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O R G A N I Z A Č N Í  Ř Á D  

Tělocvičné jednoty Sokol Praha - Královské Vinohrady 

Článek I. Název, sídlo a právní 
postavení 

1. Název : Tělocvičná jednota Sokol Praha - Královské Vinohrady 

2. Sídlo : Praha 2 - Vinohrady 

Polská 2400/1 120 00 Praha 2 IČO: 

00200191 

3. Tělocvičná jednota Sokol Praha - Královské Vinohrady (dále jen jednota) je na základě ustanovení 51. 

1. odst. 4. a 51. 6. odst. la) stanov České obce sokolské (dále jen ČOS) organizační jednotkou ČOS. Právní 

subjektivita jednoty vyplývá z ustanovení § 6 odst. 2. písm. e) zák. č. 83/1990 Sb. a § 18 odst. 2. písm d) 

Občanského zákoníku . 

4. Ve své činnosti se jednota řídí ustanoveními stanov ČOS, které jsou pro tuto jednotu závazné, a tohoto 

organizačního řádu, jenž z těchto stanov vychází. 

Článek II. Úvodní 
ustanovení 

Tento organizační řád blíže upravuje v souladu s platnými stanovami ČOS organizační strukturu 

zabezpečující činnost jednoty, práva a povinnosti činovníků a vedoucích a administrativních 

zaměstnanců, zásady jejich vzájemné spolupráce a jejich vztah ke statutárnímu orgánu - výboru jednoty. 

Článek III. 
Vznik členství 

1. Členství v COS je individuální. Vzniká přijetím do tělocvičné jednoty Sokol (dále 

jen „jednota ") sdružené v sokolské župě. 

2. Členem jednoty jsou : 

a) členstvo - zletilí muži a ženy, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí, souhlasí se 

stanovami COS a o jejichž přijetí rozhodl výbor jednoty, 

b) dorost - hoši a dívky ve věku 14-18 let, kteří se dobrovolně písemně přihlásí, 

c) žactvo- hoši a dívky mladší 14 let, na jejichž přihlášce je písemný souhlas rodičů nebo 

zákonných zástupců. 

3. Dokladem o členství je členský průkaz s fotografií, podepsaný starostou a jednatelem jednoty, 

opatřený razítkem jednoty a vylepenými příspěvkovými známkami na příslušné období. 
 

Článek IV. 
Zánik členství 

1. Členem ČOS přestává být ten, kdo 

a) oznámil výboru jednoty, že z COS vystupuje, 

b) byl vyškrtnut nebo vyloučen, 

c) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého 
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2. Vyškrtnut může být člen , 

který je dlužen členské příspěvky nebo neplní jiné závazky za období delší než jeden rok. 

3. Vyloučen může být člen, který 
 

a) hrubě porušil stanovy COS, 

b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. 

Návrh na vyloučení člena projedná výbor jednoty na své schůzi, na níž musí být člen písemně pozván 

a to alespoň 7 dnů předem. V zaslané pozvánce musí být uveden důvod předvolání. Pokud se člen 

nedostaví bez omluvy, může výbor jednat i v jeho nepřítomnosti. Kplatnosti usnesení výboru o vyloučení 

člena je nezbytný souhlas nejméně dvou třetin všech členů výboru. Usnesení o vyloučení musí výbor 

členovi odevzdat osobně nebo zaslat poštou doporučené s upozorněním, že se může do 14 dnů od doručení 

odvolat k předsednictvu výboru župy, které rozhodne s konečnou platností. Jestliže by hrozilo nebezpečí 

způsobení vážných škod, může výbor jednoty rozhodnout o pozastavení členství v jednotě do rozhodnutí 

vyššího orgánu. 

4. Zánikem členství nezaniká povinnost uhradit dlužné částky a závazky. 
 

Článek V. 

Orgány jednoty , zřízené komise, výkon řídící a dozorčí činnosti 

1. Orgány jednoty jsou : 
 

a) valná hromada, 

b) výbor jednoty, 

c) předsednictvo výboru jednoty (pokudje zvoleno), 

d) kontrolní komise, 

e) smírčí komise (pokud je zvolena), 

f) disciplinární komise (pokud je zřízena), 

2. Výbor zřizuje odborné komise, které jsou poradními orgány výboru jednoty . 

Článek VI. 
Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšší orgán jednoty. 

2. Svolávání, průběh a platnost valné hromady se řídí dle platných ustanovení stanov ČOS. 
 

3. Kplatnosti usnesení valné hromady jednoty je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných 

zletilých členů, resp. delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud není pro konkrétní případy ve stanovách 

COS určeno jinak. Při rozhodování o zrušení, rozdělení nebo sloučení jednoty je zapotřebí souhlasu 

nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 

4. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni zletilí členové jednoty a dorost, kteří jsou vedeni v 

evidenci členů k datu rozhodnutí výboru jednoty o svolání valné hromady. 

5. V případě účasti na valné hromadě prostřednictvím delegátů, volí tyto zletilí členové jednoty, kteří 

jsou vedeni v evidenci členů k datu rozhodnutí výboru jednoty o svolání valné hromady. Počet delegátů 

oddílů je stanoven dle předem stanoveného klíče výborem jednoty. 
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Článek VIL 
Výbor jednoty 

7. Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Je odpovědný valné hromadě jednoty. Řídí činnost 

jednoty v období mezi valnými hromadami jednoty a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov 

COS vyhrazeny jinému orgánu, (např. valné hromadě). 

2. Po svém zvolení výbor jednoty hlasováním rozhodne, kdo z jeho členů bude vykonávat funkci 

jednatele, hospodáře, zapisovatele,případně další funkce podle potřeby. 

3. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty. Písemné právní úkony podepisuje za jednotu 

starosta jednoty nebo místostarosta jednoty a jednatel nebo další člen výboru jednoty určený 

rozhodnutím výboru jednoty. Tyto pravomoci - právo podpisu písemných právních úkonů, nelze 
delegovat na jiného člena či zaměstnance jednoty. Pokud je výborem jednoty voleno předsednictvo 

výboru jednoty, vymezí výbor rozsah jeho pravomocí. 

4. Výbor zejména : 
 

a) zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a UO COS, 

b) rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty, 

c) sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období, 

d) zřizuje a ruší podle potřeby odbory, sbory, oddíly a komise, volí a jmenuje, pokud není ve 

stanovách určeno jinak, jejich členy a sleduje jejich činnost, 

e) rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty, 

f) svolává valnou hromadu jednoty a předkládá ji zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v 

uplynulém roce, 

g) povolává na uvolněné funkce ve výboru zvolené náhradníky, případně podle potřeby kooptuje 

další členy v počtu nejvýše do jedné třetiny členů výboru, 

h) ve spolupráci a na návrh hospodářské komise stanoví výši oddílových příspěvků, 

5. Výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, 

hlasuj e-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů výboru jednoty. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas starosty nebo jiného předsedajícího. 

6. Výbor jednoty vytváří a vydává pro jednotlivé záležitosti provozu jednoty další vnitřní řády, normy , 

předpisy a rozhodnutí, které vycházejí ze stanov ČOS a které na svém zasedání schvaluje. 

7. Před skončením funkčního období výbor jednoty navrhne pro valnou hromadu členy v novém 

výboru jednoty, jejichž jmenný seznam se stručnou charakteristikou předá kandidátní komisi. Tato 
komise při sestavení kandidátky postupuje podle zásad Rádu kandidátní komise ČOS. 

8. Výbor jednoty se   skládá ze starosty,   místostarosty, jednatele, náčelníka, náčelnice, předsedy 

odboru sportu, vzdělavatele, zapisovatele a dalších členů výboru. 

