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Stanovy Svazu dělnických tělovýchovných jednot České republiky, z. s. 

 
I. Základní ustanovení 

1. Spolek nese název Svaz dělnických tělovýchovných jednot České republiky, z. s. (dále jen Svaz) Oficiální zkratka: 

SDTJČ. 

2. SDTJČ je spolkem ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

3. Sídlem SDTJČ je Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 

4. SDTJČ je dobrovolným, nezávislým, demokratickým a nestranickým sdružením Dělnických tělovýchovných jednot a 

Dělnických tělocvičných jednot (dále jen Jednot), jako samostatných právních subjektů. 

5. SDTJČ je spolek založený na dobu neurčitou a působící na celém území České republiky. 

 

II. Hlavní cíle a poslání 

1. Svaz zajišťuje rozvoj tělesných a mravních hodnot příslušníků členských Jednot, přispívá k harmonickému rozvoji 

jejich osobností a výchově k demokracii, humanismu a solidaritě. 

2. Svaz navazuje na sociální a demokratické tělovýchovné tradice SDTJČ před rokem 1948 a je jeho jediným přímým 

pokračovatelem. 

3. Svaz koordinuje činnost členských Jednot a vytváří jim podmínky k činnosti a rozvoji zejména tím, že: 

a) reprezentuje členské Jednoty vzhledem ke státním orgánům, sponzorským subjektům a vytváří tak vhodné 

ekonomické podmínky pro činnost Jednot. 

b) Uskutečňuje a rozvíjí mezinárodní styky 

c) poskytuje členským Jednotám sportovně metodický, právní a administrativní servis 

d) organizuje vlastní akce sportovního, kulturního a společenského charakteru 

e) spolupracuje s jinými sportovními, mládežnickými a zájmovými organizacemi 

f) zakládá nové Jednoty 

g) propaguje myšlenky DTJ a metodicky připravuje vydávání propagačních materiálů 

h) metodicky řídí archivování historické i současné dokumentace Svazu 

 

III. Členství v SDTJČ 

1. Členství v SDTJČ představuje členství Jednot, podmíněné individuálním členstvím, které představuje členství 

v Jednotách, členem SDTJČ je tedy člen členské Jednoty a zároveň jsou členy i Jednoty jako právnické osoby. 

2. Členství v SDTJČ vzniká rozhodnutím Předsednictva Svazu o přijetí a registraci nové Jednoty. Před přijetím je 

Jednota povinna zaslat své stanovy a podat zprávu o své činnosti. Jednota, jejíž přijetí Předsednictvo zamítlo, se 

může odvolat k Výboru Svazu. 

3. Členství Jednoty v SDTJČ zaniká v těchto případech: 

a) vystoupením Jednoty ze Svazu, toto musí být písemně oznámeno Předsedovi Svazu; 

b) zánikem, nebo likvidací Jednoty; 

c) rozporem mezi stanovami Jednoty a dokumenty Svazu, neodstraní-li je Jednota po upozornění předsednictva do 2 

měsíců; 

d) vyloučením Jednoty ze Svazu, a to rozhodnutím 2/3 členů Výboru Svazu. Jednota může být vyloučena pouze 

tehdy, jestliže svou činností poškozuje dobré jméno organizace, či se dostává do příkrého rozporu se závaznými 

dokumenty a usneseními Svazu nebo vyššími právními normami. Vyloučená Jednota se může odvolat ke 

Kongresu SDTJČ. 

 

IV. Práva a povinnosti členů SDTJČ 

1.    Členské Jednoty svazu mají právo: 

a) podílet se na rozdělování dotací Svazu podle pravidel schválených Předsednictvem Svazu; 

b) podílet se v přiměřené míře na zahraničních kontraktech a akcích Svazu; 

c) podílet se v rámci stanov na správě a výstavbě Svazu; 

d) být informovány o činnosti a hospodaření Svazu; 

e) podílet se na službách Svazu 

2.    Členské Jednoty mají povinnosti:    

a) dodržovat stanovy Svazu; 

b) zasílat Předsednictvu Svazu prostřednictvím Tajemníka k 30. 1. každého roku zprávu o své činnosti, hospodaření 

a majetkových poměrech; 

c) účastnit se Kongresů a Výborů Svazu; 
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V. Organizační uspořádání 

1.   Svaz se organizačně člení na: 

a) Jednoty 

b) Ústřední orgány Svazu 

 

 

VI. Jednota 

1. Jednota je základním článkem Svazu s vlastním právní subjektivitou;  

2. Jednota se řídí vlastními stanovami a stanovami Svazu;  

3. Jednota je ve své činnosti autonomní. Se Svazem spolupracují v rámci stanov Svazu a usnesení jeho ústředních 

orgánů. 

