
Stanovisko KO k návrhu Stanov TJ LSB  6. verze  

Návrh budoucích stanov TJ byl zpracováván bez účasti zástupců KO, kteří  měli a mají  zájem 

o účast na přípravě stanov TJ a KO.  Nikdo nás  neuvědomoval  o  zadání obsahu návrhu 

stanov TJ, a termínech schůzek  s autorkou návrhu stanov Mgr. Grabarczykovou. Obsah 

návrhu  stanov TJ včetně  pozdějších úprav  je   na podkladě zadání  Krečiříka a Šlechtického. 

Opět o nás bez nás. Opět  rozhodoval výbor TJ bez toho, aby zjistil a respektoval názor KO. 

První návrh  stanov  byl  autorkou stanov předložen v prosinci 2017 výboru TJ, následně byl 

návrh postoupen zástupci KO ve výboru TJ. Pro KO byl obsahově naprosto nepřijatelný, byl 

výborem KO připomínkován, ale nikdo se připomínkami KO nezabýval. Nikdo z KO nebyl 

informován o připravovaných změnách ani o dalším navrhovaném postupu. Dne 26.3.2018 byl 

předložen  zástupci  KO  ve výboru TJ návrh   6. verze stanov. Návrh byl obratem  postoupen 

všem členům KO a po připomínkách členů KO lze konstatovat, že návrh stanov TJ je  ve svém 

souhrnu pro KO  opět naprosto nepřijatelný. Dnes tj. 29.3. 2018 byl návrh stanov opět narychlo 

měněn, a nemáme žádnou   jistotu, že nebude opět upravován a předložen v jiném znění na 

schůzi  TJ dne 4.4.2018.   

Návrh nových stanov není dobře připravený  a je velmi nebezpečný pro všechny oddíly. Návrh 

stanov má umožnit výlučně  výkonnému výboru TJ rozhodovat o věcech, které by měli být 

v pravomoci a kompetenci výlučně jachetního, kanoistického a veslařského spolku. Tyto 

jednotlivé spolky proto nebudou mít možnost rozhodovat věci, které by rozhodovat měly. 

Namísto  nich by měl  rozhodovat o všem výkonný výbor.  Namísto toho, aby  jednotlivé spolky 

mohly spravovat své věci, bude jim do toho vstupovat a vměšovat se výkonný výbor, který 

nakonec bude přikazovat spolkům co mají dělat a jak to mají dělat.   Podle návrhu stanov má 

mít výkonný výbor pravomoc rozkazovat a  diktovat spolkům a to namísto toho, aby vykonával 

to co mu spolky svěří k vyřízení a co budou spolky po výkonném výboru požadovat. Výkonný 

výbor  bude stále jednat a zdlouhavá jednání tak nadále budou plná emocí a vzájemného 

napadání.  Je  nepřijatelné, aby o vzniku, zrušení či přeměně pobočného nebo samostatného 

spolku rozhodoval výkonný výbor TJ, který by také měl  schvalovat stanovy pobočného spolku 

TJ včetně jejich změn. Je nepřijatelné, aby se VV  skládal  z členů volených sněmem delegátů 

namísto toho, aby si každý spolek sám volil či ustanovil v souladu se svými stanovami svého 

člena výboru TJ. Je nepřijatelné, aby vznik  členství ve spolcích schvaloval výkonný výbor  TJ. 

Navrhujeme možnost vzniku přidruženého členství a   hostování s tím, že si každý spolek bude 

rozhodovat o druhu a podmínkách  členství, schvalovat vznik, změnu a zánik členství. 
Kontrolní komise by měla mít stanoven termín pro vyřízení podnětu a  není zde uvedeno, že 

by měla být složena ze zástupců každého spolku rovným počtem. Každý  spolek v rámci  TJ 

by měl mít  garantováno oprávnění  přijmout vlastní stanovy  a jejich obsah by měl být 

odsouhlasen v jednotlivých oddílech spolu s návrhem nových stanov TJ. Je nepřijatelné, aby 

členská schůze TJ / 140 VO, 140 JO, 40 KO/ přijímala nové stanovy TJ, bez souhlasu KO. Je 

nepřijatelné, aby  v důsledku početní převahy VO, JO bylo na úrovni TJ diktováno KO co má 

dělat a jak to má dělat.  Je nepřijatelné, aby výkonný výbor rozhodoval za KO. Zásady  nebo 

pravidla hospodaření v TJ LSB dosud nejsou  a žádný návrh  nebo plán budoucího 

hospodaření neexistuje. Podle návrhu nám předložených  stanov opět budoucí   spolky 

nebudou  moci samostatně hospodařit a vyřizovat si svoje záležitosti. Podle předloženého 

návrhu stanov bude výbor TJ rozhodovat o tom kdo bude  žádat o dotace, bude rozdělovat 

finance z dotací atd. aniž by to jednotlivý spolek mohl ovlivnit.  To opět může vést  k tomu, že 

tzv. sportovní část samostatného hospodaření jednotlivých budoucích spolků bude pro druhý 

spolek utajena včetně příjmů a výdajů, které se mohou realizovat  prostřednictvím cizích 

právnických nebo fyzických osob. Opět tak může dojít ke zvýhodnění některého spolku na 

úkor druhého spolku. Opět tak  směřujeme k tomu, že budou spolkům předkládány nesmyslné 

roční „rozpočty“, které  jsou neúplné a  zkreslené a připomínky k nim nikdo neřeší. Budoucí 

uspořádání by mělo být založeno na samostatném hospodaření každého samostatného 

spolku zvlášť, v každém areálu zvlášť a na předem dohodnutých věcech společně TJ.   