9. Každý zletilý člen COS má právo být volen nebo jmenován do všech orgánů a funkcí na všech 

organizačních stupních COS, pokud s tím souhlasí. Způsob volby výboru jednoty se řídí dle ustanovení 

čl. 11 odst. 9. stanov ČOS volebním řádem vydaným výborem ČOS. 
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Článek VIII. Působnost 
činovníků jednoty 

A. Činovníci výboru jednoty vykonávají zejména tyto činnosti : 
a) Starosta jednoty 

 

1. jedná navenek jménem jednoty, 

2. předsedá valné hromadě jednoty , v případě volby nového výboru předsedá valné 

hromadě až do zvolení nového starosty, řídí její jednání v souladu s jednacím řádem 

valné hromady, 

3. svolává výbor jednoty nejméně jednou do měsíce (kromě měsíců červenec a srpen, kdy 

výbor nezasedá) a předsedá jeho zasedáním, 

4. pověřuje jiného člena výboru jednoty jednáním v konkrétní záležitosti jako svého 

zástupce, 

b) Místostarosta jednoty 
 

1. pomáhá starostovi ve vedení jednoty a zastupuje ho podle jeho pokynů, 

2. v nepřítomnosti starosty ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností. 

3. v případě, že jednota má dva nebo více místostarostů, zastupují ho v pořadí určeném při 

jejich volbě, 

4. seznamuje nové členy výboru s činností výboru, 

c) Jednatel jednoty 
 

1. sleduje plnění usnesení valné hromady a výboru jednoty a plní pokyny starosty, 

2. vyřizuje běžné písemnosti výboru jednoty a podepisuje je, nestanoví-li starosta nebo 

výbor jednoty jinak, 

3. spolu se starostou podepisuje listiny v případech uvedených ve stanovách COS, 

4. v případě nepřítomnosti starosty a místostarosty předsedá zasedání výboru, popřípadě 

valné hromady jednoty, 

d) Hospodář 
 

1. spolupracuje s ekonomickým vedoucím a vedoucím provozu a správy areálu v 

záležitostech týkajících se hospodaření jednoty a hospodárnosti provozu objektu. 

2. je oprávněn nahlížet do všech účetních a pokladních dokladů, písemností a smluv 

týkajících se finančních a majetkových záležitostí jednoty, 

3. předsedá a vede hospodářskou komisi, předkládá výboru její stanoviska, návrhy, rozbory 

apod. 
e) Náčelník, náčelnice 

 

1. řídí tělocvičnou činnost v jednotě a odpovídají za ni výboru jednoty a valné hromadě, v 

případě neshody rozhoduje s konečnou platností výbor jednoty, 
2. podávají výboru a valné hromadě celkovou zprávu o tělocvičné činnosti v jednotě. 

3. podávají výboru jednoty návrh na založení či zrušení oddílu všestrannosti a na rozšíření 

či omezení jeho činnosti, 

4. posuzují dále požadavky jednotlivých kategorií oddílu sokolské všestrannosti na 

zajištění jejich činnosti a dbají, aby v rámci ekonomických možností jednoty byly 

uspokojivě naplněny v koordinaci s revidovanými požadavky sportovních oddílů. Při 

této činnosti spolupracují s předsedou odboru sportu, 

5. dohlíží nad tím, aby vedoucí jednotlivých složek oddílu sokolské všestrannosti vedli 

pravidelně statistiku docházky a dodržovali „Pravidla pro kontrolu placení členských a 

oddílových příspěvků", 
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6. k operativnímu řízení veškeré tělocvičné činnosti v jednotě zřizují náčelnictvo, jemuž 

předsedají a jehož členy jsou dále , místonáčelník, místo náčelnice, vedoucí 

jednotlivých oddílů všestrannosti, případně další členové, které jmenování vedoucí 

činovníci povolají do náčelnického sborn s přihlédnutím k počtu členů oddílu a k 

odborným znalostem a zkušenostem členů cvičitelských sborů, 

7. tělocvičnou činnost zabezpečují cvičitelské sbory složené z cvičitelů a pomahatelů. 

Tyto sbory volí ze svého středu náčelníka a náčelnici, kteří se stávají po svém zvolení 

členy výboru jednoty a dále volí jejich zástupce, 

8. kontrolují a svými podpisy schvalují účetní doklady oddílů všestrannosti, předkládané k 

proplacení podle „Pokynů pro nakládání s finančními prostředky", schválenými 

výnorem jednoty dne 15.května 2002. (příloha č.l). 
 

f) Předseda odboru sportu 
1. sportovní činnost sportovních oddílů zabezpečuje odbor sportu a sportovní sbory, 

složené z trenérů a rozhodčích. Odbor sportu volí ze svého středu předsedu, který se 

stává členem výboru jednoty svým zvolením, 
2. předseda odboru sportu řídí a předsedá odboru sportu, řídí sportovní činnost sportovních 

oddílů a odpovídá za ni výboru jednoty a valné hromadě, 

3. členy odboru sportu jsou zástupci jednotlivých sportovních oddílů, sboru trenérů a 

rozhodčích, zvolení jednotlivými sportovními oddíly a jednotlivými sbory, 

4. podává výboru a valné hromadě celkovou zprávu o činnosti sportovních oddílů v 

jednotě, 

5. podává výboru jednoty návrh na založení či zrušení sportovního oddílu a na rozšíření či 

omezení jeho činnosti, 

6. sleduje činnost sportovních oddílů a posuzuje požadavky sportovních oddílů na zajištění 

podmínek pro jejich činnost tak, aby odpovídaly možnostem jednoty a to jak 

prostorovým tak ekonomickým, a aby žádný ze sportovních oddílů nebyl preferován 

před ostatními, 

7. projednává s vedoucími sportovních oddílů registraci závodníků ve sportovních svazech 

a dohlíží nad řádným vyplňováním statistických hlášení sportovních oddílů jednoty pro 

vyšší složky, 

8. dohlíží, aby trenéři jednotlivých složek sportovních oddílů vedli pravidelně statistiku 

docházky a dodržovali „Pravidla pro kontrolu placení členských a oddílových 

příspěvků", 

9. kontroluje a svým podpisem schvaluje účetní doklady sportovních oddílů, předkládané k 

proplacení, a to dle Pokynů pro nakládání s fin. prostředky. 

Další ustanovení o členství ve cvičitelském a sportovním sboru, o jeho složení a činnosti, o 

právech a povinnostech členů a činovníků pověřených pracemi potřebnými k zajištění činnosti 

cvičitelského a sportovního sboru obsahuje „Řád cvičitelského sboru". 
 

g) Vzdělavatel 
1. řídí vzdělávací činnost v jednotě s cílem seznamovat členstvo přístupným způsobem se 

sokolskou myšlenkou a významem Sokola v době minulé, současné i budoucí, 

2. dbá o rozvoj kulturní a společenské činnosti v jednotě a usiluje zejména o prohloubení 

vztahu mládeže k sokolské organizaci a o doplnění vlastní tělovýchovy činností v oblasti 

vzdělávací a kulturní přiměřenou věku. Sleduje činnost zájmových kroužků, loutkového 

divadla, případně jiných kulturních a společenských skupin v jednotě, 
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3. zajišťuje vydávání časopisu Zvěsti, který přináší pro členy jednoty potřebné informace 

a slouží jako nástroj k posílení zájmu členů o život v jednotě, 

4. je v úzkém kontaktu s archivářem a usiluje o systematické vedení kroniky jednoty, 

5. je předsedou vzdělavatelského sboru . 
 

h) Zapisovatel 
1. pořizuje zápis zjednání výboru jednoty. Zápis zjednání výboru předloží do 7 dnů po 

konání schůze určenému ověřovateli a uloží jej na sekretariátě jednoty, 

2. kopii zápisu si může v sekretariátu vyzvednout každý člen výboru a každý, kdo byl na 

schůzi pozván a zúčastnil se celého jejího jednání, 

3. zapisovatel zvolený valnou hromadou pořizuje zápis zjednání a průběhu valné 

hromady. Zápis zjednání valné hromady předloží spolu se všemi přílohami do 14 dnů 

po konání valné hromady k ověření zvolenými ověřovateli zápisu, 

4. jedno vyhotovení zápisu zjednání valné hromady se zašle župě, po jednom výtisku 

obdrží každý člen výboru a kontrolní komise. 

