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Závazný pokyn výkonného k organizaci sportovní činnosti
– aktualizace k 10. 1. 2022
1. Obecné ustanovení
Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek je organizace, která má za svůj cíl
provozovat sport, rozvíjet charakterové vlastnosti a sportovní dovednosti svých
členů. Tento cíl přebírá automaticky i oddíl fotbalu, který jej však doplňuje o rozvoj
talentované mládeže a zajištění adekvátní úrovně mužského fotbalu. K tomu má
napomáhat jak kvalitní zázemí, tak vysoká úroveň profesionality trenérů. Klub má
stanovené dva strategické cíle: kvalitní mužský fotbal a podpora mládeže.
Základními principy fotbalového klubu jsou definovány jako:
• Respekt a pokora
• Zdravý životní styl
• Fair play
• Radost ze hry
• Jednota a spolupráce
Fotbalový oddíl je významným sportovním a společenským aktérem, který slučuje
několik stovek aktivních sportovců/fotbalistů. Mezi jeho hlavní úkoly patří zejména
zvyšování zájmu mládeže o pohyb a sport, rozvoj fotbalu napříč regionem a důraz na
celoživotní učení.
2. Základní struktura klubu
Fotbalový oddíl má standartní pyramidovou strukturu:
Nejvyšším orgánem oddílu je členská schůze, která se schází minimálně jednou
ročně. Právo rozhodovat a volit mají všichni členové oddílu starší 18-ti let. Členská
schůze má tyto pravomoci:
• Volí členy výkonného výboru
• Schvaluje zprávu o stavu jednotlivých kategorií
• Schvaluje zprávu o hospodaření
• Může pověřit výkonný výbor k různým činnostem nebo úkolům
Hlavním výkonným orgánem je výkonný výbor, který je dle stanov spolku volen
členskou schůzí všech členů oddílu starších 18-ti let. Volební období výkonného
výboru je 4 leté. Výkonný výbor zodpovídá za:
• Rozhoduje o záležitostech oddílu spjatých s organizací sportovní činnosti
• Rozhoduje o všech finančních záležitostech klubu
• Rozhoduje o trenérském obsazení
• Komunikuje s nadřazenými orgány a institucemi
• Schvaluje přestupy hráčů
• Zastupuje oddíl fotbalu na zasedání rady Tělovýchovné jednoty
Výkonný výbor se skládá ze 7 členů. V čele výkonného výboru stoji předseda,
kterému asistují dva místopředsedové.
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Výkonnému výboru je podřízen manažer klubu. Ten zodpovídá za:
• Organizaci sportovní činnosti a dodržování všech norem a předpisů
• Vypracovává a kontroluje rozpočet klubu
• Nastavuje mzdovou a personální agendu
• Zajišťuje marketing klubu
• Zajištuje každodenní provoz klubu
• Komunikuje s nadřazenými orgány a institucemi
• Komunikuje s ostatními fotbalovými oddíly/ kluby; dojednává přestupy hráčů
• Spolupracuje se šéftrenérem na sportovní činnosti klubu
• Je hlavním administrátorem klubu při jednáních s fotbalovou asociací
• Vypracovává veškeré žádosti o dotace
• Komunikuje se sponzory
• Plní další úkoly definované výkonným výborem
V rámci vnitřní struktury klubu je manažeru klubu přímo podřízen šéftrenér mládeže,
trenér A týmu a trenér B týmu.
Trenér A týmu řídí a organizuje sportovní činnost v mužské kategorie A týmu mužů
a zodpovídá za tyto oblasti:
• dohlíží a vede tréninkové jednotky mužstva
• vypracovává a odevzdává docházku hráčů
• komunikuje s manažerem klubu
• nastavuje tréninkový plán včetně přátelských utkání mužstva
• provádí skauting hráčů
• dbá na dobrý zdravotní stav a kondici svých svěřenců
K výše uvedeným bodům mu napomáhá zejména asistent, trenér brankářů, skaut
klubu a masér klubu společně s klubovým lékařem a fyzioterapeutem.
