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Lukostřeleckého oddílu TJ Opava, z.s. 

 

 

 
 
 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1.01. Lukostřelecký oddíl TJ Opava (dále jen Oddíl) je dobrovolným sportovním 
zájmovým nepolitickým sdružením občanů, provozující sportovní, organizační a propagační 
činnost v oblasti lukostřelby.  
 
1.02. Oddíl nemá vlastní právní subjektivitu, ale jako dílčí sportovní oddíl je jednou ze 
základních organizačních jednotek Tělovýchovné jednoty Opava, z.s. (dále jen TJ 
Opava), která má samostatné právní postavení (zapsaný spolek) s vlastní právní 
subjektivitou (viz Stanovy TJ Opava).  
 
1.03. Členství v oddílu má za cíl napomáhat rozvoji osobnosti každého člena. Členství 
zavazuje členy v rozsahu tohoto Statutu a dalších dokumentů přijatých shromážděním 
členů oddílu a nikterak neomezuje jejich další individuální činnost mimo oddíl.  
 
1.04. Tento dokument se nazývá "Statut Lukostřeleckého oddílu TJ Opava z.s." (dále 
jen Statut) a navazuje na Stanovy TJ Opava z.s. (Čl. X. Stanov).  
 
 

Článek 2 
Název a sídlo oddílu 

 
2.01. Název sdružení je "Lukostřelecký oddíl TJ Opava“.  
 
2.02. Sídlem oddílu je Opava.  
 
2.03. Používaná zkratka je „LO TJ Opava“ nebo "LOO".  

Zkratka na stránkách Českého lukostřeleckého svazu je „OPA“. 
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Článek 3 
Poslání a úkoly oddílu 

 
3.01. Posláním oddílu je sdružovat zájemce o lukostřelbu, vytvářet podmínky pro jejich 
sportovní činnost a rozvoj. Prostřednictvím lukostřelby a sportu obecně chce oddíl 
navazovat kontakty s podobnými oddíly a kluby u nás i v zahraničí.  
 
3.02. Členství v oddílu má za cíl napomáhat rozvoji osobnosti každého člena, rozvíjet u 
svých členů sportovní cítění, vést je k odpovědnosti, ohleduplnosti a přátelství a napomáhat 
jim v získávání přátelských a sportovních kontaktů se členy jiných sportovních oddílů a 
klubů.  
 
3.03. Oddíl plní zejména tyto hlavní úkoly a cíle  

a) organizuje sportovní činnost (propaguje, podporuje, provozuje, vyučuje a trénuje 
lukostřelbu),  

b) spolupracuje s obecním úřadem a s ostatními právními subjekty i jednotlivci, u 
nichž vyhledává přímou podporu a pomoc, směřující k vytvoření podmínek a 
příležitostí pro účast svých členů a veřejnosti na sportovních aktivitách,  

c) prosazuje a chrání společné zájmy oddílů a jejich členů,  

d) soustřeďuje veřejné, soukromé a vlastní zdroje k financování činnosti oddílů,  

e) udržuje dobré partnerské vztahy s jinými sportovními subjekty,  

f) vede své členy a ostatní občany k zdravému způsobu života a k dodržování 
etických pravidel,  

g) spravuje vlastní i svěřený hmotný majetek a práva,  

h) udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti využívá,  

i) vytváří materiální, prostorové a jiné podmínky pro svou sportovní činnost,  

j) vede evidenci svých členů,  

k) organizuje sportovní soutěže,  
 
3.04. K podpoře plnění svých úkolů může oddíl prostřednictvím TJ Opava a jeho jménem 
provozovat hospodářskou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely 
zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob.  
 
3.05. Oddíl nepřipustí žádnou diskriminaci svých členů pro jejich rasu, barvu pleti, politické 
nebo náboženské přesvědčení, pohlaví či národnost.  
 
3.06. Oddíl nebude přijímat pozvání ani se účastnit akcí pořádaných oddíly a kluby, o 
nichž je známo, že uplatňují výše uvedené diskriminační praktiky. Rovněž tyto oddíly a 
kluby nebude zvát na své oddílové akce.  
 
3.07. Oddíl zaručuje svým členům ideologický azyl. Na půdě oddílu a oddílových akcích je 
nepřípustné šíření a propagace jakýchkoli náboženských, politických či podobných 
ideologií. 
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3.08. Oddíl je neziskovým sdružením, není založen za účelem podnikání. Svou činností 
sleduje výhradně všeobecně prospěšné cíle. Veškeré zisky ze své činnosti a nakládání s 
majetkem věnuje oddíl pouze na cíle uvedené v článcích 3.01, 3.02, 3.03 a 3.04.  
 
3.09. Žádná osoba, ať z členů oddílu nebo mimo něj, nemá nárok na finanční příspěvky z 
oddílových prostředků, které by odporovaly poslání a úkolům oddílu. 
 
