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1. Účel směrnice 

Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých členů TJ, kteří 
mohou být evidováni pod jedním či více oddíly TJ nebo i mimo ně.  

Složení výkonného výboru a oddílů TJ je uvedeno v každé výroční zprávě aktuálního roku. 

Směrnice obsahuje: 

 Pravomoc a odpovědnost vedoucích představitelů TJ, 

 jednací řád valné hromady, 

 jednací řád výkonného výboru, 

 volební řád valné hromady, 

 zásady hospodaření. 

2. Právní rámec a související předpisy 

a) Základní dokument, na který tato směrnice navazuje, je:  

 Stanovy TJ  Zruč nad Sázavou z. s., registrovány u MV ČR 19.7.1990, ČJ: VSP/1-1984/90-R, 
spisová značka L 888, Městský soud v Praze (dále jen „Stanovy TJ“). 

b) Základní právní předpisy, na které tato směrnice navazuje, jsou: 

 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

 Zákon o daních z příjmů č.586/1992 Sb. 

 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

3. Pravomoc a odpovědnost vedoucích představitelů TJ a 
jednotlivých oddílů  

Pravomoc a odpovědnost jednotlivých členů Výkonného výboru a oddílů je dána schválenými a 
platnými Stanovami TJ. 

a) Předseda TJ  

Předseda TJ odpovídá za správné a řádné projednávání a rozhodování v otázkách hospodaření 
s finančními prostředky TJ. S funkcí předsedy souvisí i pravomoc a zodpovědnost v konkrétním 
uskutečňování hospodářsko-finanční agendy TJ. 

Předseda TJ  v této souvislosti zejména: 

 Spolu s tajemníkem, případně jinými pověřenými osobami může mít dispoziční oprávnění 
s peněžními prostředky TJ, uloženými na účtu v peněžním ústavu, 

 podepisuje vyúčtování oddílům TJ, 

 podepisuje nebo spolupodepisuje veškeré smlouvy TJ, 

 odpovídá za řádné vedení hospodářsko-finanční agendy TJ, průběžně ověřuje její stav a 
úroveň, 

 dbá o správné informování a proškolování tajemníka TJ, 
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 zabezpečuje řádné předání hospodářsko-finanční agendy při změně funkcionářů, kteří mají 
bezprostřední vztah ke správě finančních prostředků a k majetku TJ, 

 další pravomoci předsedy TJ vyplývají ze Stanov TJ. 

b) Místopředseda TJ  

Pokud byl místopředseda TJ zvolen Valnou hromadou TJ, zastupuje předsedu TJ v jeho 
nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti. 

c) Tajemník TJ  

 Zodpovídá za správu finančních prostředků a hmotného majetku TJ , 

 organizuje a zabezpečuje placení a zúčtování členských příspěvků, dotací a dalších finančních 
příjmů, 

 spolupodepisuje finanční operace z běžného účtu a z pokladny TJ , 

 podepisuje samostatně veškeré pokladní doklady, 

 podepisuje jednotlivé paragony a to samostatně nebo nejméně jedním podpisem na straně, 

 podepisuje nebo spolupodepisuje veškeré smlouvy TJ , 

 dbá na správnost účetních dokladů a připravuje podklady pro účetní, 

 ve spolupráci s ostatními členy VV připravuje rozpočet TJ   

 dbá, aby všechny údaje o finančních prostředcích byly v souladu se zásadami hospodaření a 
byly uskutečněny podle schváleného rozpočtu, 

 zabezpečuje instruování všech ostatních funkcionářů, kteří mají co činit s hospodařením, 

 dbá na dodržování finanční a rozpočtové kázně v TJ  a jednotlivých oddílech, 

 prosazuje účelné a hospodárné využívání majetku TJ , 

 spolupracuje s inventarizační komisí při inventuře majetku TJ , 

 dbá na správné a včasné plnění povinností vůči orgánům státní správy, ČUS, obce a bankám 

 plní další úkoly určené Stanovami TJ 

d) Účetní TJ 

Účetní TJ může být interní nebo externí spolupracovník pověřený především těmito činnostmi: 