5. zápisy zjednání výboru a valné hromady se ukládají v sekretariátě po dobu 5 let. Poté se 

odevzdají do archivu k uložení. O předání se sepíše předávací protokol. 

i) Archivář 
1. shromažďuje, třídí a eviduje historické a současné materiály ze života jednoty, které 

mají jednak dokumentační význam, jednak jsou důležité pro příští generace, pro jejich 

poučení a poznání historického vývoje jednoty, 

2. zpřístupňuje archiv zájemcům, 

3. usiluje spolu se vzdělavatelem o soustavné vedení kroniky jednoty, 

4. při své činnosti se řídí obecnými a speciálními zásadami stanovenými pro vedení 

archivů. 

B. KONTROLNÍ KOMISE 
1. kontrolní komise je nejméně tříčlenná, 

2. členy kontrolní komise volí valná hromada jednoty, návrh na členy kontrolní komise předá 

výbor jednoty kandidátní komisi k sestavení kandidátky, 
3. člen kontrolní komise nesmí být členem výboru či jiné zřízené komise, 

4. členové komise mají právo se zúčastnit všech jednání výboru jednoty, odborů, oddílů, 

sborů, komisí a ostatních porad, 

5. kontrolní komise dohlíží na hospodařením výboru, všech sborů a oddílů a odpovědných 

pracovníků v jednotě, 

6. dohlíží na hospodařením se jměním jednoty, na jeho uložení a zajištění, 

7. kontroluje stav hotovosti v pokladně a pokladní operace, 

8. kontroluje účetní evidenci jednoty a to nejméně dvakrát v kalendářním roce, vždy však po 

účetní uzávěrce, 

9. kontroluje bankovní účty a výkazy o jmění jednoty a dohlíží na plnění rozpočtu jednoty i 

dílčích rozpočtů organizačních složek jednoty, 

10. členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech účetních a pokladních dokladů, 

písemností a smluv týkajících se finančních a majetkových záležitostí jednoty, 

l l . o  výsledcích své činnosti podává zprávu výboru jednoty a valné hromadě a navrhuje 

opatření na odstranění závad a nedostatků, 

12. upozorňuje výbor jednoty na případné porušení stanov ČOS, 

13. navrhuje valné hromadě jednoty schválení roční účetní závěrky. Pokud se na valné 

hromadě volí nové orgány jednoty, navrhuje udělení absolutoria odstupujícímu výboru 

jednoty, 
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14. na požádání starosty nebo výboru může (v případě požadavku valné hromady je 

povinna) kontrolní komise provést mimořádnou kontrolu a podat o výsledku kontroly 

zprávu , 

15. ve své činnosti se kontrolní komise řídí ustanoveními „Rádu kontrolních komisí ČOS". 

C. PROPAGAČNÍ, STAVEBNÍ A HOSPODÁŘSKÁ KOMISE - 
vykonávají zejména tyto činnosti: 

a) Propagační komise 
 

1. v čele propagační komise je člen výboru pověřený jejím vedením, 

2. propagační komise se zabývá propagací zaměřenou na získávání nových členů, zvláště z 

řád mládeže, 

3. zabezpečuje styk se školami ve spádové oblasti sokolovny, zařazuje do svého programu 

pořádání veřejně přístupných schůzek s atraktivní náplní propagačního zaměření, 

4. zajišťuje přímo nebo prostřednictvím župy styk s tiskem a s tiskovým odborem ČOS, 

pečuje o propagační skříňky, 

b) Stavební komise 
 

1. v čele stavební komise je člen výboru pověřený jejím vedením, 

2. členem stavební komise je vedoucí provozu a správy areálu, 

3. stavební komise sestavuje a aktualizuje pasport nemovitého majetku jednoty, 

4. zjišťuje stavební stav budovy a areálu, provozuschopnost jejího technického vybavení a 

navrhuje provedení potřebných oprav, 

5. zpracovává plán velkých oprav nutných k zachování dobrého stavu budovy, areálu a jeho 

zařízení a k získání provozních úspor, 

6. sestavuje pořadí naléhavosti plánovaných oprav s odhadem orientačních nákladů na 

jednotlivé akce s příp. jejich rozdělením na dílčí etapy, 

7. navrhuje stavební úpravy, příp. novou výstavbu ve snaze zlepšit funkci tělocvičného 

areálu, zvýšit jeho kapacitu a v neposlední řadě získat nový zdroj příjmů potřebných ke 

krytí provozních nákladů a k realizaci plánu velkých oprav, 

8. zpracovává ve spolupráci s hospodářskou komisí návrh investičního plánu a pokrytí jeho 

nákladů pro běžný rok, návrh investičního plánu předkládá výboru ke schválení, 

9. výbor jednoty tento investiční plán zahrne do celkového rozpočtu jednoty , který 

předkládá ke schválení valné hromadě jednoty, 

c) Hospodářská komise 
 

1. v čele hospodářské komise je člen výboru pověřený jejím vedením - hospodář , 

2. členem hospodářské komise je ekonomický vedoucí a jeden zvolený člen výboru, 

3. hospodářská komise dbá na dosažení max. úspor provozních nákladů, na zabezpečení 

nemovitého i movitého majetku, 

4. dbá na řádnou evidenci inventáře a provádění inventur, 

V rámci své poradní činnosti : 
5. připravuje a zpracovává ve spolupráci s vedoucím provozu a správy areálu podklady a 

smlouvy ekonomického a právního charakteru, které předkládá výboru jednoty ke 

schválení. 
6. zpracovává návrhy smluv na pronájem nebytových prostor a ploch budov a areálu v 

majetku jednoty, 

7. zpracovává ekonomické podklady (příjmy a výdaje) nutné pro zabezpečení provozu 

jednoty, 

8. předkládá výboru jednoty po dohodě se zástupci jednotlivých oddílů jednoty návrhy na 

výši oddílových příspěvků a jejich rozdělení (využití), 
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9. zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu jednoty na běžný rok, návrh rozpočtu 

předkládá výboru jednoty, který tento předkládá ke schválení valné hromadě jednoty, 
 

Článek IX. 
Působnost a vymezení kompetencí vedoucích a administrativních zaměstnanců jednoty 

A.    VEDOUCÍ PROVOZU A SPRÁVY AREÁLU 
1. je placeným zaměstnancem jednoty, 

2. odpovídá výboru jednoty za svou činnost, 

3. zabezpečuje po technické stránce prostřednictvím odborných a pomocných pracovníků 

provoz tělocvičného areálu, tj. budovy a venkovních hřišť, včetně objektů na hřištích a 

pod běžeckou dráhou, 

4. sleduje a zabezpečuje stavební stav budovy, areálu, objektů a hřišť, jejich 

bezporuchovou provozuschopnost, 

5. dbá na řádnou údržbu pracovníky údržby, řídí a kontroluje práci provozního úseku 

