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Část I. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Směrnice o zásadách členství a úhradě členských příspěvků v TJ BU 

Nové Sedlo, z.s. (dále jen směrnice) byla vytvořena a schválena 
Výkonným výborem TJ BU Nové Sedlo, z.s. (dále jen VV TJ) a její 
platnost byla stanovena na dobu neurčitou. Směrnici lze upravit či 
doplnit nebo její platnost ukončit jen rozhodnutím VV TJ či Valné 
hromady TJ (dále jen VH TJ). 

2. Směrnice vychází z ustanovení platných Stanov TJ BU Nové Sedlo, z.s. 
(dále jen Stanov TJ), které schválila VH TJ, a které byly řádně 
zaregistrovány v souladu s Občanským zákoníkem ČR. 

3. Ode dne účinnosti této směrnice je z rozhodnutí VV TJ ukončena 
platnost Směrnice o zásadách členství a úhradě členských příspěvků, 
která byla vydána dne 15. 12. 2014. 

4. Na doplňky. 
 

Část II. 
Zásady pro vznik členství v TJ 

 
5. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická 

osoba, která souhlasí s posláním a Stanovami TJ. Žádost o přijetí člena 
TJ podává fyzická osoba osobně, v případě dětí do 15-ti let lze žádost 
podat jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. O přijetí člena 
TJ rozhoduje VV TJ. V případě nepřijetí žadatele za člena TJ, není VV 
TJ povinen se k rozhodnutí dále vyjadřovat. 

6. Členství v TJ je závazné a každý člen musí plnit podmínky z členství 
vyplývající. 

7. Na doplňky. 
 

Část III. 
Práva a povinnosti členů 

 
8. Základní práva řádných členů TJ jsou: 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, 
kulturního a společenského života, a to jak v rámci svého oddílu, 
tak v rámci TJ jako celku, a to za podmínek Stanov TJ a v případě 
účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též za podmínek 
jejich soutěžních řádů, pokud byly v rámci TJ závazně přijaty 

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy 
svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem 
podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají 
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c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy 
buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ 

d) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná - li se o jeho činnosti nebo 
chování 

e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů TJ 
9. Základní povinnosti řádného člena jsou: 

a) dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy a Směrnice TJ a 
základní etické a mravní normy sportovce 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ 
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení 

jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno 
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky 

související s jeho členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný 
orgán TJ podle Stanov rozhodl 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl jako člen pověřen 
10. Na doplňky. 

 
Část IV. 

Zánik a ukončení členství 
 
11. Řádné členství zaniká: 

a) vystoupením člena z TJ na základě jeho písemného oznámení 
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí 

rozhoduje VV TJ 
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, 

o vyloučení rozhoduje VV TJ 
d) úmrtím člena či zánikem TJ (dobrovolným rozpuštěním, sloučením 

s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím o jejím 
rozpuštění) 

12. Na doplňky. 
 

Část V. 
Evidence členské základny 

 
13. Ke dni řádného schváleného vstupu do TJ obdrží každý člen, na základě 

řádné vyplněné a podepsané přihlášky, evidenční číslo člena TJ. 
Evidenční číslo je nezaměnitelné, nepřenosné a slouží výhradně pro 
potřeby evidence členské základny TJ. 
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14. VV TJ může ve výjimečných případech přidělit fyzickým osobám tzv. 
čestné členství, které však jeho držitele neopravňuje k právu být volen a 
volit v rámci VH TJ dle čl. 7e této směrnice. VH TJ se může takový 
člen účastnit jen jako host s hlasem poradním. 