4. Jednota je povinna řídit se usneseními ústředních orgánů Svazu 

 

VII. Ústřední orgány Svazu 

Ústředními orgány Svazu jsou: 

a) Kongres,  

b) Výbor,  

c) Předsednictvo,  

d) Ústřední kontrolní komise 

 

1.   Kongres Svazu 

a) je nejvyšším orgánem Svazu,  

b) svolává jej Předsednictvo Svazu nejméně jednou za tři roky. V případě rozhodnutí 2/3 Jednot musí Předsednictvo 

svolat Kongres do dvou měsíců. Kongresu se účastní s hlasem rozhodujícím členové Předsednictva a delegáti 

z Jednot, zvoleni podle klíče, určeného Předsednictvem Svazu. Hosté Svazu mají hlas poradní. 

c) Kongresu se účastní pouze delegáti těch Jednot, které v termínu stanoveném Předsednictvem k rukám tajemníka 

nahlásily počet svých členů 

d) Kongres zejména: 

- schvaluje stanovy Svazu, jejich změny a všechny doplňky; 

- projednává a schvaluje zprávu Předsednictva o stavu Svazu, o činnosti Předsednictva a Výboru Svazu 

- určuje všeobecné zásady a směry rozvoje a činnosti Svazu 

- schvaluje zásadní otázky hospodaření Svazu 

- volí členy Předsednictva Svazu a členy Ústřední kontrolní komise 

e) kongres rozhoduje na návrh Předsednictva 2/3 většinou o rozpuštění Svazu, volbě likvidátora a vypořádání jeho 

majetku 

f) usnesení Kongresu jsou závazná pro všechny členy Svazu 

g) hlasování 

- kongres je usnášení schopný při nadpoloviční účasti zvolených delegátů 

- kongres přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných delegátů, při rovnosti hlasů je návrh zamítnut 

- ke zvolení v prvním kole volby stačí prostá většina hlasů 

- tajně se hlasuje při volbách funkcionářů Svazu a v případě, že o to požádá některý z delegátů 

- není-li Kongres na svém zasedání do 30 minut od času zahájení, který je uveden na pozvánce, schopen 

usnášet se, je po 30 minutách schopen usnášet se za přítomnosti libovolného počtu delegátů a proběhne 

v náhradním režimu. V náhradním režimu může Kongres jednat jen o záležitostech zařazených na pozvánku 

a program schůze nelze měnit. Pro návrh musí hlasovat 3/5 přítomných delegátů. 

 

2. Výbor Svazu 

a) mezi kongresy je výbor Svazu nejvyšším orgánem Svazu. Zabezpečuje činnost organizace v souladu se 

stanovami, programy a usneseními Kongresu. Výbor je odpovědný Kongresu Svazu. 

b) Složení výboru: 

Výbor se skládá z členů Předsednictva Svazu a zvolených zástupců Jednot. Každá Jednota volí do Výboru 

jednoho zástupce. 

c) Výbor se schází nejméně jednou ročně a svolává jej Předsednictvo. Na žádost 1/3 členů nebo Ústřední kontrolní 

komise se může sejít i častěji. Schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů Výboru. 

d) Činnost Výboru: 

- Výbor projednává a schvaluje organizační, jednací a další řády Svazu 

- projednává zprávy o činnosti, stavu hospodaření Svazu, zprávy Ústřední kontrolní komise a rozpočet Svazu 

- Výbor může 2/3 hlasů odvolat a dovolit člena Předsednictva Svazu 

- koordinuje činnost Jednot 
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- provádí další činnost plynoucí ze Stanov Svazu 

- zánikem nebo vyloučením Jednoty zaniká automaticky i mandát Jednoty ve Výboru. 

 

3. Předsednictvo Svazu 

a) Předsednictvo řídí chod organizace mezi zasedáním Výboru Svazu. Předsednictvu předsedá Předseda Svazu. 

Členem s hlasem poradním je Tajemník Svazu (pokud není členem Předsednictva) a předseda Ústřední kontrolní 

komise (nemůže být řádným členem Předsednictva). 

b) Předsednictvo se skládá z Předsedy, Místopředsedy a 5 členů. Je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti členů 

na zasedání. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

c) Předsednictvo ze svého středu volí a odvolává Předsedu a Místopředsedu Svazu. 

d) Předsednictvo na návrh Předsedy volí a odvolává Tajemníka Svazu. 

e) Volební období předsednictva jsou 3 roky.  

f) Předsednictvo se schází nejméně třikrát ročně, na žádost Předsedy nebo alespoň poloviny členů i častěji 

g) Předsednictvo může na základě písemné žádosti přijmout za člena do členské DTJ zájemce o členství, který 

v této členské DTJ o členství žádal a který nebyl za člena přijat nebo jeho žádost nebyla do dvou měsíců od 

podání projednána. Tento zájemce se musí na Předsednictvo písemně obrátit do dvou měsíců od chvíle, kdy 

nebyl přijat nebo marně uplynula lhůta k jejímu projednání. Tento zájemce musí splňovat podmínky pro přijetí 

dané stanovami této členské DTJ. Proti tomuto rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí není opravný prostředek. 

