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VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ 
 TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY PŘEŠTICE z. s. 

 

I. Hospodaření TJ Přeštice z. s. 

Informace o hospodaření TJ Přeštice z. s. 
 
1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ 

Přeštice z. s. tak, aby byl zajištěn plynulý provoz hlavní činnosti jednotlivých 
sdružených subjektů, jak je vymezeno stanovami. 

2. Hospodář je povinen informovat o hospodaření TJ Přeštice z. s. minimálně 1x ročně 
na členské schůzi prostřednictvím zprávy o hospodaření, která obsahuje minimálně 
tyto údaje: 

 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za uplynulé účetní období 

 Rozbor výnosů za uplynulé účetní období 

 Rozbor nákladů na tělovýchovná zařízení za uplynulé účetní období 

 Rozbor ostatních významných nákladů za uplynulé účetní období 

 Přehled o výši rezervního fondu a přídělu do rezervního fondu za uplynulé 
účetní období 

 Přehled zaměstnanců a mzdových nákladů za uplynulé účetní období 

 
3. Hospodář předkládá členské schůzi rozpočet na aktuální rok. 

 
 
Rezervní fond TJ Přeštice z. s. 

1. TJ Přeštice z. s. tvoří rezervní fond pro krytí mimořádných nákladů souvisejících 
s údržbou majetku a provozem TJ Přeštice z. s.. 

2. Rezervní fond je veden na zvláštním bankovním účtu, který je založen výhradně 
pro tento účel. 

3. Každoroční příděl do rezervního fondu činí 10 % z celkového výsledku 
hospodaření uplynulého účetního období po zdanění, po přičtení celkových odpisů 
a odečtení ostatních výnosů účtovaných proti odpisům dlouhodobého majetku 
pořízeného z dotací. 

4. TJ Přeštice z. s. tvoří rezervní fond do maximální výše 500.000,- Kč.  
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5. Hospodář odvede příděl do rezervního fondu za uplynulé účetní období do 31. 5. 
aktuálního roku. 

6. Návrh na čerpání rezervního fondu předkládá výkonný výbor TJ Přeštice z. s. 
v čele s hospodářem členské schůzi TJ. 

7. O čerpání finančních prostředků z rezervního fondu rozhoduje výhradně členská 
schůze TJ Přeštice z. s. 

II. Pracovně právní vztahy TJ Přeštice z. s. 

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti 

1. Pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce jsou 
uzavírány výkonným výborem TJ Přeštice z. s. tak, aby byl zajištěn plynulý provoz 
hlavní i vedlejší hospodářské činnosti TJ Přeštice z. s.. Dohody o pracovní činnosti a 
dohody o provedení práce jsou uzavírány vždy písemnou formou.  

2. Členové výkonného výboru TJ Přeštice z. s. a členové kontrolní komise TJ Přeštice z. 
s. nesmí být současně zaměstnanci TJ Přeštice z. s. s jedinou výjimkou, že členská 
schůze TJ Přeštice odsouhlasí odměny členům výkonného výboru a kontrolní komise, 
které budou vyplaceny na základě dohod o provedení práce. 
 

3. Výkonný výbor je povinen o uzavření či ukončení pracovních smluv a dohod 
informovat členskou schůzi /dle možnosti předem nebo zpětně/. 

4. Hospodář TJ Přeštice z. s. je povinen informovat členskou schůzi o celkových 
mzdových nákladech na jednotlivé pracovní pozice TJ Přeštice z. s.. 

 

III. Hospodaření sdružených subjektů 

Příjmy sdružených subjektů /oddílů či klubů/ 
 
1. Oddílové příspěvky jsou v plné výši příjmem jednotlivých sdružených subjektů  

/oddílů či klubů/ TJ Přeštice z. s.. 
 

2. Sponzorské dary získané sdruženými subjekty jsou v plné výši příjmem jednotlivých 
oddílů či klubů. 

 
3. Dotace TJ Přeštice z. s. na činnost sdružených oddílů jsou v plné výši příjmem 

jednotlivých oddílů či klubů. 
 
4. Dotace nadřízených svazových orgánů jednotlivých sdružených subjektů jsou v plné 

výši příjmem jednotlivých oddílů či klubů. 
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5. Ostatní nezdaňované příjmy (např. vstupné, výchovné za hostování či prodej hráčů) 
jsou v plné výši příjmem jednotlivých oddílů či klubů. 

 
6. Příjmy z reklamních smluv a pronájmů, které podléhají DPH a dani z příjmů jsou 

příjmem sdružených oddílů pouze částečně. Na účet sdružených subjektů bude 
připsána částka po odečtení DPH snížená o 15% zálohu jako spoluúčast na dani 
z příjmů. Po vyúčtování hospodářského roku bude skutečná výše daně z reklamních 
smluv rozpočítána, případný přeplatek na zálohové dani bude vrácen na účty 
sdružených subjektů nejpozději do 31. 5. 
 

7. Členské příspěvky jsou v plné výši příjmem TJ Přeštice z. s.. 
 