 

Článek 4  
Činnost oddílu  

 
4.01. Členové oddílu se scházejí alespoň jedenkrát týdně, aby provozovali, trénovali a 
vyučovali lukostřelbu nebo aby vedli trénink.  
 
4.02. Členové oddílu se podle možností zúčastňují lukostřeleckých závodů a akcí 
pořádaných jinými oddíly a kluby nebo zvou jejich členy na vlastní akce.  
 
4.03. Oddíl vhodnou formou informuje členy oddílu a další zájemce o plán vlastních akcí 
oddílu i o akcích pořádaných jinými oddíly.  
 
4.04. Alespoň jednou ročně pořádá vlastní lukostřelecké závody.  
 
4.05. Jednou ročně uspořádá Valnou hromadu (článek 8.02.). 
 
 

Článek 5  
Členství v oddílu  

 
5.01. Členství v oddílu je individuální.  
 
5.02. Formy členství v LOO:  a)   řádné  

b)   registrované  

c)   hostující  

d)   čestné  
 
5.03. O přijetí za řádného člena oddílu rozhoduje Výkonný výbor hlasováním, na 
základě prosté žádosti o přijetí do oddílu, po předání vyplněné přihlášky, vyjádřením 
souhlasu se Stanovami TJ a Statutem oddílu a po splnění povinnosti člena (zaplacení 
příspěvků, dle článků 7.04 a 9.04).  
Přijetím za člena oddílu se zájemce stává zároveň členem TJ Opava a členem Českého 
lukostřeleckého svazu.  
 
5.04. Registrované členství uděluje členovi Výkonný výbor (nebo Valná hromada) 
individuálně v případě, kdy pracovní, rodinné nebo zdravotní důvody dlouhodobě 
znemožňují členovi plně využívat členská práva (účast na tréninzích, závodech, oddílových 
akcích apod.). 
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5.05. Čestné členství se uděluje osobám s mimořádnými zásluhami o rozvoj oddílu a 
lukostřeleckého sportu. O udělení čestného členství rozhoduje Valná hromada, na základě 
souhlasu navržené osoby.  
 
5.06. Hostujícím členem se může stát člen jiného oddílu, který má zájem pravidelně 
trénovat v LO Opava a vyjádří souhlas se Stanovami TJ a Statutu oddílu. Žádost o přijetí 
schvaluje Výkonný výbor.  
V případě zájemce s platnou závodní licencí se zároveň postupuje v souladu s Přestupním 
a hostovacím řádem ČLS.  
 
5.07. Členství v oddílu zaniká:  

a) vystoupením člena z oddílu;  

b) vyloučením člena rozhodnutím Výkonného výboru pro neplnění základních 
povinností ani po písemné výzvě; vyloučený člen se může po dodatečném splnění 
povinností odvolat proti vyloučení (článek 09.04.05);  

c) vyloučením člena rozhodnutím Valné hromady pro závažné provinění neslučitelné 
s členstvím;  

d) úmrtím člena nebo zánikem oddílu nebo TJ,  
 
a to bez nároku na jakékoliv majetkové vyrovnání. 
 
 

Článek 6  
Práva členů oddílu  

 
6.01. Být informován o pořádaných akcích, veškeré činnosti oddílu a rozhodnutích orgánů 
oddílu a TJ.  
 
6.02. Účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného 
a společenského života, jak v rámci oddílu, tak v rámci TJ jako celku (a to za podmínek 
stanov TJ), oddílových závodů, tréninků a ostatních akcí a Valné hromady.  
 
6.03. Zúčastňovat se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 
umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z 
členství vyplývají.  
 
6.04. Uplatňovat své vlastní názory, návrhy, připomínky i kritiku k projednání ve 
Výkonném výboru nebo na Valné hromadě, nebo podle povahy buď přímo anebo 
prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ.  
 
6.05. Účastnit se jednání orgánů oddílu a TJ, jedná-li se o jeho činnost nebo chování.  
 
6.06. Účastnit se Valné hromady a od 18 let věku hlasovat na Valné hromadě, volit a být 
volen do všech volených orgánů oddílu nebo TJ.  
 
6.07. Podle potřeby a vlastních možností využívat oddílovou střelnici pro trénink, a to i 
mimo dobu pravidelných tréninků.  
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6.08. Vystoupit z oddílu i z TJ Opava. Členství zaniká dnem doručení písemného 
oznámení o vystoupení z oddílu výkonnému výboru nebo ke dni uvedeném v oznámení.  
 