(údržba, kotelna, úpravna vody, vrátnice, úklid, ostraha, dozory apod.), 
 

6. předkládá stavební komisi po projednání s vedoucím údržby a provozního úseku návrhy 

na provedení nutných oprav a rekonstrukcí dodavatelským způsobem, tyto návrhy 

předkládá stavební komise po projednání s hospodářskou komisí ke schválení výboru 

jednoty, 

7. zabezpečuje a kontroluje, aby tyto práce byly prováděny v potřebném rozsahu, kvalitně, 

odborně, úsporně a včas, 

8. ve spolupráci s vedoucím údržby a provozního úseku, stavební a hospodářskou komisí 

usiluje o zvelebení areálu, navrhuje opatření směřující ke zlepšení stavebního stavu, 

navrhuje účelné organizační úpravy provozu a úsporná opatření a navrhuje vhodná 

zlepšení provozních zařízení schopná zvýšit hospodárnost provozu. Návrhy předkládá 

prostřednictvím stavební komise ke schválení výboru jednoty, 

9. ve spolupráci s vedoucím údržby a provozního úseku zajišťuje nákup dílenského 

vybavení a materiálu potřebného pro údržbu a provoz a dbá na jeho hospodárné 

využívání. Při tomto se řídí „Pravidly pro nakládání s finančními prostředky", 
10. při výběru dodavatele na akci v ceně do 100 000,- Kč si nechá předložit nabídku 

nejméně od tří firem, u akcí od 100 000,- Kč do 500 000,- Kč od pěti firem a u akcí 
nad 500 000,- Kč po schválení výborem připraví pro výbor TJ vypsání 
zjednodušeného výběrového řízení podle § 49 zákona č. 401/2000 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, 

11. navrhuje stavební komisi dlouhodobý plán rekonstrukčních prací, pořadí jejich 

naléhavosti, pro tyto akce zajišťuje po jejich projednání a schválení včas potřebnou 

dokumentaci a případná povolení, 

12. sleduje dodávku elektrické energie, plynu, vody a zajišťuje styk s dodavateli těchto médií, 

kontroluje spotřebu energií, dohlíží nad jejich hospodárným využíváním a vydává 

opatření směřující k docílení úspor, 

13. po projednání s vedoucím údržby a provozního úseku předkládá ekonomickému 

vedoucímu návrhy na přijetí pracovníků do provozu, případně na uzavření „Dohody o 

provedení práce" či „Dohody o pracovní činnosti". Ekonomický vedoucí předkládá tyto 

návrhy ke schválení starostovi jednoty, 

14. rovněž po projednání s uvedenými vedoucími pracovníky vydává pro pracovníky v 

provozu v nezbytně nutných případech příkaz k přesčasové práci a dbá, aby stanovený 

počet přesčasových hodin nebyl překračován. Ve spolupráci s výše jmenovanými 

vedoucími pracovníky navrhuje výši odměn 
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v souladu s platnými „Zásadami pro poskytování odměn a výkonnostních příplatků", 

15. prostřednictvím vedoucího údržby a provozního úseku organizuje a kontroluje práci 

pracovníků v provozu, dbá na dodržování bezpečnostních opatření, pracovní kázně a 

spolu s vedoucím údržby a provozního úseku navrhuje opatření v případech, kdy došlo k 

závažnému porušení kázně. V zájmu dodržení jednotného postupu v celém pracovním 

kolektivu projedná návrh takového opatření s ekonomickým vedoucím a předloží jej ke 

schválení starostovi, případně v závažnějších případech po dohodě s ním výboru jednoty, 

16. spolupracuje s ekonomickým vedoucím a hospodářskou komisí při zajišťování plného 

využití volných kapacit v tělocvičném areálu externími uživateli tak, aby způsob využití 

byl ekonomicky výhodný a nebyl v rozporu se zásadami, jimiž se řídí sokolská 

organizace, 

17. je zodpovědný za dodržování úkolů jemu uložených a schválených výborem jednoty, 

18. ve spolupráci se členy hospodářské komise projednává pronájmy areálu, jejichž 

předmětem jsou prostory tělocvičného areálu, připravuje podklady pro podpis nájemních 

smluv (náklady, výnosnost apod.), postupuje přitom podle článku XI. tohoto 

organizačního řádu, 

19. účastní se zasedání výboru jednoty, 

20. plní další odborné úkoly spojené s provozem areálu podle pokynů starosty jednoty. 
 

B. VEDOUCÍ ÚDRŽBY A PROVOZNÍHO ÚSEKU 
 

1. je placeným zaměstnancem jednoty, 

2. za svou činnost odpovídá vedoucímu provozu a správy areálu, 

3. zabezpečuje řádnou údržbu a bezporuchový chod provozního úseku v tělocvičném areálu, 

Zejména plní tyto úkoly : 
4. organizuje a kontroluje práci pracovníků údržby a provozního úseku, dbá na dodržování 

pracovní kázně a závažnější porušení pracovní kázně hlásí vedoucímu provozu a správy 

areálu s případným návrhem na zjednání nápravy, 

5. navrhuje nákup dílenského vybavení a materiálů potřebných pro údržbu a provoz, 

kontroluje odborné a šetrné zacházení s dílenským vybavením a dbá na hospodárné 

využívání materiálu, 

6. pečuje o čistotu a pořádek v celém areálu, vč. přístupových cest a dbá na dodržování 

bezpečnostních opatření, 

7. zastupuje vedoucího provozu a správy areálu v celém oboru jeho působnosti a řídí se 

přitom jeho pokyny, 

8. vykonává potřebné práce strojního mechanika, které jsou v daných podmínkách údržby 

proveditelné vlastními silami, navrhuje v oboru této působnosti provedení nutných oprav 

a rekonstrukčních prací dodavatelským způsobem tam, kde použití vlastních prostředků 

je nemožné nebo neúčelné, 

C. VEDOUCÍ PROVOZU BAZÉNU 
 

1. je placeným zaměstnancem jednoty, 

2. za svou činnost odpovídá vedoucímu provozu a správy areálu, 

3. zabezpečuje provoz bazénu vč. brodítka a to ve spolupráci s vedoucími pracovníky správy 

a provozu areálu a ekonomického úseku v rozsahu, který je v dále uvedeném popisu 

hlavních úkolů podrobněji vymezen, 

4. ve své činnosti zastupuje Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Královské Vinohrady u 
Živnostenského odboru OÚ Praha 2. 

5. Výčet hlavních úkolů zahrnuje činnost řídící, dozorčí a poradní, 
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a) Činnost řídící: 
 

6. řídí školní výuku plavání v plavecké škole, jejímž zřizovatelem je TJ Sokol Praha - 

Královské Vinohrady. Hlavní úkoly vyplývající z této funkce jsou obsaženy ve Statutu 

plavecké školy schváleném výborem jednoty dne 24.6.1993, ve znění doplňků 

schváleného výborem jednoty dne 8.9.1993, 

b) Činnost dozorčí 
7. zjištěné závady hlásí vedoucímu provozu a správy areálu a ve spolupráci s ním řeší 

odstranění těchto závad, 

8. právo dohledu se vztahuje zejména : 
 

- na dodržování provozního řádu bazénu 

- na hospodárné využívání energetických zdrojů a šetrné zacházení s vybavením 

bazénu, 

- na bezpečnost provozu a hygienickou nezávadnost vody a prostředí, 

- na pořádek v prostoru bazénu a nezávadný stav zařízení v tomto prostoru, 

- dodržování rozvrhu a řádnou evidenci využívání bazénu, 

spolehlivý výkon pracovníků zaměstnaných v provozu bazénu, 

c) Činnost poradní 
9. dbá na plné a účelné využití kapacity bazénu a doporučuje způsob, jak tohoto cíle 

dosáhnout, 

10. usiluje o zvelebení plaveckého bazénu a o jeho hospodárný provoz a navrhuje k dosažení 

těchto cílů vhodná technická a organizační opatření, 

11. k zvýšení spolehlivého chodu a účinného dozoru v plaveckém bazénu navrhuje potřebná 

opatření v oblasti pracovní a mzdové, 

12. v zájmu hygienické nezávadnosti vody a prostředí bazénu, brodítka, vč. přilehlých 

prostorů (šatny, sprchy), upozorňuje na nutnost dodržování řádného chodu úpravy vody a 

optimální funkce kotelny při zajišťování provozu bazénu a brodítka. 