Trenér B týmu má stejné povinnosti jako trenér A týmu vyjma nutnosti vypracování
docházky hráčů.
Šéftrenér mládeže SpSM
Šéftrenér mládeže metodicky a organizačně řídí veškeré mládežnické kategorie
klubu. Dbá zejména na metodický rozvoj charakterových vlastností a fotbalových
dovedností mládeže. Metodicky řídí trenéry mládeže a konzultuje s nimi tréninkové
procesy mládeže v klubu. Účastní se tréninků, soustředění a utkání všech
mládežnických kategorií dle jeho časových možností. Vyhodnocuje a zpracovává
tréninkové plány. Organizuje pravidelné trenérské rady a komunikaci s rodiči hráčů.
Další povinnosti jsou definovány dle obecných podmínek fotbalové asociace.
Šéftrenér přípravek je přímo podřízený šéftrenérovi a napomáhá mu při naplňování
metodického vedení v kategoriích přípravek. Jeho kompetencí je zejména kontrola a
metodické vedení trenérů, komunikace s rodiči a osobní a aktivní přístup k hráčům.
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Každé mužstvo má stanoveného jednoho hlavního trenéra, kterému napomáhá jeho
asistent. Trenér vede a řídí veškeré tréninkové jednotky a řídí svěřený tým při
mistrovských zápasech. Každý trenér včetně jeho asistenta se řídí pokyny
šéftrenéra.
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Výkonný výbor v čele s předsedou oddílu
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3. Každodenní organizace sportovní činnosti
3.1 Každý člen chrání majetek klubu a jeho dobré jméno!
3.2 Trenéři se při své každodenní činnosti řídí tréninkovým plánem a rozpisem
zápasů dostupném na IS FAČR, v mobilní aplikaci Můj Fotbal nebo v programu XPS.
Tréninkový plán je pro trenéry závazný a nelze jej nijak měnit. Za kompletaci
tréninkového plánu zodpovídá šéftrenér nebo jiná pověřené osoba, která jej
sestavuje na základě požadavků trenérů a konzultace se správcem areálu.
3.3 Správu sportovišť zajištuje městská obchodní společnost ST Servis s.r.o. a jí
pověřená osoba (např. správce areálu).
3.4 Oddíl fotbalu využívá celkem šest tréninkových ploch. V areálu letního stadionu
to jsou: malá tráva, hřiště s umělým povrchem, hlavní hřiště a vedlejší travnaté hřiště.
Dále poté travnaté hřiště při ISŠ-COP na ul. Palackého a fotbalové hřiště při TJ
Jiskra Krhová. Tréninkové plochy rozděluje šéftrenér nebo jiná pověřená osoba ve
spolupráci se správcem areálu a manažerem klubu.
3.5 Nedodržení tréninkového plánu a přímé porušení určené hrací plochy je
považováno za hrubé porušení pracovní kázně a může byt trestáno finanční pokutou
nebo v opakovaných případech až rozvázáním pracovního poměru.
3.6 Každý trenér zodpovídá za jemu přidělené tréninkové pomůcky. Každý trenér má
určitý přidělený počet kloboučků, balónů, rozlišováků a tréninkových tyčí.
3.7 Po ukončení poslední tréninkové jednotky je povinností trenéra uklidit přenosné
branky na určená místa pro uložení.
3.8 Veškeré ostatní tréninkové vybavení (překážky, panáci, narážedla atd.) jsou
uloženy ve skladu tréninkových pomůcek, ke kterému má každý trenér přístup.
3.9 Ve skladu tréninkových pomůcek trenér dodržuje a uchovává pořádek a řád.
Veškeré jím zapůjčené vybavení po skončení tréninku automaticky navrací zpět. Za
opakované nevracení tréninkových pomůcek nebo za jejich ztrátu je trenér
automaticky vystaven možné finanční pokutě.
