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Organizační řád pro Tělovýchovnou jednotu Nový Jičín - 2011
Organizační řád je zpracován v návaznosti na platné „Stanovy TJ Nový Jičín“
schválené a platné ode dne 9.3.2011 MV ČR. Přílohou je i organizační struktura TJ Nový
Jičín - 2011.
I.
Vymezení některých pojmů
1.

Činnost TJ Nový Jičín (dále jen TJ NJ) je již od roku 1991 rozdělena do dvou
funkčních oblastí :
•

Provoz TJ NJ – zabývá se provozováním tělovýchovných zařízení (dále jen
TVZ), budov a sportovišť. Tuto činnost vykonává TJ NJ prostřednictvím
pracovníků-zaměstnanců TJ NJ a tito zajišťují provozní stránku organizace ve
všech oblastech (provozní plánování, zajištění provozu TVZ, údržby,
administrativy, financování aj). K tomuto má TJ NJ potřebná oprávnění a
personál. TJ NJ jako zaměstnavatel je odpovědný za veškerou činnost v rámci
provozního zajištění TVZ.

•

Sportovní činnost – je organizována jednotlivými sportovními oddíly/členy
TJ NJ, podle kritérií daných druhem sportu, podmínek, různých úrovni soutěže
a případně nesoutěžní činností (sportovní-zájmová činnost), vše včetně
finančního zajištění. Součástí této oblasti je i reklamní činnost oddílů/členů TJ
NJ. Předsedové jednotlivých oddílů a členů TJ NJ plně odpovídají za tyto
aktivity, včetně trestně-právní odpovědnosti i vůči účastníkům těchto činností
(sportovci, návštěvníci, diváci aj.).
II.
Provoz TJ NJ -TVZ

1.
Tato oblast se zabývá zajištěním provozu TJ NJ, chodem celé organizace s prioritou na
zajištění chodu jednotlivých středisek TJ NJ - TVZ a sportovišť tak, aby byla umožněna,
zajištěná sportovní činnost oddílů a členů TJ NJ.
Tato je přímo řízená předsedou TJ NJ, který řídí, organizuje a ve spolupráci
s ostatními pracovníky a zaměstnanci TJ NJ zajišťuje její chod. Předseda zároveň zastupuje
TJ NJ navenek jako statutární zástupce organizace.
1.1. Předseda odpovídá za chod celé organizace a pravidelně o tomto informuje Výkonný
výbor TJ NJ (dále jen VV TJ), případně valnou hromadu TJ NJ (viz. stanovy TJ NJ).
Připravuje, plánuje a zpracovává rozpočet TJ, plán oprav a údržby TVZ, využití TVZ, to vše
ve spolupráci s vedoucími jednotlivých středisek TJ NJ.
1.2. Předseda TJ NJ odpovídá za zajištění jednotlivých akcí v rámci oprav a údržby. U akcí
v nákladech nad 100 tis. Kč je povinen zabezpečit nabídku min. 3 dodavatelů a provést
vyhodnocení výhodnosti nabídek v komisi tří členů (ing. Vladimír Bárta, p. Vlastimil Graca a
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1 člen VV TJ NJ). Výjimka může nastat jen v případě havárie a z důvodu možného prodlení,
či zabezpečení ohroženého majetku a osob.
1.3. VV TJ na základě připravených a předložených materiálů předsedou TJ NJ, tyto
projednává a schvaluje na svých pravidelných zasedáních viz. usnesení VV.
1.4. Předseda TJ NJ postupuje na jednotlivá střediska podněty oddílů, členů TJ NJ a
uživatelů ve vazbě na zajištění provozu sportovišť pro jednotlivé sportovní soutěže a akce.
1.5. Předsedové oddílů/členů TJ NJ, jsou oprávnění předat své připomínky, či podněty
ohledně přípravy sportovišť také přímo na středisko správy TVZ (paní Bartoňová, p.Graca)
v návaznosti na aktuální stav sportovní akce.
1.6. Jednotlivá sportoviště-TVZ TJ NJ jsou dělena na ty, kde je správce zařízení (hala
ABC, kuželna, hala st.tenisu v Loučce) a na ty kde zodpovídají za provoz předsedové
oddílů/členů TJ, za jednotlivé sporty (tělocvična Msgr.Šrámka, atlet.sektory, fotbal-tráva,
tribuna+T3G, tenisové kurty-dolní, volejbalové kurty, herna šachů, chata (chalupa)
Skurečená.