6.09. Nosit na sportovních akcích oddílové tričko a jiné doplňky se znakem oddílu. 
 
 

Článek 7  
Povinnosti členů oddílu  

 
7.01. Respektovat a dodržovat Stanovy TJ a Statut oddílu a ostatní přijaté dokumenty 
oddílu a TJ a základní etické a mravní normy sportovce. Důstojně reprezentovat oddíl na 
veřejnosti a usilovat o jeho dobré jméno. Podle svých možností podporovat a prosazovat 
cíle oddílu a TJ.  
 
7.02. Plnit usnesení a rozhodnutí orgánů oddílu a TJ.  
 
7.03. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek (účast na brigádách), který slouží TJ a oddílu k 
zabezpečení jeho činnosti (majetek oddílu a ostatní majetek TJ a města v užívání oddílu).  
 
7.04. Řádně a včas platit členské a oddílové příspěvky a ostatní příspěvky, které za člena 
hromadně platí oddíl (registrace ČLS, závodní licence, apod.) – viz článek 9.04.  
 
7.05. Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen, respektovat rozhodnutí Valné 
hromady a Výkonného výboru.  
 
7.06. Podporovat bezvýhradně rovnost šancí pro účastníky sportu. Nepřipustit jakoukoliv 
diskriminaci členů a zájemců o členství z důvodu rasy, barvy pleti, politického či 
náboženského přesvědčení, pohlaví nebo národnosti.  
 
7.07. Zdržet se každého jednání, které by bylo v rozporu se zájmy oddílu nebo jeho 
posláním. 
 
7.08. Včas oznámit Výkonnému výboru případnou změnu svých kontaktních údajů 
(příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo). 
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Článek 8  
Orgány a řízení oddílu  

 
8.01. Orgány oddílu jsou:    -  Valná hromada oddílu  

   -  Výkonný výbor oddílu  
 
8.01.01.  Za oddíl navenek vystupuje a podepisuje se Předseda oddílu nebo výborem 
pověřený jiný člen výboru.  
Sjednávání právních úkonů zajišťuje Předseda oddílu prostřednictvím Předsedy TJ Opava 
(nebo jiného pověřeného člena Výkonného výboru TJ).  
 
 

8.02. Valná hromada oddílu  

 
8.02.01.  Nejvyšším orgánem oddílu je shromáždění členů oddílu – Valná hromada 
oddílu.  Valnou hromadu tvoří:  

a) přítomní členové oddílu starší 18-ti let se splněnými povinnostmi člena (uhrazené 
všechny předepsané příspěvky),  

b) přítomní zákonní zástupci členů mladších 18-ti let se splněnými povinnostmi člena.  
 
8.02.02.  Člen oddílu a zákonný zástupce se zúčastňuje jednání valné hromady osobně 
nebo v zastoupení zmocněncem (jiný člen oddílu) na základě plné moci ověřené členem 
Výkonného výboru.  
Účastní-li se Valné hromady zmocněnec člena oddílu nebo zákonného zástupce, považuje 
se jím zastoupený člen oddílu nebo zákonný zástupce za přítomného na valné hromadě.  
 
8.02.03.  Valná hromada  může být:  

a) Výroční valná hromada  

b) Mimořádná valná hromada  

Výroční valnou hromadu  svolává Výkonný výbor oddílu jednou za rok (doporučeno vždy 
v prvním čtvrtletí kalendářního roku nebo rozpočtového období oddílu), alespoň 15 dní před 
stanoveným termínem. Oznámení o konání Valné hromady s uvedením termínu, místa 
konání a programu je nutno zaslat každému členu oddílu elektronickou poštou na adresu 
uvedenou v seznamu členů a vyvěsit na web stránkách oddílu.  

Mimořádnou valnou hromadu  svolává Výkonný výbor oddílu do 15 dnů, požádá-li o to 
alespoň 1/3 počtu řádných členů oddílu se splněnými povinnostmi člena, nebo většina 
členů Výkonného výboru oddílu, nebo Předseda oddílu, alespoň 15 dní před stanoveným 
termínem.  
Nesvolá-li Výkonný výbor Mimořádnou valnou hromadu v uvedené lhůtě od žádosti, mohou 
ji svolat žadatelé sami (tj. 1/3 počtu řádných členů se splněnými povinnostmi člena nebo 
většina členů Výkonného výboru nebo Předseda oddílu).  
 
8.02.04.  Valná hromada  je schopna přijímat rozhodnutí a usnášet se, jestliže se ho 
účastní nadpoloviční většina oprávněných členů oddílu a zákonných zástupců (podle 
článku 8.02.01). 
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Nesejde-li se dostatečný počet členů, svolá Výkonný výbor oddílu novou Valnou hromadu 
nejpozději do tří týdnů. Tato Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet 
přítomných členů. 
 
8.02.05.  Valná hromada oddílu projednává a schvaluje třípětinovou většinou z přítomných 
členů oddílu (min. 60%) zásadní otázky, za které se považuje zánik oddílu (článek 10).  
 