EKONOMICKÝ VEDOUCÍ 
1. je placeným zaměstnancem jednoty, 

2. odpovídá výboru jednoty za svou činnost, 

3. je členem hospodářské komise, 

4. řídí hospodářskou činnost potřebnou k zabezpečení ekonomických podmínek pro plnění 

úkolů jednoty vyplývajících ze stanov COS a tohoto organizačního řádu, 

5. vede ekonomický útvar jednoty 

K pracovní náplni patří zejména tyto úkoly : 

6. ve spolupráci s hospodářskou komisí sestavuje návrh rozpočtu, 

7. kontroluje spolu s kontrolní komisí plnění rozpočtu a vydává opatření směřující k 

zachování finanční rovnováhy a tam, kde je to možné a účelné k dosažení úspor, 

8. sestavuje půlroční a roční účetní uzávěrku a předkládají ke schválení výboru jednoty , 

případně valné hromadě jednoty, 

9. ve smyslu pokynů COS projednává požadované podklady týkající se finančního 

hospodaření s vyššími organizačními složkami, 

10. sleduje metodiku účetnictví, dbá na řádné vedení evidence, dohlíží na řádné vedení 

účetních a pokladních dokladů, dbá na řádný chod finančního účetnictví, kontroluje a 

schvaluje jednotlivé měsíční uzávěrky, 
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11. sleduje právní předpisy v daňové oblasti a dbá na jejich dodržování, 

12. zpracovává požadované statistické výkazy, 

13. připravuje návrhy či stanoviska k návrhům hospodářských smluv, předkládaje ve 

spolupráci s hospodářskou komisí ke schválení starostovi a výboru jednoty, 

14. dohlíží na jejich plnění a předkládá návrhy opatření při nedodržování smluvních 

ustanovení k rozhodnutí starostovi a výboru jednoty, 

15. v úzké spolupráci s hospodářskou komisí a vedoucím provozu a správy areálu zajišťuje 

plné využití volných kapacit v tělocvičném areálu externími uživateli tak, aby způsob 

využití byl ekonomicky výhodný a nebyl v rozporu se zásadami, jimiž se řídí sokolská 

organizace, 

16. podává starostovi návrhy na uzavírání pracovních smluv nebo dohod, návrhy na odměny 

za tyto práce a to v souladu se „ Zásadami pro poskytování odměn a výk. příplatků",. 

17. dohlíží na mzdovou a personální agendu z hlediska dodržení finanční kázně a 

hospodárného vynakládání finančních prostředků, 

18. usiluje o zvelebení areálu a získání k tomu potřebných finančních prostředků, jak cestou 

získávání zdrojů pravidelných či mimořádných příjmů, tak cestou úsporných opatření, 

19. jedná s e  stranami v hospodářské a finanční sféře, jedná s finančním úřadem, případně 

tímto jednáním pověřuje druhé osoby,připravuje podklady týkající se hospodářské 

činnosti pro výbor, případně pro valnou hromadu jednoty, 

20. ve spolupráci s vedoucími sportovních oddílů řídí jejich podúčty, 

21. účastní se zasedání výboru jednoty, 

22. plní další odborné úkoly spojené s ekonomickou činností podle pokynů starosty jednoty. 
 

PRONÁJMY 
a) eviduje nájemní smlouvy, 

b) vyhotovuje podklady pro vyúčtování nájemného co do výše a termínů splatnosti, 

c) eviduje vystavené faktury, případně složenky ve svěřeném oboru nájemních smluv 

a sleduje úhrady těchto plateb, 

d) dává podněty k vymáhání dlužných částek a sleduje jejich úhrady, 

e) zpracovává měsíčně přehled o platbách nájemného, dlužných částkách a době 

prodlení a spolu s návrhy opatření tento přehled předkládá prostřednictvím 

hospodářské komise výboru jednoty. 
 

INVENTARIZACE 
a) zajišťuje soupis inventáře, jeho aktualizaci, značení jednotlivých předmětů a 

rozmístění seznamů v místnostech, vede inventární soupisy majetku jednoty, 

b) inventarizační komisi jmenuje výbor. 
 

SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKÝ REFERENT 
-   je placeným zaměstnancem jednoty, 

spolupracuje s vedoucím provozu a správy areálu, s ekonomickým vedoucím a 

mzdovým účetním, v odborných záležitostech se řídí jejich pokyny. Případné 

sporné případy předkládá k rozhodnutí starostovi jednoty. 
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1. SEKRETARIÁT 
a) zapisuje došlou a odeslanou poštu, zakládá písemnosti, přitom se řídí spisovým 

řádem, 

b) vyřizuje korespondenci, předkládají určeným osobám, 

c) zajišťuje informovanost členů výboru o zasedání tohoto orgánu, 

d) vykonává ostatní administrativní práce. 
 

2. OSOBNÍ AGENDA 
 

a) vyhotovuje a eviduje pracovní smlouvy, mzdové výměry a listy, dohody o 

provedení práce, dohody o pracovní činnosti, popisy práce, 

b) vede denní evidenci docházky a koncem měsíce vyhotovuje celkový přehled 

docházky. 

3. POKLADNÍ AGENDA 
. a) provádí výplatu mezd a záloh, 

b) zprostředkovává styk s peněžním ústavem, kde je veden běžný účet jednoty, 

c) vyřizuje agendu spojenou s vydáváním stravenek zaměstnancům, 

d) kontroluje a proplácí schválené účetní doklady, k těmto vystavuje příjmové a 

výdajové pokladní doklady, má na starosti pokladní hotovost v limitu 

stanoveném výborem jednoty, 

e) pokladní musí mít podepsanou hmotnou odpovědnost. 
 

F.    MZDOVÝ ÚČETNÍ 
- j e  placeným zaměstnancem jednoty 

- Vykonává veškeré práce, které tvoří náplň mzdového účetnictví ve velkých organizacích. 

- Spolupracuje s vedoucím provozu a správy areálu, ekonomickým vedoucím a správním a 

hospodářským referentem. Případné sporné případy rozhoduje starosta jednoty. 

Plní zejména tyto úkoly : 
1. zařazení pracovníka do evidence vedené pro potřeby mzdového účetnictví, 

2. zavedení mzdového listu a evidenční karty, 

3. vedení důchodového listu, 

4. výpis všech potřebných údajů o každém pracovníku a shromáždění všech dokladů, které 

jsou podkladem výpočtů mezd, 

5. výpočet měsíční mzdy, nároků na státní vyrovnávací příspěvek,všech odvodů, vyplnění 

výplatních pásek, 

6. sumarizaci výplat a odvodů, vyplnění tiskopisu a odeslání na Pražskou správu sociálního 

zabezpečení, 

7. agendu spojenou s výpočtem a likvidací nemocenských dávek, 

8. přihlášení a odhlášení pracovníka ze zdravotního pojištění, vedení agendy s tímto spojené, 

9. výpočet průměru pro nemocenské dávky a pro dovolenou za příslušné období, 

10. vyplnění evidenční karty o výdělku a odeslání na správu sociálního zabezpečení při 

ukončení pracovního poměru, 

11. roční zúčtování daní u každého pracovníka a za celou organizaci, vč. odvodu z běžného účtu. 

G. MATRIKA 

1. spolupracuje    s činovníky    odpovědnými    za    tělocvičnou    a sportovní 

činnost.Případné sporné případy rozhoduje starosta jednoty. 