III.
Sportovní činnost
1. Sportovní činnost je organizována jednotlivými oddíly sdruženými v TJ NJ /členy TJ NJ,
na základě jejich sportovního odvětví a to v rámci sportovišť TJ NJ, tak i jinde v rámci
rozsahu soutěží u jednotlivých sportů (dáno úrovní sportovních soutěží a jejich potřeb).
1.2. Za tuto oblast činnosti odpovídá každý jednotlivý oddíl/člen TJ NJ samostatně,
prostřednictvím předsedů jednotlivých oddílů/členů TJ NJ. K tomuto patří i zajištění
pořadatelské služby po dobu trvání akce, případně jiné zabezpečení, týkající se ochrany osob
a majetku.
1.3. Náklady spojené s touto činností si hradí každý oddíl/člen TJ NJ samostatně na
základě svých finančních prostředků v rámci rozpočtu jednotlivých oddílu/členů TJ NJ.
1.4. Oddíl/člen TJ NJ si hradí na své náklady i výlohy spojené se zřízením, či užíváním
reklamy na jednotlivých sportovištích. V případě využití služeb správy TJ - TVZ, budou tyto
režijní náklady přeúčtovány jednotlivým oddílům/členům TJ NJ k úhradě režijních nákladů
(materiál+mzdy).
1.5. Výše a úroveň jednotlivých sportovních soutěží je vázaná i stavem a rozsahem
jednotlivých sportovních zařízení a omezenými prostředky v rámci rozpočtu TJ NJ na jejich
provoz. V případě vyšších nároků v rámci jednotlivých soutěží (př.nedostatek kapacity
sportoviště, modernizací, prvky k doplnění sportoviště vázané na podmínky jednotlivých
sportů a druhu soutěží, zázemí, oplocení aj.), je nutno tyto vždy projednat v orgánech TJ NJ
(příp.VV TJ) a schválit. Taktéž je povinností oddílu/člena TJ NJ uvědomit provozovatele
sportoviště na zvýšené nároky spojené s odběrem médií při sportovní akci-soutěži (platí pro
všechna sportovní zařízení provozována TJ NJ).
1.6. Předsedové oddílů/členové TJ jsou povinováni každoročně v termínu do 15.8. nahlásit
na základě zpětné vazby (tabulka k vyplnění časového harmonogramu sportoviště) své
potřeby k tréninkovému a soutěžnímu využití jednotlivých sportovišť.
1.7. V případě pronajatých prostor, bude toto řešeno samostatně pro každý rok, podle
vývoje financí a stavu rozpočtu. Pro rok 2011/2012 platí omezení nájmu u cizích o 50% proti
roku 2010/2011 (přijaté opatření VV TJ ze dne 15.6.2011). Důvodem je stav financování
prostřednictvím
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ČSTV, které je kráceno pro všechny subjekty o více jak 60% (2011, oproti 2010) a kde zatím
není známa výše prostředků ze SAZKY.

IV.
Zajištění sportovišť při vlastním provozu a
ochrana majetku TJ NJ
1.
Pro každé sportoviště-TVZ je zpracován platný „Provozní řád“, který upravuje práva a
povinnosti uživatelů a návštěvníků jednotlivých zařízení. Předsedové oddílů/členů TJ, jsou
zodpovědní za jejich plnění, včetně odpovědnosti při zjištění závad, poruch, či poškození.
1.2. Oddíl prostřednictvím předsedy/člen TJ NJ vždy odpovídá za stav daného sportoviště
po skončení tréninku, sport. akce apod., včetně kontroly vypnutí el. spotřebičů, uzavření vody
či jiných médií a zajistí jejich řádné uzamčení. Zjištěné následné škody budou vždy účtovány
danému oddílu/členu TJ NJ, který je způsobí.
1.3. Každý člen oddílu/člena TJ NJ, zaměstnanec TJ je povinen při zjištění negativního
stavu na sportovišti (porucha, poškození, zničení či jiný zásah), nahlásit toto na správu TVZ
(p. Bartoňová, p. Graca), či na sekretariát TJ NJ.
1.4. TJ NJ jako organizace odpovídá za bezpečnost, požární ochranu a vše spojené
z provozní stránkou budov, sportovišť a majetku TJ.
Přílohy této směrnice :
1. Organizační struktura TJ NJ – 2011 (chyba u stř.
SAZKA – přepážková pracovnice)
2. Seznam adres a popis. čísel jednotlivých sportovišť TVZ
3. Telefonní seznam TJ NJ – provozní část, včetně mail.
adres TJ NJ a správce sítě

Projednáno a schváleno Výkonným výborem TJ Nový Jičín dne 15.6.2011
Zpracoval : ing.Vladimír Bárta

Za TJ NJ : ing.Vladimír Bárta
předseda TJ NJ