h) Předsednictvo ve své činnosti: 

- zajišťuje plnění usnesení Kongresu a Výboru Svazu 

- hospodaří s prostředky Svazu a spravuje jeho majetek 

- sestavuje rozpočet Svazu a schvaluje udělení dotace nad 20.000,- Kč ročně 

- vyjadřuje se ke smlouvám, které mají zásadní vliv na majetky Jednot (např. prodej, zástava, převod a další) 

- uplatňuje finanční požadavky Svazu u příslušných státních orgánů 

- sjednává smlouvy se sponzory Svazu, smlouvy o nabývání a pronájmu nemovitostí Svazu 

- řídí administrativní aparát Svazu, přijímá a propouští zaměstnance Svazu 

- rozhoduje o všem, co není vyhrazeno Kongresu, Výboru, nebo Ústřední kontrolní komisi Svazu 

- ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu, může Předsednictvo rozhodovat způsobem per rollam 

 

4. Ústřední kontrolní komise (dále jen ÚKK) 

a) ÚKK kontroluje hospodaření v celém Svazu, kontroluje hospodaření s dotacemi Svazu, dohlíží na soulad činnosti 

vedení Svazu se závaznými právními normami. Podává zprávu Kongresu, Výboru a Předsednictvu. ÚKK je 

odpovědná pouze Kongresu Svazu a zákonům ČR. 

b) ÚKK kontroluje hospodaření a fungování členských Jednot. Jednoty jsou povinny s ÚKK spolupracovat a na 

požádání předložit k rukám předsedy ÚKK požadované dokumenty. 

c) Kongres Svazu volí 3 členy ÚKK, kteří si zvolí ze svého středu předsedu.  

d) Kontrola se provádí koncem každého kalendářního roku a průběžně, podle rozhodnutí ÚKK. Dokumenty ke 

kontrole se předkládají na žádost ÚKK k rukám Předsedy ÚKK. 

 

5. Tajemník Svazu 

a) je výkonným a administrativním orgánem předsednictva, který vyřizuje agendu Svazu 

 

VIII. Způsob jednání 

Svaz může samostatně zastupovat navenek a jménem spolku právně jednat vůči třetím osobám Předseda nebo Tajemník. 

 

IX. Zásady hospodaření Svazu a Jednot 

1. Majetek Jednot a Svazu tvoří: 

- nemovitý majetek 

- movitý majetek 

- peněžní prostředky na účtech, v cenných papírech a v hotovosti  

2. Veškerý nemovitý majetek Jednot a Svazu, který byl navrácen na základě zákona 173/90 sb., přechází do vlastnictví 

těchto subjektů.   

3. V případě zcizení nebo jiných majetkových převodů tohoto majetku mimo Svaz se vyžaduje souhlas Předsednictva 

Svazu. 

4. Jednoty nemohou nakládat se svým nemovitým majetkem bez souhlasu Předsednictva Svazu. Souhlas je vyžadován 

pro významné právní jednání jako v případě zcizení nebo zastavení nemovitého majetku. Bez tohoto souhlasu je 

takové právní jednání Jednot neúčinné. 

5. V případě zániku nebo rozpuštění Jednoty přechází její veškerý majetek na Svaz, správu přebírá Předsednictvo 

Svazu. 

6. Náklady spojené s činností Svazu a Jednot se hradí z dobrovolných příspěvků, z podpor, darů, dotací státních 

orgánů, podílu na výnosech podniku Sazka, z příspěvků získaných od ostatních fyzických či právnických osob na 

základě sponzorských smluv. Výbor může stanovit povinný příspěvek Jednost na chod Svazu. 

7. Svaz hospodaří v rámci schváleného rozpočtu. 

8. Členské jednoty Svazu jsou navzájem v rámci svých finančních možností dobrovolně solidární. 
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X. Symbolika Svazu 
 

Znakem Svazu je tmavomodrý trojúhelník se stříbrným okrajem a stříbrnými iniciálami SDTJČ. 

Jednoty užívají své tradiční prapory a další symboly. 

    

XI. Skauti DTJ 
 

V rámci Svazu působí i Jednoty, jejichž součástí jsou oddíly Skautů DTJ. Jejich postavení upravuje samostatný status. 

 

XII. Výklad a změna stanov 

 
   1.   Výklad stanov provádí mezi kongresy Předsednictvo Svazu. 

2.    Změnu těchto stanov může schválit pouze Kongres Svazu. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 

   1.   Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Kongresem Svazu. 

 

 

 

 

Tyto Stanovy byly schváleny Kongresem Svazu dne 9. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 

podpis Předsedy SDTJČ 

 