15. Evidenci členské základny vede pověřený člen VV TJ. 
16. Na doplňky. 
 

Část VI. 
Členské příspěvky 

 
17. Každý člen TJ je povinen včas a řádně hradit členské příspěvky. VV TJ 

může ve výjimečných případech rozhodnout o dočasné nebo 
dlouhodobé (s ustanovením začátku a konce období) úlevě v úhradě 
platby členských příspěvků jednotlivých členů, především sociálně 
slabých, důchodců, dlouhodobě nemocných apod., nebo určit náhradní 
způsob úhrady příspěvku (např. odpracováním vyššího počtu 
brigádnických hodin ve prospěch TJ, apod.). O úlevě však nemůže 
rozhodnout jiný člen TJ (např. vedoucí družstva nebo trenér, apod.). 

18. Výše členských příspěvků jsou VV TJ určeny takto: 
 
A. Hráči a aktivní sportovci zařazení v družstvech či oddílech, které 

jsou pravidelnými účastníky soutěží, organizovaných příslušným 
sportovním svazem: 

 
kategorie: 

 děti a mládež do 18-ti let (dále dle čl. 19) - 800,- Kč ročně 
 studenti v kategorii muži (dále dle č. 19) - 800,- Kč ročně 
 muži     - 1200,- Kč ročně 

 
B. Cvičenci a sportovci zařazení v družstvech či oddílech, které nejsou 

pravidelnými účastníky soutěží, organizovaných příslušným 
sportovním svazem: 

 
 všechny kategorie   - 400,- Kč ročně 

 
C. Neaktivní hráči, sportovci, čestní členové: 

 
 bez určení kategorie dle č. 20 - dobrovolná výše příspěvku 

 
19. Do kategorie děti a mládež do 18-ti let patří i členové, kteří po dovršení 

věkové hranice 18-ti let nadále aktivně působí v daném časovém období 
(dle čl. 21) v kategorii dorost.  

Směrnice o zásadách členství v TJ  
a úhradě členských příspěvků 

6 

Za studenta v kategorii muži se považuje člen, který studuje v řádném 
denním studiu a nemá současně uzavřen hlavní pracovní poměr (není 
samostatně výdělečně činný). 
V rámci kategorie děti a mládež do 18-ti let lze uplatnit tzv. 
„skupinovou slevu“. Skupinová sleva se týká jen sourozenců nebo i 
dětí, které sice nejsou v sourozeneckém vztahu, ale mají stejného 
zákonného zástupce. Skupinová sleva se určuje takto: 
 2 sourozenci   - 600,- Kč ročně za každé dítě 
 3 sourozenci    - 500,- Kč ročně za každé dítě 
 4 a více sourozenců  - 400,- Kč ročně za každé dítě 

20. Neaktivními hráči či sportovci jsou v rámci TJ ti členové, kteří jsou 
zařazeni výhradně v družstvech či oddílech TJ, které nejsou 
pravidelným účastníkem soutěží nebo svoji činnost vyvíjejí jen tzv. 
“rekreačně“ a na svoji činnost nevyžadují od TJ příspěvek, vybavení či 
nepožadují pronájem zařízení či prostor. O zařazení člena do kategorie 
„neaktivní hráč či sportovec“ v rámci TJ rozhoduje VV TJ, který 
současně určí i případnou výši členských příspěvků ve smyslu čl. 18 
této směrnice, a to i pokud se kategorizace takového člena nebo jeho 
družstva (oddílu) aktivně změní. 

21. V rámci kalendářního roku jsou stanovena jako tzv. „platební“ dvě 
časová období pro placení členských příspěvků, a to první a druhé 
pololetí. Za každé pololetí zaplatí člen, v souladu se zněním čl. 18 - 21, 
polovinu předepsané roční výše příspěvku.  

22. Člen, který zahájí nebo ukončí svoji činnost v TJ v průběhu příslušného 
pololetí je povinen uhradit členský příspěvek dle příslušné kategorie, a 
to v adekvátní poměrné výši. O přesném poměru a výši členského 
příspěvku a termínu jeho uhrazení rozhodne VV TJ při přijmutí člena, 
jeho přeřazení do jiného družstva či oddílu, při přeřazení do jiné 
kategorie nebo při ukončení členství. 

