
ORGANIZAČNÍ ŘÁD TJ TURNOV,z.s.
platný od 1.4.2017

ČL. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.  Organizační  řád  upravuje  organizaci  činnosti  v  Tělovýchovné  jednotě
Turnov,z.s. (dále jen „TJ“). 

ČL. 2. PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ČINNOST TJ 

1. Činnost TJ se řídí: 
a) obecně platnými právními předpisy, 
b) Stanovami TJ, 
c) ostatními předpisy upravujícími činnost TJ. 
1.1. Ostatními předpisy upravujícími činnost TJ jsou: 
a) základní směrnice o hospodaření,
b) organizační řád, 
c) pracovní řád, 
d) pravidla fungování oddílů v rámci TJ
e) provozní řády a ceníky zařízení TJ, 
f) předpisy jednotlivých oddílů, 
g) jiné předpisy schválené na návrh některého z orgánů TJ. 
2. Všechny ostatní předpisy upravující činnost TJ podléhají schválení Valnou
hromadou  TJ.  Výjimkou  jsou  předpisy  oddílů,  kde  postačuje  schválení
Členskou schůzí oddílu. 
3. Platnost všech ostatních předpisů upravujících činnost TJ uvedených v odst.
1.1. je vázána na platnost obecně platných právních předpisů a Stanov TJ, které
jsou těmto předpisům nadřazeny. 

ČL. 3. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY 
1.  Základní  ustanovení  o  organizačních  jednotkách  zakládaných  TJ  a  jejich
právní subjektivitě vymezuje čl. IV a V Stanov TJ. 
2. Sekretariát  je dle čl. IV, odst. 2 Stanov TJ výkonnou organizační jednotkou,
která  vede  agendu  a  účetnictví  všech  organizačních  jednotek  TJ  a  zajišťuje
běžný  chod  TJ  jako  celku.  Činnost  Sekretariátu  řídí  Výkonný  výbor
prostřednictvím vedoucího TJ. 
Pracovníky Sekretariátu jsou: 



a) vedoucí TJ, 
b) účetní a organizační pracovník/ce, 
c) organizační pracovník/ce sportcentra a sportbaru,
d) pracovník údržby. 
2.1. Vedoucí TJ: 
a) zajišťuje celkovou činnost sekretariátu,  správy TJ  a  Sportcentra a je za ni
odpovědný Výkonnému výboru, 
b) řídí jednotlivé úseky TJ ve smyslu organizace práce, 
c) vede evidenci činnosti TJ a oddílů, 
d) vyřizuje a vede korespondenci TJ včetně včasného plnění povinnosti zasílání 
zpráv, oznámení a statistických výkazů, 
e)  zajišťuje  provozuschopnost  zařízení  ve  vlastnictví  TJ  včetně  potřebných
revizí a odstraňování zjištěných závad s výjimkou zařízení předaných do užívání
oddílů a přenesených odpovědností, 
f) zajišťuje realizaci investic, 
g) zajišťuje pronájmy zařízení TJ, 
h) navrhuje termíny konání schůzí Výkonného výboru, Rady předsedů a komisí
a pořizuje z nich zápisy. 
2.2. Účetní a organizační pracovník: 
a)vede podvojné účetnictví TJ Turnov a investičního majetku podle závazných
předpisů
b) provádí veškeré práce spojené s organizačním zajištěním činnosti TJ, 
c) vystavuje faktury a provádí realizaci pronájmů dle dodaných podkladů, 
d) vede evidenci členské základny TJ, 
e) odpovídá za písemný archiv TJ, 
2.3. Pracovník údržby: 
a) realizuje vlastní práce spojené s provozem a údržbou zařízení TJ, 
b) realizuje Výkonným výborem odsouhlasené požadavky oddílů na údržbu 
zařízení předaných do užívání oddílů. 
2.4. V rámci zajištění naplňování cílů TJ mohou být z rozhodnutí Výkonného
výboru na návrh vedoucího uzavírány další pracovní smlouvy a dohody mimo
hlavní pracovní poměr. Součástí každého pracovněprávního vztahu uzavřeného
mezi TJ zastoupenou vedoucím a zaměstnancem je: 
a) přesné vymezení pozice a náplně práce, 
b) stanovení odměny za vykonanou práci, 
c) stanovení doby trvání pracovněprávního vztahu. 
3. Oddíly jsou  samostatně hospodařícími organizačními jednotkami, které jsou



zakládány k zajištění sportovní činnosti v jednotlivých sportovních odvětvích.
Činnost  oddílu řídí  Výkonný výbor prostřednictvím Členské schůze oddílu a
Výboru oddílu. Seznam oddílů TJ je uveden v Příloze A Organizačního řádu. 
3.1. Každý oddíl TJ: 
a) je povinen uhradit včas roční členský příspěvek pro kolektivní členy, 
b)  má  právo  navrhnout  svého  zástupce  do  orgánů  TJ  a  dočasných  komisí
zřizovaných za určitým účelem, 
c) je povinen řídit se stanovami a ostatními předpisy upravujícími činnost TJ.
4.Další areály a střediska ve vlastnictví TJ  slouží k zajištění naplňování cílů TJ.
Činnost  těchto  areálů  řídí  Výkonný  výbor  prostřednictvím  vedoucího  TJ.
Seznam  dalších  areálů  a  středisek  ve  vlastnictví  TJ  je  uveden  v  Příloze  B
Organizačního řádu.

ČL. 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tento Organizační řád ruší platnost všech předchozích organizačních řádů TJ.
2. Všechny změny a doplňky Organizačního řádu podléhají schválení Valnou
hromadou. 
3. Tento Organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.4.2017



ORGANIZAČNÍ ŘÁD TJ TURNOV 

platný od 26.11.2012

PŘÍLOHA A (ODDÍLY TJ TURNOV) 

Atletický akademický klub 01 
Basketbal 03 
Box 06
Florbal 05 
Házená 09 
Kanoistika 15 
Silový trojboj a kulturistika 18 
Orientační běh 27 
Samostatný orientační klub 28 
Futsal 30 
Malá kopaná 35 
Volejbal 40 
RS Daliměřice 45 
RS Mašov 46 
Musher club 57 
Squash 58 
MTBO 77 
Kickbox 78 
Rádiový orientační běh 86 
Aerobik 92

PŘÍLOHA B (DALŠÍ AREÁLY A STŘEDISKA TJ TURNOV) 

Sportovní hala a Sportcentrum 48 
Areál volejbalu 49 
Areál házená 51 
Daliměřice tělocvična a malé hřiště 52 
Daliměřice areál víceúčelového hřiště  53 
Areál loděnice 54 
Chata Kořenov 60 