8.02.06.  Valná hromada projednává a schvaluje nadpoloviční většinou z přítomných členů 
oddílu (min. 50%) zejména:  

a) volí, případně odvolává -  Předsedu oddílu,  
-  další členy Výkonného výboru oddílu,  

b) volí svého zástupce do výkonného výboru TJ (obvykle Předseda oddílu) a do 
kontrolní a revizní komise TJ,  

c) zprávu o činnosti oddílu a Výkonného výboru,  

zprávu o hospodaření Výkonného výboru oddílu a  

d) rozpočet výkonného výboru oddílu a plán činnosti na další období,  

e) změny výše oddílových příspěvků a termíny splatnosti  

f) další změny Statutu oddílu  

g) další dokumenty a interní předpisy,  

h) registrované a čestné členy  

h) vyloučení člena oddílu  

i) rozhoduje o všech významných záležitostech předkládaných Výborem oddílu,  

Schvalování (hlasování) probíhá veřejnou formou. V případě více kandidátů na funkci 
Předsedy může být jeho volba tajná (hlasovací lístky).  
 
8.02.07.  Mimořádná valná hromada  projednává otázky, k jejichž vyřešení byla svolána.  
 
8.02.08.  Předseda zabezpečuje vyhotovení zápisu z Valné hromady do 15 dnů od jejího 
ukončení a jeho platnost potvrdí svým podpisem.  
Rozhodnutí (usnesení) Valné hromady jsou závazná pro všechny členy oddílu. 
 
 

8.03. Výkonný výbor oddílu  

 
8.03.01.  Výkonný výbor  oddílu je výkonným orgánem, který realizuje rozhodnutí Valné 
hromady oddílu. Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné 
hromady oddílu.  
 
8.03.02  Výkonný výbor  oddílu má nejméně 3 členy. 

Výbor tvoří:  a)   Předseda  

b)   Jednatel  

c)   Člen výboru 

Další doporučené funkce: d)   Pokladník 

e)   Hospodář (správce střelnice) 

f)    Zbrojíř - servismen 
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Jednání výboru se zúčastňuje jako host v případě potřeby další členové (hlavní trenér, 
kapitán družstva, apod.) a přizvaní hosté. 
 
8.03.03.  Předseda a ostatní členové Výkonného výboru oddílu jsou voleni Valnou 
hromadou. V okamžiku zvolení musí být způsobilí k právním úkonům.  

Předsedou oddílu je výlučně řádný člen oddílu. Do ostatních funkcí může být podle potřeby 
zvolen (nebo pověřen výkonem funkce, článek 8.03.13) také zákonný zástupce člena 
mladšího 18-ti let se splněnými povinnostmi člena nebo přímý příbuzný člena.  

Délka volebního období je doba mezi dvěma Výročními Valnými hromadami. Počet po sobě 
jdoucích volebních období není omezen.  
 
8.03.04.  Schůzi Výkonného výboru svolává Předseda oddílu podle potřeby, zpravidla 
jedenkrát za měsíc.  

Výbor je schopen přijímat rozhodnutí a usnášet se při více než padesátiprocentní 
přítomnosti členů Výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas Předsedy. 
Rozhodnutí Výboru jsou závazná pro všechny členy oddílu.  

Mimořádnou schůzi Výboru svolává Předseda, požádají-li o to alespoň dva členové 
Výboru.  
 
8.03.05.  Výkonný výbor oddílu zejména:  

a)  Vede a řídí oddíl v době mezi Valnými hromadami, zabezpečuje plnění usnesení 
Valné hromady oddílu,  

b)  organizuje sportovní činnost oddílu,  

c)  svolává a připravuje podklady pro jednání Valné hromady oddílu,  

d)  rozhoduje o přijetí členů  

e)  rozděluje mezi ostatní členy oddílu úkoly nutné pro činnost oddílu a sleduje jejich 
plnění.  

 
8.03.06.  Rozhodne-li Výbor, že by z jakýchkoliv příčin nebylo vhodné svolat k jakémukoliv 
problému Mimořádnou valnou hromadu, vyhlásí Výbor k danému problému hlasování 
formou dotazníku (hlasovací list s otázkou, uvedení pro-proti-zdržel se, jméno+příjmení a 
podpis) nebo hlasování e-mailem.  

Výsledek tohoto hlasování je rovnocenný s rozhodnutím Valné hromady, platí pro něj 
ustanovení o Valné hromadě a je přístupný všem členům oddílu.  

Toto ustanovení však nelze aplikovat pro  

-   volbu Předsedy (článek 9.10.),  

-   zrušení oddílu (článek 10.01.),  

-   udělení čestného členství (článek 5.05.) a  

-   schválení nebo změnu Statutu oddílu (článek 08.02.06. odst.f).  
 