2. přijímá přihlášky, vybírá příspěvky, vystavuje členské a oddílové průkazy a vydává 

příspěvkové známky, 
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3. odvádí vybrané příspěvky do pokladny jednoty a vede evidenci o všech těchto úkonech, 

jakož i evidenci o počtu přihlášených členů podle jednotlivých katogerií a oddílů, 

4. ve spolupráci s náčelníkem, náčelnicí, předsedou odboru sportu a s vedoucími oddílů 

kontroluje placení příspěvků, při této činnosti se řídí „Pravidly pro vybírání a kontrolu 

členských a oddílových příspěvků", 

5. matrikář-ka musí mít podepsanou hmotnou odpovědnost. 
 

Článek X. Zásady 
spolupráce v tělocvičné činnosti 

1. Využívání prostor v tělocvičném areálu 

Využívání p rostor v tělocvičném areálu pro vlastní činnost je dána rozvrhem, jehož návrh 

sestavuje pro každý školní rok vedoucí provozu a správy areálu ve spolupráci s náčelnictvem, 

odborem sportu a s vedoucími oddílů, případně určenou komisí a pokud jde o bazén a brodítko s 

vedoucím provozu bazénu a návrh projednává s náčelníkem, náčelnicí a předsedou odboru sportu. 

Výbor na svém zasedání v červnu tento rozvrh schválí, popřípadě upraví dle jednotlivých 

schválených připomínek a úprav členů výboru. Takto schválený rozvrh je závazný pro všechny 

organizační složky (oddíly) a měnit jej může pouze výbor jednoty. Rozvrh platí vždy na období 

školního roku září-červen. 

Schválený rozvrh na příslušný rok, orazítkovaný a podepsaný starostou obdrží po jednom 

vyhotovení vrátnice a dozor na sálech a ekonomický úsek. 

Každá změna v rozvrhu cvičebních hodin, nebo požadavek na zařazení mimořádných cvičebních 

hodin musí být projednány a včas nahlášeny písemně vedoucímu provozu a správy areálu, 

náčelnictvu nebo odboru sportu, aby se předešlo duplicitám v zadávání cvičebních hodin. O těchto 

změnách musí rozhodnout a schválit je výbor jednoty, v neodkladných případech starosta jednoty. 

Odebrání cvičebních hodin oddílům je možné pouze v mimořádných případech po 
projednání se zástupci oddílů, náčelnictva či odboru sportu a na základě rozhodnutí výboru 
jednoty. 

Nedojde-li při sestavování návrhu rozvrhu k dohodě mezi oddíly, náčelníkem, náčelnicí, 

předsedou odboru sportu, případně s vedoucím provozu a správy areálu rozhoduje s konečnou 

platností o přidělení hodin výbor jednoty. 
 

2. Zabezpečení podmínek pro činnost tělocvičných složek 

a) Požadavky na vybavení budovy a venkovního areálu 

Požadavky na vybavení budovy nebo venkovního areálu zařízeními, které zlepšují 

využitelnost prostor pro tělocvičnou činnost, předkládá na návrh jednotlivých oddílů náčelnictvo 

a odbor sportu písemně vedoucímu provozu a správy areálu, který tyto projednává ve spolupráci 

s hospodářskou komisí a v případě stavebních úprav se stavební komisí, a tyto požadavky 

zahrnou do návrhu investic a rozpočtu jednoty. 
 

Jestliže tito pracovníci a zmíněné komise v průběhu roku shledají, že požadavek je z 

technického hlediska i z hlediska schváleného rozpočtu proveditelný , vedoucí provozu a správy 

areálu zajistí splnění požadavku a to v souladu s „Pravidly pro nakládání s fín. prostředky". 

Mají-li pochybnosti o vhodnosti či proveditelnosti požadavku , předloží požadavek se svým 

stanoviskem výboru jednoty k rozhodnutí. 
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b) Náčiní a nářadí 

Požadavky na nákup náčiní a nářadí, které není pořizováno z rozpočtu oddílu, překládá 

na návrh jednotlivých oddílů náčelnictvo nebo odbor sportu hospodářské komisi, která tyto 

požadavky a návrhy zapracuje do celkového zpracovávaného návrhu rozpočtu jednoty na další 

rok. 

Požadavky na nákup náčiní a nářadí pořizovaného v rámci rozpočtu oddílu předloží 

vedoucí oddílů po schválení náčelníkem, náčelnicí případně předsedou odboru sportu a to v 

souladu s „Pravidly pro nakládání s finančními prostředky", ekonomickému vedoucímu k 

proplacení. 

Požadavky na nákup náčiní a nářadí menší finanční náročnosti mimo rámec rozpočtu 

oddílu v průběhu roku předloží náčelnictvo nebo odbor sportu písemně ke schválení výboru 

jednoty. 

c) Hlášení a odstraňování závad 

Závady týkající se technického stavu objektu, jeho vybavení a čistoty zaznamenávají 

vedoucí zástupci tělocvičných složek - oddílů v knize závad uložené na vrátnici. Vedoucí 

provozu a správy areálu zajistí bez zbytečného odkladu odstranění běžných závad. U závad 

většího rozsahu, jejichž odstranění je časově a finančně náročnější, podá zprávu výboru jednoty 

se svým návrhem řešení. 

Článek XI. 
Zásady pro operativní uspořádání práv a povinností v hospodářské činnosti. 

1. NÁJEMNÍ SMLOUVY 
a) prostory trvale zadané : 

Nájemní smlouvy, jimiž se předmět pronájmu (sál, místnost, plochy areálu), zadává 

nájemci k plnému a výhradnímu užívání nejméně na dobu 12 měsíců a delší, podepisuje starosta 

nebo místostarosta a jednatel nebo další člen výboru jednoty určený rozhodnutím výboru jednoty. 

Nájemní smlouvu schvaluje výbor jednoty. O výpovědi takové nájemní smlouvy ze strany 

jednoty rozhoduje výbor jednoty. 

Nájemní smlouvy delší 10 let se mohou uzavřít po doporučení župy a schválení 
předsednictvem výboru COS. 

b) prostory se smíšeným provozem - krátkodobé pronájmy 
Nájemní smlouvy, kterými se prostory objektu a areálu jednoty pronajímají krátkodobě 

nebo s hodinově časovým omezením : 

na dobu kratší 48 hodin, nebo do 3 po sobě následujících dnů, parafuje vedoucí 

provozu a správy areálu a schvaluje a podepisuje starosta jednoty nebo v jeho 

zastoupení místostarosta a jednatel, nebo další člen výboru jednoty určený 

rozhodnutím výboru jednoty, na dobu delší 48 hodin, schvaluje a podepisuje 

starosta jednoty nebo v jeho zastoupení místostarosta a jednatel, nebo další člen 

výboru jednoty určený rozhodnutím výboru jednoty, 

ekonomický vedoucí předkládá na každém zasedání výboru jednoty ve své 

zprávě přehled o počtu uzavřených smluv, počtu pronajímaných hodin a 

dosažených příjmech z pronájmu za předcházející měsíc, na zářijovém zasedání 

za předcházející tři měsíce (červen,červenec, srpen), 
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c) mimořádné pronájmy 
Mimořádné pronájmy prostor se smíšeným provozem, které zasahují do ročního 

pevného rozvrhu cvičebních hodin, musí být předem projednány s náčelnictvem a odborem 

sportu pokud dochází k zásahu do vlastní tělocvičné činnosti, s nájemcem, pokud dochází k 

zásahu do jeho nájemní smlouvy. Jestliže dotčená složka či nájemce souhlasí se zásahem, bude o 

mimořádném pronájmu podána zpráva výboru na jeho nejbližším zasedání. Nebude-li dosaženo 

souhlasu, musí o věci rozhodnout výbor jednoty. Smlouvu podepisuje starosta nebo 

místostarosta a jednatel, nebo další člen výboru jednoty určený rozhodnutím výboru jednoty. O 

rozhodnutí výboru musí být oddíl resp. nájemce včas písemně vyrozuměn. 