 Řádně vede účetnictví a evidenci a dbá na správnost účetních dokladů a vede je v souladu se 
zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., 

 vyhotovuje výkazy o hospodaření pro potřeby TJ  a zabezpečuje jejich včasné projednání, 

 připravuje podklady pro daňová přiznání,  

 zodpovídá za správu finančních prostředků, 

 dbá, aby všechny údaje o finančních prostředcích byly v souladu se zásadami hospodaření, 

 dbá na dodržování finanční a rozpočtové kázně v TJ  a jednotlivých oddílech, 

 spolupodepisuje finanční operace z běžného účtu. 

e) Člen výkonného výboru TJ 

 Vykonává činnosti v souladu se Stanovami TJ, 

 účastní se pravidelně jednání výkonného výboru TJ, o své případné neúčasti informuje 
tajemníka TJ nejpozději 2 hodiny předem, 
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 zodpovídá za plnění úkolů stanovených výkonným výborem TJ. 

f) Výbor oddílu 

 Práva a povinnosti výboru oddílu jsou určeny Stanovami TJ. 

 Výbor oddílu je složen vždy minimálně ze tří členů a to z předsedy, místopředsedy a jednoho 
člena oddílu. Funkci pokladníka zastává pověřený člen výboru oddílu.     

 Výbory oddílů si mohou stanovit dle vlastních potřeb jednací a volební řád členských schůzí 
oddílu a výborů oddílu. Tyto nesmí být v rozporu s platnými stanovami a interními směrnicemi 
TJ. 

g) Předseda oddílu 

V rámci oddílu, jehož je předsedou zabezpečuje především tyto činnosti: 

 Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru, přijímá 
příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, 

 organizuje a řídí činnost oddílu, 

 schvaluje a vydává vnitřní předpisy oddílu, pokud není jejich vydání výslovně svěřeno 
výkonnému výboru TJ nebo valné hromadě TJ, 

 připravuje podklady pro jednání a rozhodování výkonného výboru, 

 dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku TJ Jiskra, 

 navrhuje vyloučení člena za podmínek stanovených Stanovami TJ. 

h) Pokladník oddílu 

 Zodpovídá za správu finančních prostředků a hmotného majetku TJ spravovaných oddílem, 

 organizuje a zabezpečuje placení a zúčtování členských příspěvků a dalších finančních příjmů, 

 spolupodepisuje veškeré pokladní doklady, paragony, vyúčtování zápasů a turnajů a jiných 
aktivit oddílu, 

 dbá na správnost účetních dokladů a připravuje podklady pro tajemníka TJ, 

 ve spolupráci s ostatními členy Výboru oddílu připravuje rozpočet oddílu,   

 dbá, aby všechny údaje o finančních prostředcích byly v souladu se zásadami hospodaření a 
byly uskutečněny podle schváleného rozpočtu, 

 zabezpečuje instruování všech ostatních členů oddílu, kteří mají co činit s hospodařením, 

 dbá na dodržování finanční a rozpočtové kázně oddílu, 

 prosazuje účelné a hospodárné využívání majetku TJ svěřeného oddílu, 

 spolupracuje s inventarizační komisí při inventuře majetku TJ, 

 spolupracuje s tajemníkem TJ při správném a včasném plnění povinností vůči orgánům státní 
správy, ČUS, obce a bankám, 

 plní další úkoly určené valnou hromadou a výkonným výborem TJ. 

4. Jednací řád valné hromady TJ   

a) Jednací řád valné hromady (dále jen „VH“) TJ upravuje podrobnosti o jednání VH a o volbách 
komisí VH. Tento jednací řád schvaluje VH. 

b) Jednání VH řídí předseda TJ nebo jím pověřený člen výkonného výboru (dále jen „VV“) TJ. 
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c) Po zahájení jednání VH je zvolena mandátová, návrhová a případně volební komise. 

d) Po volbě komisí a přednesení zprávy o počtu přítomných delegátů se schvaluje program 
jednání VH. Vychází se z návrhu programu předloženého VV TJ. Na návrh kteréhokoliv 
delegáta může být program jednání doplněn o další body. Program může být v průběhu jednání 
VH změněn pouze se souhlasem delegátů VH. 

