
JEDNACI A PODPISOVY RAD
TJ Sokol Lesniceo z. s.

čt. t
úvodní ustanovení

1, Jednací a podpisový řádje vnitřní předpis, ktelý stano!.rrje v souladu se stanovami

TJ sokol l,esnice, z. s. (dálejen TJ) opnávnění kjednání a podepisoviní pisemnostíjménem TJ,

2. Jednací a podpi§ow láÁje áýazný vo všechny olgriny, představitel9 a pracovniky TJ.

čt,z
Jednání jménem TJ

Jménem TJ mohou jednat a ěinit právni úkony:
r předseda TJ - statutámí orgán §anostatně ve všech otrázkách TJ,
. s€kretář TJ - statutámí orgán samostatně ve všech otázkách T], v případě nepřítomno§ti před§edy ho

zastupuje,
. hospod{iř samostatně v hospodíiských a ekonomických otizkách,
. ostafií členové výboru TJ na zrikladě pisemného zmocnění stafutámím orgánem,

. předs€dové jednotli\.ých oddilů v rámci činno§ti oddílu, nebo na zikladě zmocnění výborem TJ
nebo předsedou TJ. o těchto jedniiních informuji výbor TJ,

. zaměstnanci vrozsahu jím svěřených pracovnich úkolů nebo na zikladě pověření předsedou,

sekretriřem nebo hospodáiem TJ. o lěchto ú&onech infomuji firnkcionáře, kterýje likolem pověřil.

čls
Zásady podepisování

l. Jménem TJ se podepisuje tak, že pod podpis osoby uvedené vč1.2 se připojí její jméno, příjmgní a

funkce.
2. Písemnost zásadně podepisuje pouze jeden pracovník s výjimtou písemností, kde je lryžadováno

stanovarni či jinl,rn předpisem nebo orgiánem více podpisů.

.]. Piedseda suruuámiorgán TJ podepisuje:

. veškeré píserrrno§ti adresované před§tavitelům jiných organizací, stritnim orgánům, orgánům místní

samosprávy apod.,
. důležité smlou\T a dohody,
l jmenování a odvolání sekrctáie, hospodáře,
. dokunenty kde to lTžaduji stanoiy rcbo prováděci předpisy,

o dokumentaci a písemnosti. kt€rou ho pověří výbor TJ nebo shromáždění delegátů TJ.

4, s€\íeÉř TJ - stalutámi orgrirr TJ podepisuje:

. v do& nepřítomnosti předsedy v€škeré písemnosti stejně jako pi€dseda,



8.

5.

6-

7.

. písemnosti a doklady administlativní pováy,

. dokumentaci a písemnosti. kt€rou ho pověří výbor TJ nebo shlomfidění delegátů TJ,

. jiné písemnosti z oboru své čintlosti.
Hospodtiř TJ podepisuje:
. pís€mnosti a doklady ekonomické, bospodářské a finanční povahy, pokud se nevyáduje podpis

statutámího org{inu.
. jiné pí§eEmosti z oboru své čionosti.
ostatiú členové výboru podepisuji:
. písemnosti v nímci pověřeni předsedou nebo seketářem,
PŤedsedové oddílů podepisuji:
. pisemno§ti a doklady, jejicirž obsah nepřekačuje pů§obnost oddilu,
. pi§emnosti a doklady, ve vztahu ke své sťešní organizaci pokud se nevyžaduje podpis statutámiho

ástupce nebo jsou v podpisové kompetenci, čIenů rrýboru TJ.
. pí§emnosti v rámci pověřeni před§edou a sekretáŤem TJ.
Zaměstnanci podŤisuji:
. písennostj a doklady, jejichž obsah nepřekračuje působnost jejich pracovní firnkce a §věřených

pracovních úkolů,
. jiné pi§emnosti v nimci pověření předsedou, sekretiářem íebo hospodáŤem TJ.

č1.1
zvláštní ustanovení

1. Žádná osoba oprávněná jednat jménem TJ dle č1.2 nemá právo podepisovat jménem TJ pi§€mnosti
týkající sejejí osoby nebo osobjí blizkých.

2, opravené zneni pisemnosti podepisují zá§adně stejné osoby, kleré podepsaly původní znění-

čt. s
závěrečnó ustanoveni

Tento Jednaci a podpisový řád mění Podpisový řád schváený členskou schůzi TJ Sokol lrsnice. z. s.

dne 13.12,2014 a nabývá platno§ti schválením shromážděním delegátů TJ dne l6. úLnora2018.

V L€snici 1 ó,února 20 1 8

Jan J - §tatutámi orgán