8.03.07.  Předseda oddílu je v čele oddílu a Výkonného výboru. Reprezentuje oddíl 
navenek. Je oprávněn jednat jménem oddílu, spolu s oprávněným reprezentantem TJ 
sjednávat závazky oddílu.  

Zastupuje oddíl při jednání s TJ, s třetími osobami a státními a jinými orgány.  
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Zajišťuje podepisování smluv, předjednaných ostatními členy Výboru či pověřenými 
osobami, dohlíží na jejich plnění.  

Řídí jednání Valné hromady. 
 
8.03.08.  Oprávnění Předsedy podle tohoto Statutu může Předseda oddílu plnou mocí 
(nebo Výkonný výbor na základě pověření) jednorázově přenést na jiného člena Výboru.  
 
8.03.09.  Předseda oddílu je za svou činnost odpovědný Valné hromadě oddílu. Předseda 
oddílu koordinuje činnost dalších členů Výboru, dbá na respektování potřeb členů a 
rovnováhu mezi aktivitami oddílu.  
 
8.03.10.  Předseda oddílu odpovídá za správnost Statutu oddílu a dalších dokumentů 
oddílu (dále jen dokumenty). Podle potřeby na Valné hromadě oddílu předkládá návrhy na 
změny dokumentů podle aktuální situace a obhajuje je.  
 
8.03.11.  Předseda oddílu je volen Výroční valnou hromadou. Může být volen také 
Mimořádnou valnou hromadou, potom je jeho funkční období do nejbližší Výroční valné 
hromady.  
 
8.03.12.  Nově zvolený Předseda oddílu i ostatní účastníci Valné hromady navrhují 
kandidáty na ostatní členy Výkonného výboru (minimálně dva), s návrhem jejich funkcí a 
činností ve Výboru. Při větším počtu navržených kandidátů do nového Výboru má nový 
Předseda právo přednostní volby.  

Nově navržení kandidáti jsou následně Valnou hromadou jednotlivě voleni do funkce ve 
Výboru, na základě jejich souhlasu s kandidaturou.  
 
8.03.13.  Pokud některý člen výboru během volebního období odstoupí z funkce, ostatní 
členové výboru buď kooptují na jeho místo jiného člena oddílu, nebo Předseda rozdělí jeho 
povinnosti mezi ostatní členy výboru (při dodržení podmínky minimálně 3 členů výboru)  

Pokud některý člen výboru dlouhodobě neplní své funkční úkoly, ostatní členové Výboru jej 
hlasováním mohou odvolat a nahradit výše uvedeným způsobem.  

V obou případech takové výměny člena Výboru Předseda oddílu neprodleně informuje 
ostatní členy oddílu a do dvou měsíců svolá mimořádnou Valnou hromadu. 
 
8.03.14.  Členové Výboru jsou za svou činnost odpovědni Předsedovi. Člen Výboru může 
pověřit výkonem některých svých povinností další členy oddílu (nebo zákonného zástupce), 
tito ale nejsou členy Výboru.  
 
8.03.15.  Jednatel zastupuje v nepřítomnosti Předsedu oddílu, má tehdy v jeho 
nepřítomnosti stejná práva a povinnosti jako Předseda.  
 
8.03.16.  Jednatel zejména:  

a) vede, doplňuje a vhodnou formou zveřejňuje oddílový kalendář akcí,  

b) vede evidenci o členech, vyřizuje korespondenci s ČLS, s TJ, s třetími osobami a 
státními a jinými orgány.  

c) pořizuje zápisy o oddílových jednáních (Valná hromada, schůze Výkonného 
výboru), kontroluje plnění přijatých rozhodnutí,  

d) přijímá a ukládá veškerou korespondenci,  
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e) vede (zajišťuje) správu webovských stránek oddílu  

f) na Valné hromadě řídí a dohlíží na práci volební komise (neurčí-li Valná hromada 
jinak),  

g) odpovídá za otázky vnitřního chodu oddílu a zajištění organizačních podmínek pro 
činnost oddílu.  

h) koordinuje oddílové akce, rozděluje jejich organizační zabezpečení mezi ostatní 
členy oddílu,  

 i) podle potřeby navrhuje změny organizace činnosti oddílu a změny dokumentů 
oddílu.  

 
8.03.17.  Pokladník oddílu  zejména:  

a)   vede přehled o účetnictví a hospodaření oddílu.  

b)   vede přehled placení všech příspěvků (členské TJ, oddílové LOO, registrace ČLS, 
závodní licence),  

c)   vede přehled o placení nájmu oddílového majetku,  

d)   kontroluje stav účtu oddílu u TJ.  

e)   pravidelně informuje Předsedu a Výkonný výbor o hospodaření oddílu, placení 
příspěvků a nájemného a o závazcích a pohledávkách.  

