
Statut volejbalového oddílu TJ Břevnov 
 
 

I. Základní ustanovení 
 

1. Volejbalový oddíl TJ Břevnov (dále jen VO) je organizační 
jednotkou (sportovním oddílem) TJ Břevnov, z. s. (dále jen TJ). 

 
2. VO sdružuje ty členy TJ, kteří se věnují volejbalu a jsou 

registrováni jako členové VO. 
 

3. Základním posláním VO je vytváření optimálních podmínek pro 
sportovní vyžití svých členů. VO za tím účelem organizuje a 

zajišťuje: 
a) účast závodního družstva v oficiální soutěži ČVS, resp. 

        PVS, 

b) účast členů VO na ostatních soutěžích a turnajích, 
c) péči o zvyšování výkonnosti závodních hráčů. 

    
4. VO si za tímto účelem pronajímá hřiště na tréninky a soutěžní 

utkání ČVS, resp. PVS, pro letní sezonu a tělocvičnu na tréninky 
a halovou zimní sezonu. 

 
II. Členství, práva a povinnosti člena VO  

 
1. Členem VO se může stát každý zájemce o hraní volejbalu, 

pokud souhlasí se Stanovami TJ a Statutem VO. Příjímání 
nových členů VO musí respektovat kapacitní možnosti 

pronajatých sportovišť. 
 

2. Uchazeči o členství jsou za členy VO přijímáni Výborem VO na 

základě písemné přihlášky. Přijetím do VO a zaplacením 
vstupního poplatku a členského příspěvku se uchazeč stává 

členem VO i TJ. 
 

3. Člen má právo zúčastňovat se tělovýchovného, sportovního a 
společenského života VO. 

 
4. Členové starší 18 let mají od druhého roku členství ve VO právo 

volit a kandidovat na členství ve Výboru VO, Výkonném výboru 
TJ a Revizní komisi TJ. 

 
5. Člen VO, který se dočasně nemůže aktivně věnovat volejbalu, 

může požádat o změnu členství pro nadcházející hrací sezónu 
na nehrajícího člena s tím, že při uhrazení standardního 

členského poplatku mu bude členství ve VO plně obnoveno. 

Neuvede-li žadatel důvody změny členství, bude jeho žádosti 
bez dalšího vyhověno, pouze však pro jednu hrací sezónu. Při 
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uvedení důvodů může Výbor VO dobu změny členství stanovit i 
na dobu delší, nejdéle však na dobu 3 hracích sezón.  

 
6. Člen VO je povinen řídit se Stanovami TJ, Statutem VO, 

rozhodnutími orgánů TJ, rozhodnutími a pokyny orgánů VO a 
platit řádně členské příspěvky, nehrající člen VO platí udržovací 

členské příspěvky. 
 

7. Členství ve VO zaniká: 

a) vystoupením člena, 

b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností 
c) vyloučením pro závažné či opakované porušení či 

nerespektování stanov TJ, rozhodnutí orgánů TJ, Statutu 
VO a rozhodnutí a pokynů orgánů těchto oddílů, 

d) úmrtím člena. 

 
 8. Zánikem členství ve VO zaniká i členství v TJ. K zániku členství 

v TJ nedojde, přestupuje-li člen VO do jiného sportovního oddílu 
TJ. 

 
             9. O vyškrtnutí či vyloučení člena rozhoduje Výbor VO.   

Rozhodnutí výboru VO o vyškrtnutí či vyloučení člena musí 
Výbor VO předložit nejbližší Členské schůzi k projednání. 

Členská schůze může rozhodnutí výboru buď vzít na vědomí, 
nebo toto rozhodnutí zrušit, obnovit ke dni svého rozhodnutí 

dotčenému členovi VO jeho členství a rozhodnout o zaplacených 
členských poplatcích. 

 
 

III. Orgány VO 

 
A. Členská schůze VO 

 
1. Členská schůze VO je nejvyšším orgánem VO. 

 
2. Členskou schůzi tvoří členové VO, je usnášeníschopná při účasti 

alespoň poloviny členů VO. 
 

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných 
členů VO.  

 
4. Hlasování na Členské schůzi je veřejné. 

 
5. Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách činnosti VO, 

zejména: 

 
a) rozhoduje o změně Statutu VO, 

b) volí a odvolává Výbor VO, 
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c) rozhoduje o následných ročních odměnách členů Výboru 
VO,  

d) rozhoduje o zrušení VO či jeho sloučení s jiným subjektem, 
e) projednává rozpočet VO a rozhoduje o účelovém použití 

finančních fondů VO, 
f) rozhoduje k návrhu Výboru VO o ročních členských 

příspěvcích, vstupním poplatku a udržovacím členském 
příspěvku, 

g) projednává výroční zprávu o činnosti VO a jejího Výboru a 

plán činnosti VO na následující období, 
h) rozhoduje o změně právní formy VO. 