e) Mandátová komise se v počtu tří členů volí z delegátů VH na návrh VV TJ. Mandátová komise 
podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je VH usnášeníschopná. Dále 
mandátová komise provádí sčítání počtu hlasů při hlasování a ručí za správné zjištění jeho 
výsledků. 

f) Návrhová komise se v počtu tří členů volí z delegátů VH na návrh VV TJ. Návrhová komise 
připravuje a předkládá návrh na usnesení VH na základě podkladů dodaných od zpracovatelů 
zpráv jednotlivých bodů programu, z diskuze nebo písemných příspěvků delegátů. Návrhová 
komise ověřuje zápis z VH. 

g) Volební komise se v počtu tří členů volí z delegátů VH  na návrh VV TJ v případě, že se jedná o 
volební VH. Volební komise předkládá návrh kandidátů do VV TJ, statutárního organu TJ 
(předsedy a tajemníka) a kontrolní a revizní komise, zpracovává výsledky voleb a podává 
zprávu o výsledku voleb. Podrobnější činnost volební komise je zpracována ve volebním řádu 
VH. 

h) O průběhu VH se pořizuje zápis, který ověřuje návrhová komise a po ověření jej podepisuje 
předseda a tajemník TJ. 

5. Jednací řád výkonného výboru TJ  

a) Činnost a rozsah působnosti VV TJ se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve stanovách 
TJ schválených VH TJ a dále všeobecně platnými právními normami, předpisy a směrnicemi 
nadřízených orgánů. 

b) Řádné zasedání VV svolává a řídí předseda nebo tajemník nebo z jejich pověření 
místopředseda VV nebo jiný člen VV. Omluva nepřítomnosti členů na schůzi VV musí být 
oznámena nejpozději 2 hodiny před konáním schůze. 

c) Zasedání VV se koná zpravidla jednou za měsíc. 

d) VV sestavuje bezprostředně po konání VH rámcový celoroční plán jednání VV. V případě 
konání mimořádné VH je rámcový plán dle potřeby upřesněn. 

e) Program jednání VV TJ schvaluje předseda a tajemník nebo zastupující člen VV. Program 
jednání VV navazuje na rámcový roční plán činnosti. Pravidelnými body programu jsou: 

 Schválení zápisu z minulého jednání 

 Kontrola plnění úkolů 

f) K závažným bodům jednání VV musí být zpracovány písemné podklady. O zpracování 
písemných podkladů pro jednání VV rozhoduje předseda TJ (tajemník TJ) nebo předcházející 
jednání VV. Požadavek na zpracování písemných materiálů může dát kterýkoliv člen VV a to 
nejen při jednání VV. V případě projednání písemných materiálů musí členové VV obdržet tyto 
písemné materiály nejpozději 1 týden před konáním VV. 

g) Rozhodnutí VV je platné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Předseda KRK, 
případně pověřený člen KRK se účastní jednání bez práva hlasovat. Hlasování je veřejné, 
pokud VV nerozhodne jinak. Pokud z diskuze k předloženému původnímu návrhu vznikne 
upravený návrh, hlasuje se přednostně o přijetí upraveného návrhu. Návrh je přijat, pokud pro 
něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů VV.  

h) Výsledek hlasování (poměr počtu hlasů „pro“, „proti“, „zdržel se“) je uváděn v zápise z jednání 
VV. Na přání člena může být v zápise uvedeno, jak tento člen hlasoval. V případě, že návrh 
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nebyl přijat, může řídící jednání návrh upravit popř. použít původní návrh a předložit jej 
k dalšímu hlasování. 

i) Ze zasedání VV se pořizuje zápis, který ověřuje předseda nebo místopředseda TJ. Zápis musí 
být rozeslán všem členům VV a předsedovi KRK nejpozději 1 týden po konání VV. Spolu se 
zápisem jsou rozeslány i přílohy dle seznamu uvedeného na konci zápisu. 

j) Jednání VV se může ke konkrétní věci na vlastní žádost nebo na žádost členů VV zúčastnit bez 
práva hlasovat, člen výboru oddílu, který byl k tomuto výborem oddílu zmocněn. Totéž platí pro 
všechny zaměstnance a funkcionáře TJ. 

k) Úpravy jednacího řádu VV podléhají schválení valnou hromadou TJ. 