3.10 Jakýkoli nákup tréninkového či sportovního vybavení podléhá schválení
manažerem klubu.
3.11 Každá kategorie má vlastní přidělenou šatnu. Každý trenér zodpovídá za
pořádek a za stav jím spravované šatny. Veškeré závady na vybavení je nutné
neprodleně hlásit na sekretariátu klubu u manažera klubu.
4. Organizace mistrovských zápasů
4.1 Hrací plochu mistrovských zápasů vždy určujte správce sportovišť. Každé
mužstvo se tomuto rozhodnutí musí podřídit.
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4.2 Před každým mistrovským zápase je trenér povinen informovat kustoda klubu o
potřebě nachystání dresů do šatny nejpozději dva dny před konáním mistrovského
zápasu. Kustod klubu poté určí povolenou barevnost dresů a dresy nachystá a vydá
dané kategorii. Použité dresy se vrací buď přímo do prádelny klubu (suterén hlavní
budovy) nebo jej nechají u dveří do sekretariátu klubu. Trenér je povinen po každém
zápase zkontrolovat počet vrácených dresů a štulpen. Jakékoli stříhání štulpen je
přísně zakázáno!
4.3 Během domácích mistrovských zápasů každý trenér nebo hlavní pořadatel před
začátkem zkontroluje způsobilost hrací plochy ke hře (umístnění praporků,
dostatečný počet herních míčů, přítomnost nosítek a tabule ke střídání). V případě,
že tým odehraje poslední herní zápas daný den, je jeho povinností veškeré vybavení
uschovat zpět do hlavní budovy.
4.5 Každý trenér je povinen vložit před zápasem soupisku jím nominovaných hráčů
do IS FAČR. Nečiní tak trenére, pověří odpovědnou osobu, která mu zápis zpracuje.
O přístup do systému IS FAČR zažádá trenér manažera klubu, který v případě
potřeby, individuálně zaškolí v práci se systémem. Každý tým je povinen mít určenou
jednu zodpovědnou osobu pro správu údajů v IS FAČR.
4.4 Během venkovních a domácích zápasech je vedoucí mužstva dle zápisu z utkání
povinen potvrdit zápis u rozhodčích.
4.5 Jakékoli změny v termínech zápasů musí trenér v dostatečném předstihu nahlásit
manažeru klubu.
4.6 Manažer klubu zodpovídá za zajištění dopravy na venkovní zápasy mužstev.
4.7 Manažer klubu zodpovídá za organizaci domácích zápasů.
4.8 Manažer klubu zodpovídá za návaznost herních termínů a připravuje podklady
pro rozlosování soutěží.
5. Turnaje a ostatní sportovní akce
5.1 Jakýkoli turnaj či sportovní akce pořádaná fotbalovým oddílem musí mít
nahlášený čas a termín u správce sportoviště (ST Servis s.ro.), tak aby nedošlo
k překryvu s jinou sportovní akcí. V případě hospodářsky výnosné činnosti je
povinností řádně uhradit nájem za využití hracích ploch dle aktuálního ceníku
správce sportovišť.
5.2 Organizace turnajů v areálu sportoviště je zajištěna ad hoc na základě
předchozího jednání s manažerem klubu.
5.3 Každý tým od kategorie přípravek po mladší žáky má alokováno na každý
kalendářní rok příspěvek ve výši 10.000,- Kč na startovné v mládežnickém turnaji.
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Maximální výše příspěvku na jeden turnaj však nesmí přesáhnout částku 1.500,- Kč.
Kategorie starších žáků má alokovanou částku ve výši 5.000,- Kč.