\ 
Článek XII. Pracovní poměry 

zaměstnanců 

a) Pracovní smlouvy 
O pracovním poměru s vedoucími pracovníky (vedoucí provozu a správy areálu, ekonomický 

vedoucí, vedoucí provozu bazénu,) rozhoduje výbor jednoty. Pracovní smlouvy s těmito pracovníky, 
případně ukončení jejich pracovního poměru dohodou či výpovědí podepisuje na základě 
rozhodnutí výboru starosta jednoty nebo místostarosta jednoty a jednatel, nebo další člen výboru 
jednoty určený rozhodnutím výboru jednoty. Pracovní smlouvy, příp. ukončení pracovního poměru 

dohodou či výpovědí, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti u ostatních pracovníků 

podpisuje na základě návrhu vedoucích pracovníků starosta jednoty nebo v jeho zastoupení místostarosta a 

jednatel, nebo další člen výboru jednoty určený rozhodnutím výboru jednoty, 

b) Platové ohodnocení 
O výši platu vedoucích pracovníků rozhoduje výbor jednoty . O výši platu u ostatních pracovníků 

rozhoduje starosta jednoty na základě návrhu přísl. vedoucího pracovníka. Platební výměry podepisuje 

starosta nebo místostarosta jednoty a jednatel, nebo další člen výboru jednoty určený rozhodnutím výboru 

jednoty. 

c) Odměny a výkonnostní příplatky 
Poskytování odměn a výkonnostních příplatků se řídí „Zásadami pro poskytování odměn a 

výkonnostních příplatků" schválenými výborem jednoty dne 9.6.1993 ve znění doplňků schválených 

výborem jednoty dne 8.9.1993. 

Článek XIII. 
Zabezpečení provozu 

a) Údržba, běžné opravy, nákup materiálu 
Provádění údržby, běžných oprav, příp. jiných prací menšího rozsahu dodavatelským způsobem a 

nákup materiálu zajišťuje vedoucí provozu a správy areálu v rámci schváleného rozpočtu v souladu se 

stanovenými „Pravidly pro nakládání s finančními prostředky". 

V bezodkladných případech a nejde-li o částku vyšší než 100.000,- Kč, může poskytnout souhlas 

starosta s tím, že o tom podá zprávu na nejbližší schůzi výboru. Pokud jde o práce či nákupy, které nelze 

považovat za nezbytně nutné, je třeba vždy souhlas starosty, který si vyžádá, má-li pochybnosti, souhlas 

výboru. 

b) Velké opravy 
Pro postupnou realizaci velkých oprav, tj. oprav, jejichž náklad převyšuje 100.000,-Kč, 

zpracovává stavební komise plán s pořadím naléhavosti a odhadem nákladů. Zároveň navrhuje, pro které 

akce na předních místech v pořadí naléhavosti je třeba zadat vypracování projektové dokumentace. O 

provedení akce rozhodne výbor po posouzení její naléhavosti a jejího finančního krytí. U akcí 

investičního charakteru rozhodne o dodavateli na základě 
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výběrového řízení výbor jednoty. Výbor může v těchto případech zřídit výběrovou komisi, která zpracuje 

a vyhodnotí výsledky výběrového řízení, které předloží spolu se svým návrhem ke schválení výboru 

jednoty. 
 

 

Článek XIV. Hospodaření, majetková práva a 
jejich ochrana 

1. Majetek jednoty tvoří 
a) nemovitý majetek, 

b) movitý majetek, 

c) pohledávky a jiný finanční majetek, 

d) peněžní prostředky na účtech, v akciích a jiných cenných papírech a v hotovosti. 
 

2. Příjmy jednoty se skládají z : 
 

a) z členských a oddílových příspěvků a z dalších plateb organizací, 

b) z dotací, grantů, podpor a darů, 

c) z příspěvků sponzorů, 

d) z provozování placených tělovýchovných služeb, 

e) z příjmů tělovýchovných, kulturních a společenských činností, 

f) z pronájmu vlastního nemovitého i movitého majetku, 

g) z příjmů získaných vydáváním tisku a publikací souvisejících s činností Sokola 

h) z provozu zařízení restauračních, ubytovacích, 

i) z prodeje hmotného a nehmotného majetku, 

j)  z dalších hospodářských činností jednoty a jejích účelových podniků , 

3. Jednota hospodaří v rámci schváleného rozpočtu a podle platných předpisů. Plnění rozpočtu 

kontroluje výbor a kontrolní komise. 

4. Návrh rozpočtu předkládá ke schválení valné hromadě výbor jednoty. 

5. Kplatnosti právních úkonů při disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednoty při: 
 

a) prodeji, darování, směně, demolici, zřízení věcného břemene, pronájmu delšího než 10 let, 

bezplatném užívání sokolské nemovitosti, vložení do obchodních společností, sdružení, družstev 

nebo jiných právních subjektů, 

b) hypotekárním nebo zástavnímu zatížení sokolských nemovitostí zřízením zástavního práva, 

c) smluvním zřízení předkupního práva pro nesokolský subjekt, 
 

je třeba předchozí souhlas předsednictva výboru COS, které rozhodne s přihlédnutím ke stanovisku 

příslušné župy. 

6. Souhlas předsednictva výboru COS se vyžaduje dále k těmto právním úkonům : 
 

- k převzetí ručení jednotou za závazky jiné právnické nebo fyzické osoby, 

- k emisi (vydávání) dluhopisů, jestliže emitentem dluhopisů má být jednota. 
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Článek XV. 

Stanovení oddílových příspěvků, kontrola jejich vybírání, oddílové rozpočty I. ODDÍLOVÉ 

PŘÍSPĚVKY 

1. Oddílové příspěvky stanoví výbor jednoty na základě návrhu hospodářské komise. 

2. Výše členských příspěvků je jednotná a stanoví ji výbor ČOS. 

3. Hospodářská komise navrhuje oddílové příspěvky na základě jednání s jednotlivými oddíly s 

přihlédnutím k výši provozních nákladů oddílu a dle schválených kritérií výborem jednoty. V případě, že 

se oddíl nedohodne s hospodářskou komisí na výši oddílových příspěvků, rozhodne o jejich výši výbor. 

4. Oddílové příspěvky se platí vždy : 
 

a) členstvo 2 x do roka a to vždy nejpozději do 31 .ledna běžného roku , a do 30.9. 

běžného roku, 

b) došlo-li k přihlášení člena v průběhu roku, platí tento poměrnou část oddílových 

příspěvků připadajících na zbývající placené období, 

5. Způsob a formu platby členských a oddílových příspěvků stanovuje výbor jednoty. Způsob, výše a 

forma úhrady členských a oddílových příspěvků bude sděleno formou vyhlášky vyvěšenou u matriky. 

6. Nezaplatí-li člen oddílové příspěvky včas, je výbor oprávněn omezit jeho právo účasti a přístupu na 

cvičení či tréninku. 

7. Je-li dlužen členské či oddílové příspěvky za období delší jednoho roku, má se za to, že člen nemá 

zájem dále v jednotě setrvat a výbor může tohoto člena vyškrtnout z evidence. Zánikem členství nezaniká 

povinnost uhradit dlužné příspěvky. 

8. Je-li člen dlužen za uplynulá období, přičemž kjeho vyškrtnutí dosud nedošlo, bude jeho nová platba 

zúčtována nejprve na vrub dlužných období. Teprve po úplném vyrovnání dlužných příspěvků za minulá 

období, budou další platby zúčtovány na běžné období. 