6. Volební řád valné hromady TJ  

a) Volby členů VV TJ, statutárního organu TJ (předsedy a tajemníka) a kontrolní a revizní komise 
(dále jen „KRK“) se konají na volební VH TJ. To je na poslední z volebního období nebo na 
mimořádné VH TJ, pokud se tato usnese provést doplňkové nebo úplné volby. 

b) Voleni mohou být pouze kandidáti, kteří nejpozději v den voleb dosáhli 18 let a kteří se svou 
kandidaturou prokazatelně souhlasí. U nepřítomných kandidátů musí být k dispozici písemný 
souhlas s kandidaturou. 

c) Volby řídí volební komise, zvolená delegáty v úvodu VH TJ . Volební komise je tříčlenná. Její 
práci a průběh voleb řídí předseda, volený všemi členy komise. Předseda volební komise 
podepisuje protokol o volbách a vyhlašuje výsledky voleb. 

d) Před zahájením voleb musí být znám počet volených kandidátů (u VV TJ zpravidla 9 členů, u 
KRK 3 členové). Počet kandidátů musí být vždy lichý. 

e) VH rozhodne, zda volba členů VV TJ, statutárního orgánu (předsedy a tajemníka) a kontrolní a 
revizní komise TJ  bude tajná či veřejná. V případě veřejného hlasování se hlasuje o každém 
kandidátu zvlášť v abecedním pořadí. V případě tajné volby jsou na volebním lístku uvedeni 
všichni kandidáti v abecedním pořadí. Delegáti vyškrtnou ty kandidáty, které nechtějí volit a 
ponechají pouze volený počet kandidátů. Členy VV TJ  nebo KRK se stává příslušný počet 
kandidátů v pořadí stanoveném počtem získaných hlasů. 

f) VH TJ  může rozhodnout o volbě veřejného hlasování v případě, že počet kandidátů na 
hlasovacím lístku je shodný s počtem volených míst. 

g) V případě ukončení činnosti kteréhokoliv člena VV TJ  provede VV TJ doplnění nového člena. 
Toto doplnění podléhá schválení nejbližší VH TJ . 

h) V jednom volebním období lze doplnit maximálně 2/3 všech členů VV TJ . 

i) O výsledku voleb je proveden písemný záznam, který podepisuje předseda volební komise. 

j) Předsedu kontrolní a revizní komise si volí zvolení členové KRK mezi sebou.  

7. Zásady hospodaření 

Zásady hospodaření spolku se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem o 
účetnictví, dani z příjmu, občanským zákoníkem a Stanovami TJ. 

TJ je povinna: 

a) Účtovat v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a 
jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření (předmět účetnictví), 

b) Účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti 
časově a věcně souvisí (účetní období=kalendářní rok) 

c) Vést účetnictví ode dne svého vzniku až do svého zániku. 
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d) Při vedení účetnictví dodržovat směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek 
účetní uzávěrky. 

e) Vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek. 

f) Vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů v českém jazyce a v peněžních jednotkách 
české měny. 

g) Zaznamenávat účetní případy v účetních knihách na základě účetních záznamů. 

h) Inventarizovat majetek a závazky. 

i) Sestavovat účetní uzávěrku podle § 18 jako řádnou, vést účetnictví tak, aby účetní závěrka 
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

j) Vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. 

8.1 Zdroj příjmů 

Zdroje finančních prostředků jsou: 
 

a) členské příspěvky - výše členských příspěvků je stanovena jednotlivými oddíly. V souladu 
s vypsanými dotačními podmínkami může Výkonný výbor TJ stanovit pro příslušná období 
minimální částku členských příspěvků. Členské příspěvky jsou zdaněny v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Výběr členských příspěvků je prováděn podle potřeb oddílů několikrát ročně. 
Příspěvky jsou předány tajemníkovi TJ. Při předání předkládá pokladník oddílu příspěvkovou 
listinu, na které jsou platby rozepsány podle jednotlivých členů. Takto získané prostředky jsou 
přednostně použity pro oddíl, který příspěvek získal. 