8. Veškeré příjmy sdružených subjektů musí dokladově projít pokladnou nebo 
bankovním účtem TJ Přeštice z. s.. 
 
  

Výdaje sdružených subjektů /oddílů či klubů/ 
 

1. Sdružené subjekty /oddíly či kluby/ rozhodují o výdajích do výše zůstatku na svém 
účtu samostatně. 

2. V rámci zajištění stability financování TJ Přeštice z. s. jsou sdružené subjekty povinny 
dodržovat na svém účtu minimální zůstatek ve výši 1.000,- Kč. V případě poklesu 
zůstatku na účtu sdruženého subjektu pod tuto hranici je zástupce tohoto subjektu 
povinen navýšit zůstatek účtu na minimální hranici do konce následujícího měsíce, ve 
kterém byl informován o nedodržení stanoveného minimálního zůstatku. 

3. Sdružený subjekt, který nesplňuje minimální zůstatek na svém účtu, nemá právo na 
financování svých výdajů prostřednictvím TJ Přeštice z. s.. 

4. Investiční výdaje a výdaje vyššího rozsahu (tj. nad 10.000,- Kč nebo 10 % ročního 
obratu – součtu všech příjmů sdruženého subjektu za předcházející rok) je nutno 
předem projednat s výkonným výborem TJ Přeštice z. s. na základě písemné žádosti. 

5. Veškeré výdaje sdružených subjektů musí dokladově projít pokladnou nebo 
bankovním účtem TJ Přeštice z. s.. 

 
Informace o hospodaření sdružených subjektů /oddílů či klubů/  

1. Hospodář popř. tajemník TJ Přeštice z. s. předá informaci o výši zůstatků na účtech 
jednotlivých sdružených subjektů a zůstatku na běžném účtu ke konci měsíce 
nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. 

2. Hospodář TJ Přeštice z. s. informuje o hospodaření každý sdružený subjekt 
individuálně na členské schůzi TJ Přeštice z. s.. 
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3. Každý sdružený subjekt TJ Přeštice z. s. má právo vyžádat si detailní přehled 
hospodaření svého subjektu od hospodáře TJ Přeštice z. s.. Hospodář TJ Přeštice z. s. 
je povinen vypracovat tento přehled do 10 dnů od podání písemné žádosti. 

IV. Dotace na činnost sdružených subjektů 

Východiska a cíle dotace na činnost 

1. TJ Přeštice z. s. dotací na činnost podporuje sdružené oddíly a kluby, jejichž členové 
řádně plní všechny své povinnosti vyplývající ze stanov TJ Přeštice z. s.. 

2. TJ Přeštice z. s. přednostně podporuje sdružené oddíly a kluby, které se soustavně 
věnují výchově mládeže a zajišťují pro ni sportovní činnost. 

3. TJ Přeštice z. s. přednostně podporuje sdružené oddíly a kluby, které se aktivně 
účastní mistrovských soutěží a závodů a reprezentují tak Tělovýchovnou jednotu 
navenek. 

4. TJ Přeštice z. s. se podílí na úhradě části cestovních nákladů a nákladů na dopravu při 
vykonávání sportovní činnosti sdružených oddílů a klubů. 

Nárok na dotaci 

1. Nárok na dotaci mají pouze ty sdružené subjekty, které řádně a včas odvedly do 
pokladny popř. na běžný účet TJ Přeštice z. s. členské příspěvky za své členy 
evidované k 31. 12. předcházejícího roku. 

2. V případě, že některý ze sdružených subjektů svoji povinnost odvést řádně a včas 
členské příspěvky za své členy nesplní, celková výše dotace nebude pokrácena a bude 
rozdělena mezi ostatní sdružené oddíly a kluby. 

Rozhodnutí o výši dotace na činnost sdružených oddílů 

1. Hospodář zpracuje návrh na výši a rozdělení dotace na činnost sdružených subjektů do 
15. 4. aktuálního roku na základě hospodářských výsledků TJ Přeštice z. s. 
v předchozím roce a předloží ho výkonnému výboru na nejbližší schůzi. 

2. O konečné výši dotace na činnost sdružených subjektů rozhoduje členská schůze TJ 
Přeštice z. s. na své schůzi nejpozději do 31. 5. aktuálního roku. Rozhodnutí o výši 
dotace je nezbytnou součástí zápisu z členské schůze, na které bylo o tomto 
hlasováno. 

3. Rozdělení schválené dotace na činnost provede hospodář do 30. 6. aktuálního roku. 
Ve stejném termínu zašle hospodář zástupcům sdružených oddílů a klubů přehled 
rozdělení schválené dotace pro daný rok. 

4. Hospodář připíše dotaci na činnost na jednotlivé účty sdružených oddílů a klubů do 
30. 6. aktuálního roku. 
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Pravidla pro rozdělení dotace na činnost sdružených oddílů 

1. 25% celkové výše dotace bude poměrně rozděleno na základě počtu členů 
v jednotlivých oddílech. 

2. 25% celkové výše dotace bude poměrně rozděleno na základě počtu členů 
v jednotlivých oddílech, kteří v roce rozdělení dotace dovrší max. 18 let věku. 

3. 25% celkové výše dotace bude poměrně rozděleno na základě celkového počtu 
družstev jednotlivých sdružených oddílů v soutěžích. V individuálních sportech budou 
zohledněny soutěžní kategorie. 

4. 25% celkové výše dotace bude poměrně rozděleno na základě předložených 
osobokilometrů jednotlivých sdružených oddílů v předchozím kalendářním roce. 

 

Tento vnitřní předpis o hospodaření, schválený 52. členskou schůzí TJ Přeštice z. s. dne 
25. června 2020, vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. července 2020. 

 