9. Ve zvlášť odůvodněných případech (z důvodu dlouhodobé nemoci, pobytu v zahraničí těhotenství 

apod.) může výbor jednoty na požádání člena, na základě doložení příslušných dokladů, zčásti nebo úplně 

prominout placení oddílových příspěvků. 

10. Od oddílových příspěvků jsou osvobozeni aktivní členové cvičitelských a trenérských 

sborů a jejich děti do 18 let, a členové statutárních a kontrolních orgánů jednoty. 

11. KONTROLA PLACENÍ ČLENSKÝCH A ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKU : 

1. Cvičitelé a trenéři jsou povinni vést jmenovité seznamy svých cvičenců /svěřenců/ a 
zaznamenávat do nich každou docházku do cvičení či tréninku a platbě členských a oddílových 
příspěvků. Jmenné seznamy cvičenců (svěřenců) s přehledem o docházce a platbách členských a 
oddílových příspěvků předají do matriky do 30.6. běžného roku k archivaci. 

2. Výbor jednoty zajistí ve spolupráci s matrikou provedení minimálně 2 x ročně kontrolu placení 

členských a oddílových příspěvků. Výsledky kontroly předloží jednotlivým cvičitelům či trenérům 

oddílů. Cvičitel /trenér/ pak upozorní dlužníky na povinnost zaplatit dlužné příspěvky. 

3. Kontrolní komise jednoty má právo kdykoliv provést kontrolu docházky členů na cvičení /trénink/ a 

provést kontrolu, zda se na hodině cvičení /tréninku/ neobjevují členové, kteří nesplnili svoji povinnost 

uhradit členské a oddílové příspěvky. Cvičitel /trenér/ je povinen předložit na požádání seznam s 

evidencí docházky svých cvičenců /svěřenců/ . 

4. Kontrolu mají právo provádět pouze členové kontrolní nebo výborem jednoty stanovené komise 
nebo písemně pověření členové či zaměstnanci jednoty. 
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III. ODDÍLOVÉ ROZPOČTY 

1. Každý oddíl vypracuje ve spolupráci s hospodářskou komisí, náčelnictvem nebo odborem sportu, 

vedoucím provozu a správy areálu na každý rok návrh svého rozpočetu. Vypracovaný rozpočet předkládá 

oddíl prostřednictvím hospodářské komise ke schválení výboru jednoty. Návrhy rozpočtů oddílů musí 

oddíly předložit nejpozději do konání listopadové schůze výboru. Výbor jednoty schvaluje tyto 

rozpočty na svém prosincovém zasedání tak, aby se tyto mohly stát součástí celkového rozpočtu jednoty. 

2. Na straně nákladů budou předpokládané výdaje potřebné na jeho činnost (doprava, startovně, 

nakupované nářadí apod.) a výše provozních nákladů připadajících na požadovaný prostor v tělocvičném 

areálu a čas, po který je oddílem využíván. Provozní náklady budou vypočítávány dle výborem 

schválených kritérií. 

3. Na příjmové straně budou očekávaná výše vybraných oddílových příspěvků , předpokládané získané 

dotace, sponzorské dary a jiné platby získané oddílem. 

4. Rozpočet oddílu schválený výborem jednoty je závazným dokumentem, který lze měnit pouze se 

souhlasem výboru jednoty. 

5. Finanční účtárna vede oddílové finanční prostředky na podúčtu vedeném k hlavnímu účtu jednoty. Na 

tomto podúčtu se shromažďují veškeré příjmy oddílu. Prostřednictvím tohoto podúčtu oddíly čerpají a 

pokrývají veškeré náklady na svou činnost v rámci schváleného rozpočtu oddílu. 

6. Oddíly jednoty hospodaří dle schváleného rozpočtu , přičemž jednotlivé výdaje proplácené jednotou v 

rámci schváleného rozpočtu oddílu musí být podepsány oprávněnou osobou (náčelníkem, náčelnicí, 

předsedou odboru sportu) dle výborem schválených kritérií. Po provedení konečného zúčtování bude 

případný zůstatek převeden oddílům k hospodaření na další kalendářní rok. 

7. Oddíly jsou povinny předávat veškeré v hotovosti získané finanční částky bez zbytečných průtahů do 

pokladny jednoty. 

8. O využití oddílových příspěvků rozhodne výbor jednoty. 

9. Sportovní oddíly mohou, pokud to dovolují finanční možnosti oddílu, v souladu se 

„Zásadami pro zakládání, vedení a organizační uspořádání sportovních oddílů v jednotě" 

využívat služeb placených trenérů. 

IV. ROZVRHY HODIN ODDÍLU 

1. Každý oddíl vypracuje ve spolupráci s hospodářskou komisí, náčelnictvem nebo odborem sportu, 

vedoucím provozu a správy areálu na každý školní rok svůj rozvrh hodin s požadavky na přidělení 

cvičebních hodin v prostorách budovy a areálu jednoty. Rozvrh hodin oddílu předkládá ke schválení 

výboru jednoty náčelník, náčelnice nebo předseda odboru sportu. Rozvrh hodin se předkládá ke 

schválení výboru nejpozději do 1.6. běžného roku. Výbor schvaluje tyto rozvrhy hodin oddílu nejpozději 

na červnovém zasedání výboru jednoty. 

2. Rozvrh hodin oddílu schválený výborem jednoty je závazným dokumentem, který lze měnit pouze se 

souhlasem výboru jednoty. O případných změnách rozvrhu hodin při pořádání mimořádných akcí nebo 

komerčních pronájmech, které zasahují do již schválených hodin oddílu, rozhoduje výbor jednoty. Oddíl 

musí být o tomto písemně vyrozuměn a to nejpozději 7 dní před konáním akce. 
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Článek XVI. Závěrečná a společná 
ustanovení 

1. V orgánech na všech organizačních stupních se hlasuje veřejně (zvednutím ruky), pokud některý z 

přítomných členů oprávněných hlasovat nepožaduje hlasování tajné. 

2. Způsob volby činovníků na všech organizačních stupních stanoví volební řády vydané výborem 

ČOS. 

3. Činnost organizačních jednotek ČOS (jednot) může být zajišťována dobrovolnými i placenými 

pracovníky. 

4. Tento organizační řád a všechna jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy jednoty, všechny 

organizační složky jednoty, i pro všechny činovníky a zaměstnance jednoty. V případech, které tento 

organizační řád neřeší se vychází z ustanovení platných stanov a norem ČOS. 

5. Organizační řád, jeho změny a doplňky schvaluje výbor jednoty po připomínkovém řízení, jehož se 

zúčastní členové výboru, kontrolní komise , poradních orgánů výboru jednoty, vedoucí zaměstnanci, 

případně další přizvaní odborníci. 

6. Tento organizační řád včetně všech změn a doplňků byl schválen na zasedání výboru jednoty dne 

12.3.2003 a vstupuje v platnost počínaje datem 1.4.2003. 
 

 

Poznámka : texty psané kurzívou jsou doslovným zněním textů stanov ČOS 
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Článek XVII. 
Organizační schéma 

 

 

VALNÁ HROMADA 
JEDNOTY 
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Vedoucí provozu 
a správy areálu 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

1 

 

Ekonoi 
vede 

nicky 
ucí 

  

Vedoucí údržby a 
provozního úseku 

I 
- kotelna 
- úpravna vody 
- údržba 
- dozor v šatnách 
- dozor na sálech 
- služba ve vrátnici 
-úklid 
- ostraha 

Vedoucí provozu 
bazénu 

 

 

cvičitelé dozor v 
bazénu dozor v 
šatnách úklid 
Vedoucí provozu 

venkovního areálu 
■sekretariát 
■pokladna 
• osobní agenda 
mzdové účetnictví 
matrika fin. 
účetnictví účtárna 


