 

 
 
 

ČLÁNEK VI. 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ TJ HALMA 

 
1. Zdrojem majetku TJ Halma jsou příjmy z vlastní činnosti, dále příjmy od jiných subjektů (dotace, 

granty, dary) a příjmy z členských příspěvků. 

2. Valná hromada určuje okruh směrnic pro hospodaření TJ Halma. 

 
 
 

ČLÁNEK VII. 
PRÁVNÍ POSTAVENÍ TJ HALMA 

 
1. TJ Halma je samostatným právním subjektem, jehož jménem jedná předseda nebo valnou 

hromadou pověřená osoba. 
2. O zániku TJ Halma a vypořádání majetku rozhoduje valná hromada při souhlasu minimálně 2/3 

hlasů. 

 
 
 

ČLÁNEK VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 Návrh úpravy stanov zaregistrovaných Ministerstvem vnitra ČR dne 6. 4. 2016 pod číslem 
L 1573/SL5/KSPL 

1. Návrh úpravy stanov zaregistrovaných Ministerstvem vnitra ČR dne 6.4. 2016 pod číslem L 
1573/SL5/KSPL, projednala a schválila valná hromada TJ Halma, konaná dne 18. prosince 2020 v 
Plzni. 

2. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou spolku dne 18. 12. 2020 a okamžikem 

schválení nabývají účinnosti. 

 

 

 

 

Mgr. Roman Suda 

Předseda 
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