b) příjem z dotací 

c) příjem z pronájmu -  jedná se o příjem z pronájmu vlastního zařízení, budov atd. Tyto příjmy 
podléhají daňové povinnosti, kde do nákladů lze zahrnout spotřebu energií dle příslušných 
účetních dokladů. 

d) příjem z darů -  dar lze obdržet na základě darovací smlouvy, kde je přesně vymezen účel 
daru. Účtování se řídí zákonem o účetnictví a o dani z příjmů. Aktuálně platné darovací smlouvy 
jsou k dispozici u tajemníka TJ. 

e) příjem z reklamy -  jedná se o příjmy z placené reklamy, které podléhají daňové povinnosti. 

f) příjem z kapitálového majetku -  jedná se o příjem úroků na běžném účtu i na termínovaných 
vkladech. Úroky z běžného účtu budou účtovány ve prospěch TJ. Úroky z termínovaných 
vkladů budou účtovány dle vkladu jednotlivých oddílů. 

g) ostatní příjmy -  jedná se o příjmy z vlastních činností, např.za užívání předmětů pořízených 
z prostředků spolku. Pokud se jedná o službu pro členy, nepodléhají daňové povinnosti. 

h) příjem z podnikatelských aktivit -  ostatní příjmy z podnikání, po odečtení nákladů podléhají 
daňové povinnosti. 

O rozdělení mezi jednotlivé oddíly nebo jiném použití přijatých prostředků rozhoduje VV. Způsob je 
uveden v zápisech z jednání VV. 

8.2 Hmotný majetek 

Účtování o dlouhodobém majetku se řídí zákonem č.563/1991 o účetnictví v platném znění, 
účtovou osnovou a postupy účtování. Fyzická inventura majetku se provádí 1 x ročně a to dle plánu 
inventur. Na majetek, který byl vyřazen, sepíše likvidační komise protokol, na základě kterého se 
provede odúčtování majetku. Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek se odepisuje prostřednictvím 
účetních odpisů, které jsou v souladu s ustanovením zákona. 
 
a) Dlouhodobý nehmotný majetek 
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Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou složky majetku jako např. nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje, software, výrobně technické poznatky (knot-how), licence apod. jejichž ocenění je vyšší než 
60.000,-Kč v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než 1 rok. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,-Kč a 
jejichž funkce je delší než 1 rok. 

c) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Drobným hmotným majetkem jsou movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než částka 3.000,-Kč a 
nepřevyšuje částku 40.000,-Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. 

Popis procesu zařazení: Účetní TJ předloží na konci roku přehled položek nad 3.000,-Kč a 
zástupci oddílů potvrdí, zda jednotlivé věci mají delší životnost než 1 rok a tudíž budou zařazeny 
do drobného majetku. 

Oddíly mají možnost vést operativní evidenci drobných položek (např. sportovních potřeb) 
v hodnotě do 3.000,-Kč. Nejedná se o povinnost oddílů, v kompetenci oddílů je prokázat, že 
nedošlo ke ztrátě těchto věcí. 

8.3 Cestovní náhrady 

Náhrada cestovních výdajů pro zaměstnance TJ se řídí Zákoníkem práce zákonem č. 262/2006 
Sb. a vyhláškou platnou v běžném účetním období, která určuje sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot 
pro účely poskytování cestovních náhrad. Náhrada cestovních výdajů zaměstnancům TJ bude 
vyplácena v prokázané výši na základě předložených cestovních dokladů – Vyúčtování tuzemské 
pracovní cesty platné v daném kalendářním roce. 

Zástupcům oddílů bude vyplacen příspěvek na úhradu cestovních výdajů souvisejících se sportovní 
činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci TJ, případně souvisejících s jinou účastí na akcích 
pořádaných TJ a to na základě předložených dokladů, které jsou součástí vyúčtování akce: 

 řádně vyplněného formuláře Žádosti o povolení jízdy vlastním osobním vozidlem, který 
podepisuje  řidič vozidla a pokladník oddílu (viz příloha č. 1)   

 Za používání vlastního automobilu se bude vyplácet za 1km jízdy částka stanovená pro 
příslušné časové období, nejčastěji kalendářní rok, výkonným výborem TJ. Samostatná sazba 
bude určena dle stejného principu i pro vozidla s počtem spolucestujících 5 a více. 