 
6. Členská schůze se koná alespoň jedenkrát ročně, a to obvykle 

v I. čtvrtletí kalendářního roku.  
 

7. Členskou schůzi svolává Výbor VO dopisem nebo e-mailem 
členům VO. 

 
 8. Členskou schůzi zahajuje předseda, případně místopředseda či 

pověřený člen Výboru. Členská schůze k návrhu Výboru přijímá 
Jednací řád Členské schůze VO, podle kterého se jednání 

Členské schůze dále řídí. K návrhu Jednacího řádu se nekoná 
diskuse. 

 

9. Na písemný návrh alespoň jedné třetiny členů VO je Výbor VO, 
povinen svolat ve lhůtě 30 dnů mimořádnou Členskou schůzi 

VO, s programem jednání respektujícím uvedený písemný 
návrh. 

   
10.  Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, obsahující stručný 

záznam z jednání Členské schůze a přesný zápis rozhodnutí 
přijatých na Členské schůzi. Zápis podepisují osoby uvedené 

v Jednacím řádu Členské schůze. Kopii zápisu zašle Výbor VO 
ve lhůtě jednoho měsíce předsedovi TJ. Zápis je součástí 

archiválií VO i TJ.  
  

 
B. Výbor VO 

 

1. Výbor VO má 3 členy, volené na 3 roky Členskou schůzí z řad 
členů VO. Kandidáty na členy Výboru navrhují členové VO. 

 
2. Výbor VO zabezpečuje plnění úkolů VO, realizuje rozhodnutí 

Členské schůze a odpovídá za vedení veškeré dokumentace VO.  
 

3. Výbor VO je statutárním orgánem VO. Jednat jménem VO je 
oprávněn předseda Výboru a dále každý člen Výboru, který je 

k tomu Výborem písemně pověřen. Jménem VO se podepisuje 
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buď předseda, nebo místopředseda, a to tak, že k otisku razítka 
VO připojí svůj podpis. 

 
4. Výbor VO předkládá Členské schůzi výroční zprávu o své činnosti 

a hospodaření VO. Dále Členské schůzi předkládá návrh rozpočtu 
a plán činnosti na následující období a návrh výše členských 

příspěvků, včetně výše jednorázového vstupního poplatku. 
 

5. Jednání výboru VO se konají alespoň čtyřikrát ročně. Výbor 

přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů. K vyloučení člena VO 
z VO je zapotřebí hlasování všech členů Výboru.  

 
6. Výbor VO volí a odvolává ze svých členů předsedu a 

místopředsedu Výboru VO a pokladníka VO. Místopředseda 
zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.  

 
7. Předseda svolává, zabezpečuje a řídí jednání Výboru VO. Na 

jednání Výboru musejí být jeho členové pozváni nejméně 7 dní 
před datem navrhovaného jednání. Pozvánka musí obsahovat 

návrh programu jednání. Bez souhlasu všech členů Výboru VO 
nemůže být návrh programu na vlastním jednání změněn či 

doplněn. Při náhlém a neodkladném problému nemusí být 
respektována uvedená 7denní lhůta. 

 

8. Uvolní-li se v období mezi Členskými schůzemi ve Výboru VO 
místo, může Výbor kooptovat nanejvýše jednoho náhradního 

člena Výboru, a to ze členů VO. Funkční období náhradního člena 
vyprší dnem konání nejbližší Členské schůze VO po jeho 

kooptaci. 
 

9. Z jednání Výboru VO se pořizuje zápis, který podepisuje 
předseda a další člen Výboru (zapisovatel). Zápis zašle předseda 

Výboru VO bez zbytečného prodlení předsedovi TJ. Zápisy jsou 
součástí archiválií VO i TJ.  

      
IV. Závěrečná ustanovení 

 
Tento statut je pro VO závazný okamžikem jeho přijetí Členskou schůzí.   

 

Tento statut VO TJ Břevnov byl přijat Členskou schůzí VO TJ Břevnov 
dne 22. února 2012. 

 
 

 
 

      JUDr. Michal Havlík v. r.                                Ing. Jan Salák v. r. 
předseda Výboru VO TJ Břevnov              předseda návrhové komise

          


