
PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ ODDÍLŮ V RÁMCI TJ TURNOV
platná od  14.3.2018

1. Oddíly TJ Turnov („TJ“) jsou dle čl. V Stanov TJ samostatně hospodařícími organizačními jednotkami, které jsou
zakládány k zajištění sportovní činnost v jednotlivých sportovních odvětvích. Činnost oddílu řídí Výkonný výbor
prostřednictvím Členské schůze oddílu a Výboru oddílu. Oddíly TJ nemají vlastní právní subjektvitu.

2. Pravidla fungování oddílů v rámci TJ Turnov („pravidla“) upravují konkrétní situace na organizační úrovni, které
vyplývají z práv a povinnost oddílů TJ uvedených ve Stanovách TJ a v Organizačním řádu TJ. Oddíl TJ má v této
souvislost povinnost:i

a) svolat Členskou schůzi oddílu, a to vždy nejpozději do 30. 4. daného roku, a pozvat na ni alespoň
jednoho člena Výkonného výboru TJ,

b) odevzdat na Sekretariátu zápis z Členské schůze oddílu, který musí obsahovat nejméně náležitost
uvedené v odst. 2. 1., a to vždy nejpozději do 15. 6. daného roku,

c) odevzdat  na  Sekretariátu  v  elektronické  podobě  příspěvky  do  Ročenky  TJ  včetně  samostatně
přiložených  minimálně  3  fotografí  zachycujících  sportovní  činnost  v  uplynulé  sezóně,  a  to  vždy
nejpozději do 28. 2. daného roku,

d) odevzdat na Sekretariátu žádost na údržbu zařízení TJ, které má oddíl svěřené do užívání, a to vždy
nejpozději do 28. 2. pro daný rok,

e) odevzdat na Sekretariátu žádost na investce, a to vždy nejpozději do 28. 2. pro daný rok,
f) odevzdat na Sekretariátu aktualizovanou členskou základnu k 31. 5. nejpozději do 15. 6. daného roku

a aktualizovanou členskou základnu k 15. 11. nejpozději do 30. 11. daného roku,
g) uhradit roční členský příspěvek pro kolektvní členy schválený Valnou hromadu pro daný rok, a to

nejpozději do 30. 11. daného roku,
h) odevzdat na Sekretariátu oddílové vyúčtování, a to nejméně do 15. 6. pro část účetního období do

31. 5. daného roku a do 20. 12. pro zbytek účetního období (daného kalendářního roku),
i) odevzdat  na  Sekretariátu  žádost  na  obsazení  sportovní  haly  ve  Skálově  ulici  a  tělocvičny  na

Daliměřicích pro tréninky a akce, a to vždy nejpozději do 15. 8. daného roku pro období následné až
do minimálně 30. 4. roku následujícího,

j) odevzdat  na  Sekretariátu  seznam  všech  týmů  nebo  tréninkových  skupin  oddílu  včetně  jejich
vedoucích a kontaktů na ně (alespoň mobil a email), v případě kolektvních sportů včetně soutěží, v
nichž budou jednotlivé týmy startovat v sezóně ukončené v následujícím roce, a to vždy nejpozději
do 31. 10. daného roku,

k) odevzdat na Sekretariátu inventuru evidovaného oddílového majetku, a to vždy nejpozději do 30. 11.
daného roku,

l) odevzdat na Sekretariátu kopie všech platných vnitřních předpisů oddílu, a to vždy po každé změně
schválené Členskou schůzí oddílu společně se zápisem z této Členské schůze oddílu,

m) řídit se rozhodnutmi orgánů TJ,
n) užívat zařízení TJ v souladu s platnými provozními řády,
o) odevzdat žádanku na každé využit sportovní haly ve Skálově ulici mimo tréninkové účely (tedy i na

akce konané v rámci času, který oddíl  jinak pravidelně využívá k tréninkovým účelům), a to vždy
nejpozději 3 dny před dnem tohoto využit,

p) zajistt trvale kladný zůstatek na účtu oddílu.