 
8.03.18.  Hospodář (správce střelnice) zejména:  

a)   vede evidenci majetku oddílu,  

b)   zajišťuje opravy a údržbu majetku oddílu (terčovnice, střelnice, sportovní náčiní),  

c)   zajišťuje půjčování lukostřeleckého náčiní členům a včasné vrácení bez poškození,  
 
8.03.19.  Další člen výboru vykonává úkoly podle potřeby a rozhodnutí Předsedy oddílu a 
Výkonného výboru.  
 
8.03.20.  Mimo otázek výše uvedeného obecného organizačního charakteru mají členové 
Výboru na starosti i další činnosti a úkoly podle aktuální potřeby.  
 
8.03.21.  Podle aktuálního složení Výkonného výboru (počtu členů) rozděluje Předseda 
oddílu kompetence a odpovědnosti mezi členy Výboru na schůzi Výboru a vhodnou formou 
je zveřejnění.  
 
8.03.22.  K řešení významného krátkodobého úkolu může Předseda oddílu na návrh 
Výboru jmenovat zvláštní komisi. Předseda komise se na dobu řešení úkolu stává členem 
Výboru.  
 
8.03.23.  Další funkce doporučené pro činnost oddílu (nemusí být nutně členy Výkonného 
výboru):  

a)  Hlavní trenér - člen oddílu s trenérskou licencí ČLS, zajišťuje účast trenérů pro 
řízení tréninků.  

b)  Kapitán družstva - člen oddílu se závodní licencí ČLS, organizuje účast členů 
družstva na závodech. 
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Článek 9  
Hospodaření oddílu  

 
 

9.01. Zásady hospodaření oddílu  
 

9.01.01  Valná hromada oddílu  

-  schvaluje výsledek hospodaření za předchozí období a schvaluje rozpočet oddílu 
na období příští,  

-  schvaluje výši oddílového příspěvku LOO  

-  schvaluje motivační programy pro členy oddílu (proplácení startovného, příspěvek 
na dopravu na závody, snížení řádného oddílového příspěvku pro trenéry, 
rozhodčí, členy s vysokým počtem odpracovaných hodin, apod.  

 

9.01.02.  S finančními prostředky hospodaří Výkonný výbor oddílu podle schváleného 
rozpočtu, v souladu s příslušnými právními předpisy.  
 

9.01.03.  Zásadou hospodaření s finančními prostředky je vyrovnanost příjmů a výdajů, 
pokud Valná hromada nestanoví jinak.  
 

9.01.04.  Příjmy: a)  členské oddílové příspěvky jednotlivých členů oddílu,  

b)  dotace z mateřské TJ Opava a další dotace (MŠMT, ČLS, ap.)  

c)  sponzorské dary  

d)  zisky z vlastní činnosti oddílu (startovné, propagační akce, pronájem ... 
 

9.01.05.  Výdaje: a)  investice do vlastní činnosti oddílu  
- nákup a údržba sportovního materiálu,  
- cestovné, startovné, registrace  
- pronájem sportovních prostor  

b)  poštovné, propagace, ostatní organizační výdaje,  

c)  další výdaje podle rozpočtu oddílu schváleného Valnou hromadou.  
 
 

9.02. Odpovědnost za hospodaření  
 

9.02.01.  Odpovědnost za hospodaření oddílu v souladu se Statutem a schváleným 
rozpočtem má Předseda oddílu. Společně s Výkonným výborem disponují prostředky v 
rozsahu svého zmocnění a odpovídají za dodržování výše zmocnění (článek 9.03) a 
obecně závazných předpisů.  
 

9.02.02.  Účetnictví oddílu (podvojné účetnictví, bankovní operace) fyzicky vede ekonom 
ČUS / TJ Opava, v rámci hospodaření TJ jako celku.  
 

9.02.03.  Za vedení evidence finančních prostředků oddílu odpovídá Pokladník oddílu, za 
vedení evidence majetku oddílu odpovídá Hospodář. 
 

9.02.04.  Předseda oddílu  jedenkrát měsíčně kontroluje a schvaluje účetní doklady 
zakládané ekonomem TJ Opava a Pokladníkem oddílu.  
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9.02.05.  Pokladník  zejména:  

a)   spravuje pokladnu oddílu,  

b)   udržuje a kontroluje účet u peněžního ústavu,  

c)   kontroluje správnost a náležitosti účetních dokladů, archivuje všechny účetní a 
evidenční doklady oddílu v souladu s obecně závaznými předpisy.  

d)   sleduje aktuální výběr členských a oddílových příspěvků a registračních poplatků 
ČLS, pravidelně předkládá Výkonnému výboru stav placení a navrhuje řešení 
neplatičů,  

e)   vybírá licenční poplatky ČLS a zajišťuje proplacení na ČLS,  

f)    minimálně jedenkrát měsíčně předkládá Předsedovi ke schválení účetní doklady,  
 
9.02.06.  Se souhlasem Výkonného oddílu (dle zápisu z Výboru) může Pokladník pověřit 
výkonem některých činností jiného člena oddílu (např. výběr oddílových příspěvků).  
 