 V případě použití hromadného dopravního prostředku (bus, vlak) bude cestovné vypláceno 
v prokázané výši. 

8.4 Účetní doklady a podepisování 

a) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

 označení dokladu 

 obsah účetního případu a označení jeho účastníků 

 peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 

 okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu 

 vyúčtování zápasů je vždy na předepsaném formuláři (viz příloha č. 2)  včetně povinných příloh 
(doklady rozhodčí, cestovné, povolení k jízdě, paragony apod.) 

b) Termíny pro odevzdání účetních dokladů: 

 účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění 
skutečnosti, které se jimi zachycují 
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 veškeré doklady k vyúčtování včetně vyúčtování zápasů, na kterých je jakýkoliv příjem 
(oddílové příspěvky, platby ubytovny, darovací smlouvy, atd.) a doklady s přenesenou daňovou 
povinností musí být vždy odevzdány nejpozději do 10. dne následujícího měsíce 

 daňové doklady musí VŽDY obsahovat fakturační adresu TJ Jiskra Zruč n. S. včetně IČ a DIČ 

 ostatní doklady odevzdávají zástupci oddílů souhrnně za jednotlivé měsíce a to nejpozději do 
10. dne následujícího měsíce. Pokud neproběhne vyúčtování ve stanoveném termínu, bude 
přesunuto do měsíce následujícího. 

c) Podepisování: 

 doklady podepisují osoby odpovědné za účetní případ, 

 doklady týkající se vyúčtování zápasů budou podepsány navíc předsedy a pokladníky 
příslušných oddílů, tajemníkem a předsedou TJ, 

 před předáním k zaúčtování pak ověří správnost u všech dokladů tajemník TJ,  

 pokyny k platbám pro banku podepisují vždy dvě osoby, tajemník TJ a pověřená osoba 
nejčastěji Účetní TJ. 

8.5 Účetní písemnosti 

TJ  vede v evidenci: 

 knihu došlých a odeslaných faktur 

 dlouhodobý nehmotný hmotný a drobný majetek 

 bankovní výpisy, pokladní knihy 

 hlavní účetní knihu,  

 výpis účetních dokladů – deník,  

 výkaz zisků a ztrát, rozvahu a patřičné přílohy,  

 roční výkazy pro ČUS. 

Po sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je vyčíslena daň. Daň z příjmu 
bude zaúčtována na kancelář TJ. 

Oddílům jsou každé čtvrtletí zasílány mailem výsledovky za jednotlivé oddíly a další střediska ke 
kontrole. 

8.6 Archivace 

VV TJ a zejména předseda a tajemník zabezpečí řádnou úschovu a archivaci písemností po dobu 
stanovenou uschovacími lhůtami jak v písemné podobě tak také na technických nosičích. Úschova 
účetních písemností se řídí zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví. Před uložením do archivu musí 
být písemnosti uspořádány pracovníky, kteří je používali ke své práci a zabezpečit je proti ztrátě, 
zničení nebo poškození. K poslednímu účtovanému dokladu se přiloží účetní seznam účetních knih 
s uvedením čísel v nich zaúčtovaných dokladů a účetní rozvrh. 

8. Ostatní ustanovení 

9.1 Pojištění 

Členové TJ jsou pojištění pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a.s. s číslem pojistné smlouvy č.1310000010. 
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Formulář úrazového pojištění VZP Oznámení škodné události  je k dispozici v kanceláři TJ  nebo 
na webu TJ a Všeobecné zdravotní pojišťovny. V případě vzniklého úrazu musí členové TJ  dodat 
vyplněný formulář se všemi náležitostmi (lékařskými zprávami) do kanceláře TJ  k dalšímu vyřízení. 

