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1. Účet TJ.
1.1. Základní ustanovení.
TJ má založen účet u pěněžního ústavu. Dispoziční právo pro tento účet; tj. podepisovat podklady pro bankovní
operace, mají určení členové TJ, zpravidla předseda TJ, hospodář a jednatel. Členy s dispozičním právem schvaluje valná
hromada.
1.2. Přijmy.
- Příspěvky členů TJ;
- Příjmy související s činností spolku;
- Příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
- Příspěvky a dotace od jiných právnických subjektů;
- Státní příspěvky a dotace;
- Prostředky získané dotačních a grantových programů;
- Další zdroje, vyplývající z činnosti TJ;
- Majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ.
1.3. Výdaje.
- výdaje spojené se zajištění akce pořádané TJ
- další nutné výdaje související se zajištěním činnosti TJ ( např. náklady spojené s vedením účtu oddílu u peněžního
ústavu, apod. )
2. Vnitřní členění účtu TJ.
2.1. Osobní účet.
Každý člen TJ má v rámci účtu TJ založen svůj osobní účet. Pro rodinné příslušníky může být společný účet ( dale
jen osobní účet ). Přehled o stavu osobního účtu člena vede hospodář TJ. Vede-li osobní účet člena hospodář TJ, poskytuje
finanční prostředky členu TJ z bankovního účtu TJ nebo pokladní hotovosti pouze do výše stavu osobního účtu člena
oddílu.
2.1.1. Přijmy na osobním účtu
a.
vklady člena TJ na úhradu nákladů spojených s jeho čiností v TJ;
b.
plná výše náhrady sportovního svazu za účast na soutěži;
c.
podíl z výnosů hospodářské činnnosti prováděné TJ a zajišťované členem TJ za předpokladu, že tuto činnost
zajišťuje člen TJ bez nároku na odměnu;
d.
podíl z celkové částky za zajištění partnera s finančním příspěvkem členem TJ;
e.
podíl z dotace sportovního svazu za sportovní výsledky při soutěži jednotlivců;
f.
příspěvek, sponzorský dar na sportovní činnost člena TJ;
g.
převody v rámci účtů TJ;
h.
sportovní členský příspěvek.
2.1.2. Výdaje z osobního účtu.
a.
náklady na zajištění účasti člena TJ na sportovní akci vyúčtované podle bodu 3.1.;
b.
náklady na zajištění účasti nečlena TJ ( rodinný příslušník člena TJ který není členem TJ; host, pro kterého člen TJ
zamluvil účast ) na sportovní akci vyúčtované podle bodu 3.1.;
c.
náklady na pořízení sportovní výstroje a výzbraje na základě schválení výborem TJ a uhrazených z rozpočtu TJ;
d.
přímá výplata v hotovosti. O přímé výplatě rozhoduje výbor TJ. Přímá výplata v hotovosti se provádí po uzavření
kalendářního roku nebo soutěžní sezóny a jen do výše částky, která je v daném kalendářním roce dána součtem :
e.
vkladů člena TJ na úhradu nákladů spojených s jeho čiností v TJ;
f.
převodů na účet člena TJ v rámci TJ.
g.
Konečný zůstatek účtu Člena TJ musí být minimálně 100,- KČ.
2.1.3. Likvidace osobního účtu
O likvidaci účtu Člena TJ rozhoduje předseda nebo výbor TJ. Likvidace účtu se provádí při ukončení činnosti člena v
TJ. Likvidace se provádí :
- přímou výplatou zbývající částky z účtu členu. Výše přímé výplaty se provádí jen do výše, která je v daném
kalendářním roce dána součtem :
- vkladů člena TJ na úhradu nákladů spojených s jeho čiností v oddílu, TJ
- převodů na účet člena TJ v rámci TJ.
- převodem zbývající částky z účtu ve prospěch TJ.

3. Zásady pro vyučtování spotrovních a pořádaných akcí
3.1. Vyučtování účasti na sportovní akci, tj. soutěž, soustředění.
Každý účastník na sportovní akci ( ať se akce účastní aktivně,jako divák, trenér, vedoucí atd.) hradí veškeré náklady
spojené s jeho účastí ze svého osobního účtu nebo přímo ze svých prostředků. Na vyúčtovací doklad se uvádí veškeré
náklady. Vyúčtovací doklad se vyhotovuje i v případě přímého hrazení účastníkem ( nepřímá evidence účasti na soutěžích,
celkových nákladech na činnost TJ). Při vyúčtování účasti na sportovní akci lse uvést :
- náklady spojené s účastí na sportovní akci :
- vklad, startovné ( poplatek pořadateli opravòující účasti na sportovní soutěži );
- náklady na dopravu;
- při použítí veřejných dopravních prostředků hradí každý z účastníků plně veškeré své náklady na dopravu
- při použití hromadné dopravy, předem zajištěné na základě předběžných přihlášek, se celkové náklady na
dopravu rozdělí na jednotlivé účastníky přičemž platí :
- dětí do konce kaledářní roku ve kterém dovrší 12 let se při rozdělování nákladů na jednotlivé účastníky;
počítají za 1/2 osoby;
- účastník, který přihlásil k účasti na soutěži a nedostavil se, hradí odpovídající část nákladů na dopravu;
- při použití osobního auta se náklady počítají ve výši stanovené valnou hromadou pro daný kalendářní rok;
- nocležné;
- poměrná část ostatních nákladů k zajištění účasti na soutěži je-li je možné rozdělit na účastníky, např. 2 členové
se zúčastní soutěže a poštovní poplatek za zaslání vkladu byl 11,- Kč, tj. každý uhradí 5,- Kč a 1,- Kč se
odepíše z účtu oddílu;
- stravné, bylo-li zajišťováno společné stravování;
- příspěvek na pitný režim ve výši stanovené valnou hromadou pro daný kalendářní rok.
3.2. Vyúčtování pořádané akce.
Všekeré výdaje a přijmy z pořádané akce se účtují na účet TJ. Při vyúčtování lze uvést:
- veškeré náklady spojené se zajištěním akce. Náklady na pořádání akce odsouhlasuje výbor pořádající složky.
- Členové TJ mohou účtovat použití osobního auta pouze se souhlaem TJ. Při použití osobního auta se náklady počítají
ve výši stanovené valnou hromadou pro daný kalendářní rok.
- přijmy tvoří veškeré úhrady účastníků akce pořadateli.
4. Závěrečná ustanovení
Výši podílu, příjmu ze získaných finančních prostředků do jednotlivých typu účtů (TJ, osobní účet) stanovuje valná hromada.
Zásady pro hospodaření TJ OB České Budějovice z.s. platí od schválení valnou hromadou TJ.
Schváleno na VH dne 5.11.2016