9.02.07.  Minimálně před následující Valnou hromadou (nebo podle potřeby) nařídí 
Předseda revizi hospodaření.  

Předseda určí k provedení revize hospodaření minimálně tříčlennou Revizní komisi: 
předsedou komise je řádný člen oddílu, který není členem Výkonného výboru, dále 
Pokladník a jeden člen Výboru.  

O výsledku revize se pořizuje zápis potvrzený všemi členy komise.  

V případě potřeby může Předseda oddílu navrhnout Výkonnému výboru, aby periodická 
revize byla provedena nestranným odborníkem (odborník na hospodářské právo, účetnictví 
ap.).  
 
 

9.03. Výše zmocnění  
 
9.03.01.  Valná hromada oddílu má právo disponovat všemi prostředky oddílu až do jejich 
skutečné výše. Plán hospodaření či rozpočet oddílu nesmí přesahovat finanční možnosti 
oddílu v daném období (dle článku 9.01.03).  
 
9.03.02.  Výkonný výbor je zmocněn disponovat částkami až do výše 5.000,- Kč za den, 
maximálně však 10.000,- za měsíc.  
 
9.03.03.  Výkonný výbor je rovněž zmocněn financovat činnosti a akce, jejichž výše plnění 
je vyšší, než je uvedeno v článku 9.03.02 v případě, že o nich rozhodla Valná hromada a 
byly zahrnuty do rozpočtu oddílu. Celková výše plnění smí v tom případě překročit 
plánovanou částku nejvýše o 10 %.  
 
9.03.04.  Neplánovaný výdaj přesahující zmocnění Výkonného výboru (článek 9.03.02) 
musí být schválen Valnou hromadou nebo hlasováním formou dotazníku (článek 8.03.06) 
za dodržení ustanovení článku 9.03.01.  
 
9.03.05.  Předseda oddílu je zmocněn disponovat částkou až do výše 1.000 Kč za den, 
maximálně však 2.000,- za měsíc. 
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9.03.06.  V případě nutnosti (např. hrozící penále apod.) smí Předseda použít větší částku, 
než je zmocněn podle článku 9.03.05. Tato částka však nesmí překročit limit Výkonného 
výboru podle článku 9.03.02 a musí být dodatečně Výborem schválena.  
 

9.04. Příspěvky  

 
9.04.01.  Příspěvky  je souhrnné označení pro všechny placené roční příspěvky:  

a)  Členský příspěvek TJ  –  je příjmem TJ Opava a základní povinností člena TJ 
Opava. Je roční (kalendářní rok) a jeho výši stanoví Valná 
hromada TJ Opava.  

b)  Oddílový příspěvek  –  je základním zdrojem příjmů oddílu a základní povinností 
člena oddílu. Jeho výši stanoví Valná hromada oddílu v 
článku 9.04.03., termín splatnosti a způsob platby stanoví v 
článku 9.04.04.  

c)  Registrace ČLS  –  je sezónní a jeho výši stanoví Český lukostřelecký svaz.  

d)  Závodní licence  –  viz článek 9.04.06.  
 
9.04.02.  Oddíl vybírá od členů pouze schválený oddílový příspěvek (článek 9.04.01.b). 
Členský příspěvek TJ Opava a registraci ČLS (článek 9.04.01.a + c) hradí oddíl za člena z 
tohoto příspěvku.  
 
9.04.03.  Stanovení výše oddílového příspěvku :  

a) Řádní členové  –  2400 Kč za roční lukostřeleckou sezónu  (200 Kč měsíčně).  

           (listopad až říjen následujícího roku) 

b) Předškoláci do 6 let – 100 Kč platí pouze členský příspěvek TJ Opava (pojištění 
člena TJ)  

c) Řádní členové se sníženým oddílovým příspěvkem  –  1000 Kč / sezónu  

-  Předseda a členové výkonného výboru, aktivní trenéři, instruktoři, rozhodčí a jiní 
funkcionáři pověření Valnou hromadou nebo Výborem, ZTP, důchodci.  

-  Nestřílející aktivní funkcionáři mohou být rozhodnutím Valné hromady nebo 
Výkonného výboru placení oddílového příspěvku zcela zproštěni. 

d) Registrovaní členové (dle článku 5.04)  –  1000 Kč / sezónu 

e) Čestní členové (dle článku 5.05) – 0 Kč  (neplatí ani příspěvky TJ ani registraci 
ČLS,  tyto příspěvky platí za čestného člena oddíl.  

f) Hostující členové (dle článku 5.06) - jako řádný člen oddílu, pokud se kluby 
nedohodnou jinak  

 
9.04.04.  Přehled všech jednotlivých příspěvků a jejich výše pro jednotlivé formy členství a 
věkové kategorie je uvedena v Příloze 1.  