2.1. Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem každého oddílu založeného TJ a je svolávána předsedou oddílu
nejméně jednou ročně. Skládá se ze všech členů oddílu, hlasovací právo mají jen osoby starší 15 let. Členská
schůze oddílu:i

                        a)   rozhoduje o začlenění oddílu do TJ, případně o osamostatnění mimo TJ,
                        b)  schvaluje vnitřní předpisy oddílu včetně cestovních náhrad, 
                        c)  volí delegáty na Valnou hromadu,
                        d) rozhoduje o složení Výboru oddílu,
                        e) schvaluje zprávu o činnost oddílu a zprávu o hospodaření oddílu předkládanou Výborem oddílu,
                        f)  je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena Výborem oddílu,
                        g) schvaluje výši ročních členských příspěvků členů oddílu.
2.2.  Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem.

Nesejde li se dostatečný počet členů s hlasovacím právem do doby zahájení schůze, vyčká se ještě 15 minut
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a Členská schůze oddílu je pak usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných. Usnesení přijímá Členská
schůze  oddílu  nadpoloviční  většinou  přítomných  členů  s  hlasovacím  právem  s  vyjímkou  rozhodnut
uvedených pod písm.a), a f), kdy je potřeba 2/3 většina.

2.3. Zápis z Členské schůze oddílu musí obsahovat nejméně:i
a) datum, místo a dobu konání,
b) stručný program,
c) zápis o schválení zprávy o činnost a zprávy o hospodaření oddílu v roce minulém,
d) výši ročních členských příspěvků a rozpis  případných dalších poplatků nad jejich rámec, které je

každý člen oddílu povinen uhradit v souvislost se svou účast na oddílových trénincích a soutěžích,
e) aktuální  složení  Výboru oddílu včetně kontaktů (alespoň mobil a email)  nejméně na předsedu a

hospodáře oddílu,
f) seznam členů  oddílu  disponujících  právem zastupovat  oddíl  v  rámci  smluvních  vztahů  TJ  a  dát

souhlas k provedení fnanční operace na účtu oddílu, a to v maximálním počtu 3 osob,
g) případný zápis o rozhodnut ve věci osamostatnění oddílu mimo TJ, o výsledku odvolacího řízení při

vyloučení člena Výborem oddílu nebo o schválení či změně vnitřních předpisů oddílu.
2.4.   Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, jehož úkolem je samostatné vedení oddílu. Rozhoduje o všech

záležitostech  oddílu,  pokud tyto  nejsou  vyhrazeny  do  působnost Valné  hromady  nebo Členské  schůze
oddílu. Je složen nejméně ze 3 členů, fyzických osob starších 18 let a je volen každé 2 roky Členskou schůzí
oddílu. Členové výboru si mezi sebou volí nejméně předsedu a hospodáře, pokud tyto funkce nezvolí přímo
Členská schůze oddílu. Předseda nese odpovědnost za činnost oddílu, hospodář za způsob hospodaření.
Schůze výboru svolává předseda a Výbor oddílu je usnášeníschopný, je li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.

2.5. O všech žádostech oddílu rozhoduje Výbor TJ  s výjimkou žádost, jejichž charakter dle Stanov vyžaduje
souhlas i Valné hromady. Schválené žádost jsou pro oddíly závazné v plném rozsahu.

3. Nesplní-li oddíl v termínu povinnost uvedenou v odst. 2 a navazujících, je mu za každý započatý týden prodlení
udělena pokuta do maximální souhrnné výše 1000 Kč na kalendářní rok, a to ve výši:i

a) 30 Kč za každé nesplnění povinnost uvedené v odst. 2, písm. m) až o),
b) 50 Kč za každé nesplnění povinnost uvedené v odst. 2, písm. d), e), i), j), k), a l),
c) 100 Kč za každé nesplnění povinnost uvedené v odst. 2, písm. a), b), c), f), g) a h).