6. Finanční řízení a mzdová agenda
6.1 Finanční kompetence oddílu jsou rozděleny mezi výkonný výbor a manažera
klubu. Výkonný výbor odsouhlasuje veškeré výdaje vyšší 10.000,- Kč (faktury,
smlouvy s trenéry atd.). O výdaji v rozmezí 10.000,- Kč – 5.000,- Kč rozhoduje
manažer klubu společně s členem výboru nejlépe místopředsedou. O výdajích pod
5.000,- Kč včetně rozhoduje manažer klubu.
6.2 Finanční řízení klubu vychází z každoročně schváleného rozpočtu. Návrh
rozpočtu na další účetní období musí být schválen výkonným výborem vždy do
konce měsíce ledna daného účetního období.
6.3 Každý trenér, hráč či pracovník musí mít k vyplacení mzdy uzavřenou smlouvu o
zajištění sportovní činnosti nebo smlouvu zakládající pracovně-právní vztah.
6.4 Každému zaměstnanci/hráči je umožněno nárokovat úhradu za cestovné ve výši
4,- Kč za km. Tento příspěvek však musí být schválen a uveden v dané smlouvě.
Veškeré sporné záležitosti se řeší individuálně s manažerem klubu.
6.5 Trenérské odměny jsou fixně nastaveny dle platné trenérské licence daného
trenéra.
Mzda trenérů je vyplácena vždy za měsíce únor, březen, duben, květen, červen,
srpen, září, říjen, listopad.
Podmínkou pro vyplacení plné odměny je účast na minimálně 90 % tréninkových
jednotek měsíčně dle tréninkového plánu. V případě, kdy trenér není z jakéhokoliv
důvodu schopen zabezpečit provedení tréninkové jednotky, musí zajistit adekvátní
náhradu. Neúčast trenéra bez náhrady či v případě překročení dovolené
nepřítomnosti znamená automatické krácení mzdy o 500,- Kč v případě hlavního
trenéra a 200,- Kč v případě asistenta. Neúčast na mistrovských zápasech není
umožněna a je penalizována automaticky ¼ ze základu platu. Trenér je povinen
předkládat šéftrenérovi plán udržení svého stupně vzdělávání a aktivně si rozšiřovat
své trenérské znalosti a dovednosti návštěvou aspoň 1 odborné akce/6 měsíců
(FAČR nebo VFA a jiné). V případě nesplnění této podmínky je penalizován
automaticky ¼ ze základu platu do doby splnění této podmínky.
6.6 Odměňování hráčů postupuje dle podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy o
spolupráci při výkonu sportovní činnosti.
6.7 Sponzorské či reklamní smlouvy podléhají vždy schválení manažerem klubu. Je
vysloveně zakázáno jednat o finančních darech nebo přijímat jakýkoli finanční dar na
sportovní činnost bez předchozího projednání s manažerem klubu.
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6.8 Předmět finančního daru a jeho plnění musí být vždy konzultováno s manažerem
klubu.
7. Členové oddílu
7.1 Členem oddílu se hráč stane vyplněním evidenčního formuláře dostupného u
manažera klubu nebo na webových stránkách klubu. Každý hráč je povinen mít
vyplněný evidenční formulář na daný kalendářní rok. Trenér dané kategorie společně
s manažerem klubu kontroluje aktuálnost vyplněných evidenčních listů.
7.2 Členem oddílu se hráč stává i v případě přestupu z druhého klubu, i pro něj však
platí povinnost mít vyplněný evidenční formulář.
7.3 V okamžiku nabytí členství se každý člen zavazuje hradit stanovené členské
příspěvky. Výši členských příspěvků nastavuje každoročně výkonný výbor oddílu. Za
výběr členských příspěvků zodpovídají jednotliví trenéři daných kategorií a manažer
klubu. Manažer klubu zasílá trenérům aktuální přehled vybraných členských
příspěvků.
7.4 Trenér je povinen předložit aktuální soupisku členů/hráčů vždy na začátku jarní a
podzimní části sezóny na stanoveném formuláři. Tato soupiska se doručí vždy
manažeru klubu.