V dosud platných  stanovách je ve článku VI. uvedeno: Sportovní oddíly, které se dobrovolně 

sdružily pod společný název TJ, mají povahu autonomních a samosprávných celků. Z 

důvodů jednotného prosazování svých zájmů svěřují vyřizování společných záležitostí 

TJ.  Jinými slovy: Sportovní oddíly mající povahu autonomních a samosprávných celků  si 

sami  rozhodnou   zda budou pobočným nebo samostatným spolkem a na podkladě  vzájemné 

dohody určí co svěří k vyřizování TJ.  Opačným, nesprávným   a dosud přetrvávajícím  

názorem  na úrovni  výboru TJ  je, že schůze TJ a výbor TJ diktují oddílům co mají dělat, 

vměšují se do činnosti oddílů  a rozhodují za oddíly. Za prioritní proto KO považuje 

uzavření  dohody mezi oddíly /budoucími spolky/ jachetním, kanoistickým a veslařským 

o  vnitřním uspořádání  záležitostí TJ a společném prosazování svých zájmů. Žádná dohoda 

uzavřena nebyla, nejsou respektovány návrhy ani rozhodnutí KO. Pokud má dojít k přijetí 

stanov, tak by se na nich měly oddíly dohodnout a to po předchozím odsouhlasení  v každém 

oddíle. Nesouhlasíme, aby o budoucím statutu  kanoistického oddílu  rozhodovala pouze 

členská schůze TJ bez toho, aby respektovala dříve přijaté usnesení členské 

schůze  kanoistického  oddílu ze dne 23.1.2015,  která  již rozhodla, že KO 

bude  samostatným spolkem. To, že členská schůze TJ  rozhodla dne 1.4.2017 o budoucím 

uspořádání bez toto, aby respektovala rozhodnutí KO považuje  KO za nemravné, nicotné  a 

proto za neplatné.  Pokud bude členská schůze TJ v roce 2018 rozhodovat o budoucím 

organizačním uspořádání a nových  stanovách, znovu a opětovně žádáme  výbor TJ, aby 

respektoval oprávněné požadavky KO.  Ze strany výboru TJ je stále rozhodováno  bez 

respektování návrhů a stanovisek  KO. Proto  požadujeme po TJ, aby zajistila pro KO statut 

samostatného spolku.   

KO nesouhlasí a je rozhodně proti, aby  na členské schůzi 4.4.2018 byl schvalován  

návrh stanov TJ LSB verze 6  

Vzhledem k uvedenému považuje KO v tuhle chvíli za bezpečnější upgradovat staré stanovy 
než schvalovat nové. Proto navrhujeme členské schůzi TJ schvalovat nyní  pouze dílčí 
změnu dosud platných stanov,  které zaručí rovné postavení KO ve výboru TJ   /2VO, 
2JO, 2KO/   nebo   /3VO, 3JO, 3KO/ a  konání budoucích  schůzí TJ  pouze za  účasti 
delegátů s rovným počtem hlasů /10VO, 10JO, 10KO/ nebo /15VO, 15JO, 15KO/.   Do 
výboru TJ a schůze delegátů požadujeme nechť  ustanovuje   každý oddíl sám své zástupce. 
Oddíly nechť mají 6 měsíců na uzavření  dohody mezi oddíly /budoucími spolky/ jachetním, 
kanoistickým a veslařským o  vnitřním uspořádání  záležitostí TJ, dohody o společném 
prosazování zájmů jednotlivých spolků včetně přesného určení delegovaných pravomocí a  
odsouhlasení převodu  majetku do jednotlivých spolků. Teprve poté je možné,  změnit stanovy 
TJ a umožnit dostatečným časovým prostorem, aby si  oddíly přijaly své  budoucí stanovy, 
najmenovaly statutární orgán, případně jiné orgány a toto vše oznámily TJ. Teprve po zápisu 
nových stanov TJ a  zápisu stanov jednotlivých spolků do veřejného rejstříku může být  
uskutečněn převod majetku TJ do spolků.                       
 
 Za Oddíl rychlostní kanoistiky Lodních sportů Brno  sepsal dle připomínek členů KO                                                                      
 JUDr. Dalibor Lorenc, předseda KO 
   