3.1. Vznikne-li v souvislost s nesplněním povinnost uvedené v odst. 2, písm. n) prokazatelná škoda na majetku
TJ, hradí oddíl navíc i náklady na její odstranění, a to případně i nad rámec maximální souhrnné výše pokuty
uvedené v odst. 3.

3.2. Neplní-li oddíl povinnost uvedenou v odst. 2, písm. p) déle než 3 měsíce od výzvy Sekretariátem k nápravě,
je oddíl  Výkonným výborem TJ vyloučen. Výkonný výbor TJ má právo vyloučit oddíl  i  při  dlouhodobém
neplnění ostatních povinnost uvedených v odst. 2 a navazujících, zvláště pokud běžný součet pokut dle
odst. 3 přesáhl ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech 1000 Kč.

4. Plní-li oddíl všechny povinnost, má právo:i 
a) využít cen pronájmů zařízení TJ pro oddíly, resp. členy TJ dle platného ceníku TJ,
b) využít administratvní výpomoci Sekretariátu při organizačním  zajištění  sportovní  činnost oddílu.

4.1. Pokud oddíl TJ využije práva na zlevněnou cenu pronájmu zařízení TJ dle platného ceníku TJ, plat pro něj
tyto podmínky:i

a) Schválený týdenní rozvrh tréninků je pro oddíl  závazný a trénink je oddílu účtován pravidelně v
každém týdnu nejméně od 1. 11. do 31. 3. mimo dnů uzavření objektu, dnů konání náhradní akce
nebo dnů Sekretariátem vyhlášeného zvláštního režimu tréninků. Účtování za další neuskutečněné
tréninky dle schváleného rozvrhu je v uvedeném období oddílu odpuštěno do maximální výše 500
Kč za celé období za podmínky, že je zrušení tréninku ohlášeno na Sekretariátu s udáním důvodu
nejpozději 24 hodin před jeho začátkem.

b) Schválený rozpis akcí mimo týdenní rozvrh tréninků je pro oddíl závazný a akce je oddílu účtována,
není-li  zrušení  akce  ohlášeno  na  Sekretariátu  nejméně  7  dní  před  jejím  konáním  nebo  oddíl
vlastními silami nezajist náhradní akci. Je-li ohlášeno zrušení akce bez náhrady 6-4 dny před jejím
konáním, je účtováno 50% ceny pronájmu, při ohlášení zrušení akce bez náhrady 3 a méně dnů před
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jejím konáním je účtováno 100% ceny pronájmu. Účtování za neuskutečněnou akci dle schváleného
rozpisu je oddílu odpuštěno v případech, kdy oddíl nenese prokazatelnou vinu za zrušení akce a
zrušení akce bez náhrady je oddílem na Sekretariátu ohlášeno nejpozději 24 hodin před začátkem
akce, maximálně však do výše 2 akcí nebo 1500 Kč za 1 kalendářní rok.

c) Využit ubytování na chatě v Kořenově členem oddílu TJ se řídí obecnými ubytovacími podmínkami
uvedenými na Ubytovacím poukazu.

d) Využit tělocvičny v Daliměřicích je účtováno oddílu dle skutečného využit.
e) Využit ostatních zařízení je účtováno oddílu dle skutečného využit.

4.2. Pokud se oddíl vzdá práva na zlevněnou cenu pronájmu zařízení TJ dle platného ceníku TJ, plat pro něj
podmínky jako pro fyzické a právnické osoby, které nejsou členy TJ.

4.3. Vzniknou-li  Sekretariátu  v  souvislost s  administratvní  výpomocí  oddílu  při  zajištění  sportovní  činnost
dodatečné přímé náklady vyšší než 100 Kč ročně, jsou náklady nad tuto částku účtovány oddílu.

5. Tato pravidla nabývají platnost a účinnost dne  14.3.2018.
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