7.5 Nově registrovaní hráči (zejména hráči přípravek bez předchozí registrace
FAČR) jsou zbaveni povinnosti placení členských za první půl rok členství.
7.6 Každý člen oddílu musí být automaticky členem FAČR. Registrace v rámci
systému IS FAČR poté umožňuje nastoupení hráče v mistrovském utkání.
7.7 Každý člen je automaticky registrován i při České unii sportu.
7.8 Registrace hráče automaticky znamená možnost uplatnění pojistného plnění při
úrazu vzniklém při výkonu jeho sportovní činnosti.
8. Členské příspěvky
8.1 Každý aktivní člen oddílu je povinen hradit členské příspěvky.
8.2 Výše členských příspěvků se řídí rozhodnutím výkonného výboru, a to vždy před
následující fotbalovou sezónou.
8.3 Hráčům A týmu se členské příspěvky strhávají vždy poslední měsíc probíhající
půl sezony (měsíc listopad a červen)
8.4 Hráčům B týmu se členské příspěvky strhávají z týmové prémie za získané
mistrovské body. Kmenoví hráči B týmu mohou polovinu členských příspěvků využít
na zpětný nákup sportovního vybavení.
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9. Přestupy hráčů
9.1 Jakýkoli přestup hráče musí být schválen manažerem klubu a výkonným
výborem.
9.2 K domlouvání přestupů je pověřen pouze manažer klubu nebo určený člen
výkonného výboru.
9.3 Přestup kteréhokoliv hráče musí být vždy nejdříve konzultován s mateřským
klubem.
10. Propagace
10.1 Na všech propagačních materiálech a sportovním vybavení (tréninkové sety,
dresy atd.) musí být vždy umístěno logo klubu. Oficiální logo klubu je umístěno na
webových stránkách v sekci „znak klubu“.
10.2 Klubové barvy vychází z barev loga klubu a jsou jimi: modrá, červená a bílá.
Veškeré sportovní oblečení (tréninkové sety, dresy atd.) musí být v klubových
barvách.
10.3 Pro nákup tréninkového oblečení je závazný „Oficiální katalog klubového
oblečení“. Jiné, než zde uvedené oblečení není přípustné a nejedná se o oficiální
oděv klubu.
10.3 Veškeré zprávy, publikace, články musí být zaslány před zveřejněním k editaci
manažeru klubu nebo jiné klubem pověřené osobě. Až poté mohou být články
zveřejněny.
10.4 Je vysloveně zakázána bez předchozí editace jakákoli propagace klubu.
Výjimkou jsou rozhovory po utkáních a komentáře k zápasům. Člen oddílu kopané se
vyjadřuje v souladu s pravidly slušného chování a má na paměti dobré jméno klubu.
11. Smírčí a rozhodčí řízení
11.1 V případě jakýchkoli problémů či rozporů v mládežnických kategorií je smírčím
nebo rozhodčím orgánem šéftrenér. Ten může k jednání přizvat v závažných
případech manažera klubu.
11.2 V případě závažných provinění či problémů je věc automaticky řešena ve
spolupráci s manažerem a šéftrenérem. Manažer klubu poté o výsledku uvědomí
výkonný výbor.
11.3 V oblasti kategorie mužů je rozhodčím a smírčím orgánem manažer klubu, který
automaticky o svém rozhodnutí informuje výkonný výbor na jeho řádném zasedání.
11.4 Při velice závažném přestupku či provinění je rozhodčím či smírčím orgánem
výkonný výbor.
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11.5 O závažnosti provinění a postupu řešení rozhoduje šéftrenér či manažer klubu.
11.6 V případě porušení ustanovení platné tímto nařízením je rozhodčím orgánem
manažer klubu.

Mgr. Jaromír Odstrčil
předseda oddílu

Ing. Libor Výmola
místopředseda oddílu

Tomáš Král
místopředseda oddílu
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