9.2 Provozování hudebních děl 

Česká unie sportu, z. s. má podepsanou kolektivní Smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 
s OSA. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy vyplývající z autorského zákona mezi OSA jako 
kolektivním správcem a ČOV při veřejném nedivadelním provozování hudebních děl s textem nebo 
bez textu podle §§ 19,20 autorského zákona č.121/2000 Sb. v platném znění (dále AZ) a děl DILIA 
a OOA-S, pokud jde o užití podle §23 AZ. 

9.3 Název a logo 

Oficiálním názvem spolku je TJ  Zruč nad Sázavou z. s.. Nosnými prvky je název spolku a  logo (viz 
příloha č.3). 

Logo spolku je v kombinaci odstínů barev modrých, žlutých a bílých a také ve variantě odstínů 
černé barvy. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat logo jen 
se souhlasem výboru spolku. 

Logo lze užívat zpravidla: 

 v záhlaví významných listin a písemných dokumentů 

 k vnějšímu označení budov (místností) 

 na orientačních a propagačních tabulích 

 na některých předmětech a jiném majetku spolku, řízených nebo spravovaných 

 na propagačních tiscích a publikacích obecného charakteru 

 na upomínkových předmětech 

9. Závěrečná ustanovení 

Spolek je oprávněn používat získané osobní údaje členů pouze v souladu se zněním zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění.  

10. Zrušovací ustanovení 

Dnem účinnosti a platnosti této směrnice se mění směrnice č. 1/2016 upravující postup činnosti 
spolku TJ . 

11. Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti a platnosti dnem 11.5.2022 
 
Změna provedena dne 11. 05. 2022   
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12. Přílohy 

 

Příloha č.1      Formulář  žádosti o povolení jízdy osobním automobilem 
Příloha č.2      Formulář vyúčtování zápasů 
Příloha č.3      Logo TJ 

 
 
 
zpracovala:  
 
Mgr. Petra Menšíková, tajemnice TJ       
                                                 Pavel Vrzáček 
 
                                                                                                   předseda TJ  Zruč nad Sázavou z .s. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy č.1 - 3 
 
 
Příloha č.1 –  Formulář  Žádosti o povolení jízdy osobním automobilem 
 
 

ŽÁDOST O POVOLENÍ JÍZDY VLASTNÍM OSOBNÍM VOZIDLEM 
 

 
Jméno řidiče ……………………………………………………………………………… 
Den jízdy ………………………………… Cíl cesty ……………………………………. 
Stav tachometru před jízdou…………………………………………………………. 
   po jízdě……………………………………………………………... 
Ujeto km celkem ………………………………………………………………………….. 
Účel jízdy ………………………………………………………………………………….. 
Spolucestující ……………………………………………………………………………… 
Vozidlo SPZ ……………………značka …………………………………………………. 
Obsah ……………………………………………………………………………………… 
  
Prohlašuji, že jsem držitelem platného řidičského průkazu, v technickém průkazu výše 
uvedeného vozidla jsem zapsán jako vlastník (popř. provozovatel) a vozidlo má platné 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.  
 
 
Částka k proplacení  ……………………. Kč 

Převzal v hotovosti dne…………………..  podpis…………………… 
 
 
Jízdu schválil …………………………………. 
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Příloha č.2 – Formulář vyúčtování zápasů 
 
 
 
 
  

  
 

  

   VYÚČTOVÁNÍ     
       
 Oddíl:      
       

 v soutěži:      

 proti:       

 odehráno dne:       

       

       

   REKAPITULACE    
 
 
 

      

 rozpis příjmů Kč  rozpis výdajů Kč  

          

           

           

           

           

 příjmy celkem    výdaje celkem    

 výtěžek    schodek    

       
       

 
správnost 
potvrzují: 

  schváleno:   

   

 pokladník oddílu: pokladník TJ:  

 předseda oddílu:  předseda TJ:  

       

 Ve Zruči n.S. dne:             

       

 Převzal v hotovosti dne:                                       Podpis: 
 

 

turnaj 
přátelské utkání 
mistrovské utkání 
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Příloha č.3 -  Logo TJ 
 
 
Varianta č.1 barevná 

  
 
 
 
 
Varianta č.2 černá 
 

 
 
 
Varianta č.3 modrá 
 
 

  
 
 
 
 
 
Varianta č.4 šedá 
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