23. Členové VV, členové TJ pověření nebo jmenovaní VV TJ výkonem 
funkce či práce pro potřeby TJ (např. hospodář, pokladník, správce 
areálu, kustod apod.) a dále VV TJ jmenovaní a schválení trenéři a 
členové realizačních týmů jednotlivých družstev, jsou z důvodu výkonu 
svých funkcí ve prospěch TJ od úhrady členských příspěvků 
osvobozeni. 

24. Členové TJ s tzv. čestným členstvím členské příspěvky hradí 
dobrovolně. Jejich členství musí být sportovně neaktivní. Čestným 
členem se může stát každá fyzická osoba, která svým jednáním, 
vystupováním nebo aktivní pomocí dlouhodobě pomáhala či nadále 
pomáhá v budování a rozvoji TJ. 
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25. VV TJ určí vždy k začátku příslušného pololetí každého kalendářního 
roku osoby, které jsou pověřeny vybíráním členských příspěvků od 
jednotlivých členů v rámci příslušných oddílů či družstev. Pověřená 
osoba je povinna evidovat vybrané členské příspěvky od příslušných 
členů a vybrané finanční prostředky, včetně seznamu členů, 
bezodkladně a řádně odevzdat určenému členu VV TJ do stanovených 
termínů. 

26. Pro zaplacení členských příspěvků za příslušné pololetí jsou stanoveny 
tyto termíny: 
 za 1. pololetí – do 31.03. 
 za 2. pololetí – do 30.09. 

Každý člen musí uhradit členský příspěvek ve stanovené výši 
nejpozději do stanoveného termínu a v souladu s ustanovením čl. 22. 

27. Pokud člen neuhradí členský příspěvek do stanoveného termínu, 
upozorní osoba pověřená výběrem a evidencí příspěvků o této 
skutečnosti VV TJ. Do doby uhrazení členského příspěvku je takovému 
členu automaticky dočasně pozastavena činnost, a to se všemi důsledky 
z tohoto opatření vyplývající. Za dodržení podmínky pozastavení 
členství odpovídá osoba pověřená výběrem členských příspěvků pro 
konkrétní družstvo či oddíl, jehož je člen součástí.   

28. Za neuhrazení členských příspěvků za dvě po sobě jdoucí pololetí může 
být členství takového člena úplně ukončeno. 

29. Výjimky z uhrazení členského příspěvku a případné prodloužení 
termínu uhrazení stanovuje pouze VV TJ, na základě žádosti člena nebo 
jeho zákonného zástupce, a to pro každý případ zvlášť. VV TJ může při 
svém rozhodnutí vzít v úvahu všechny důvodné skutečnosti hovořící ve 
prospěch nebo i v neprospěch žadatele. Proti neschválené žádosti o 
udělení výjimky není odvolání a VV TJ nemusí své rozhodnutí 
zdůvodňovat. 

30. Na doplňky. 
 

Část VII. 
Závěrečné ustanovení 

 
31. VV TJ jako výkonný orgán TJ rozhoduje ve všech otázkách vzniku a 

ukončení členství s konečnou platností bez možnosti odvolání proti 
tomuto rozhodnutí. Stejným způsobem má právo rozhodnout o změně 
výše členských příspěvků pro určité období, úlevě vybraných členů 
v jejich úhradě a způsobu úhrady. Vždy však o těchto skutečnost musí 
seznámit vhodným způsobem členskou základnu. 
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32. Za vhodný způsob seznámení členské základny se změnami a 
výjimkami v úhradě členských příspěvků je považováno vyvěšení 
dotčených informací na oficiálních webových stránkách TJ. 

33. Pokud nebude dále stanoveno jinak, je Směrnice o zásadách členství 
v TJ a úhradě členských příspěvků vyvěšena trvale na oficiálních 
webových stránkách TJ, včetně všech následných platných změn či 
dodatků.  

34. Na doplňky. 