Oddílový příspěvek se předplácí na aktuální roční lukostřeleckou sezónu (listopad až říjen 
následujícího roku).  

Po dohodě se členy výboru mohou členové platit i za kratší období (zimní / letní sezóna). 

V případě přijetí nového člena v průběhu sezóny platí oddílový příspěvek od aktuálního 
měsíce do konce sezóny (roční, zimní nebo letní).  
 



Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - Lukostřelecký oddíl 
Kolofíkovo nábřeží 2257 / 52, 747 05 Opava - Kateřinky,   kontakt.adresa: Vodárenská 2736 / 18, 747 07 Opava  
 
 

Statut Lukostřeleckého oddílu TJ Opava, z.s. strana 14 verze: 05 5.11.2021 

Termín splatnosti  oddílového příspěvku je do konce prvního měsíce předpláceného 
období. 

Příspěvky platí členové bankovním převodem na aktuální účet oddílu.  

Převedení vybraných příspěvků členů oddílu na účty TJ a ČLS zajišťuje Pokladník.  
 
9.04.05.  Při nezaplacení příspěvků ve stanoveném termínu upozorní Pokladník dlužníka 
během následujícího měsíce e-mailem nebo písemně na tuto skutečnost.  

Při nezaplacení příspěvku ani do konce prvního dlužného měsíce podá Pokladník 
Výkonnému výboru návrh na vyloučení dlužníka z oddílu.  

V případě, že Výbor rozhodne o vyloučení člena oddílu pro neplacení příspěvku, dlužná 
částka se nepromlčuje a Jednatel oddílu zaznamená vznik dluhu do evidence členů.  

V případě odvolání proti vyloučení nebo pozdější žádosti člena o opětovné přijetí do oddílu 
musí být nejprve dluh vyrovnán. 
 
9.04.06.  Oddíl nahlašuje na ČLS a hradí souhrnně podle aktuálního požadavku členů také 
jejich závodní licence, na dobu jedné roční lukostřelecké sezóny. 

Žádost o závodní licenci na následující sezónu podává zájemce e-mailem na platnou 
adresu oddílu nejpozději 5 pracovních dní před zahájením sezóny (roční sezóna: 1.11.do 
15.10. následujícího roku). Individuálně je možné zažádat o licenci také v průběhu sezóny.  

Členové jsou povinni oddílu tyto prostředky uhradit na aktuální účet oddílu do jednoho 
měsíce od podání žádosti o licenci. 
 
 

Článek 10  
Zrušení oddílu  

 
10.01.  O zrušení oddílu rozhoduje pouze Valná hromada oddílu, podle článku 8.02.05. 
Zbylý majetek oddílu bude v tom případě věnován prostřednictvím TJ Opava na rozvoj 
lukostřelby nebo na jiné sportovní či charitativní účely.  
 
10.02.   Oddíl nelze zrušit, je-li proti zrušení alespoň 7 řádných členů, z nichž alespoň 3 
kandidují do nového výboru, a budou jimi zvoleni.  
 
 

Článek 11  
 
Tento aktualizovaný Statut Lukostřeleckého oddílu TJ Opava platí od okamžiku přijetí na 
Valné hromadě oddílu dne 5.11.2021.  (Datum prvního schválení nové verze: 8.3.2013).  
 
 
 

  Předseda         Jednatel 

Pavel Hradil       Ondřej Zela 

         v.r.             v.r.  
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Příloha 1  -  Členské příspěvky  (článek 9.04.)    
 

 
předškoláci 
( do 6 let ) 

žactvo 
( 6 až 15 let ) 

dorost 
(16 až 20 let ) 

dospělí 
od 21 let 

řádný člen 
snížený přísp. 

registrovaný 
člen 

čestné hostující 

Oddílový příspěvek LOO 
sezónní:   
  listopad až říjen násl. roku 

100 Kč 
2400 Kč 

(200 Kč/m) 
2400 Kč 

(200 Kč/m) 
2400 Kč 

(200 Kč/m) 
1000 Kč 1000 Kč 0  

Závodní licence ČLS   
sezónní:   
   listopad až říjen násl. roku 

----- 200 Kč/sez. 200 Kč/sez. 300 Kč/sez. 300 Kč/sez. 300 Kč/sez. 300 Kč/sez. 300 Kč/sez. 

Registrace u ČLS  
nelze 

registrovat 
          ( hradí oddíl z oddílového příspěvku ) 

Členský příspěvek  
TJ Opava  

                                     ( hradí oddíl z oddílového příspěvku )  

         

 


