Informace pro zájemce o členství v T.J. Sokol Vysoké Mýto
Česká obec sokolská (dále jen „Sokol“ nebo „ČOS“), jehož je Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto
součástí, je dobrovolný spolek založený s účelem zvyšovat fyzickou, společenskou, kulturní a
duchovní úroveň členů a vychovávat je k mravní a občanské odpovědnosti v duchu odkazu
zakladatelů Sokola Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše.
ČOS naplňuje tento účel prostřednictvím organizačních jednotek – krajských žup a místních
tělovýchovných jednot (dále jen „T.J.“), které k tomu zajišťují pro členy potřebné podmínky.
Právní a organizační normou k tomu jsou „Stanovy ČOS“, vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníka a jsou ve smyslu tohoto zákona právně závazné. Ve Stanovách ČOS jsou
uvedena práva a povinnosti členů a popsáno působení a fungování obce sokolské.
Stanovy ČOS jsou vyvěšené v plném znění na informační nástěnce T.J. a jsou dostupné i na internetu
www.sokol.eu.
T.J. Sokol Vysoké Mýto je organizačně začleněna pod župu Východočeská-Pippichova se sídlem
v Pardubicích.
Základním orgánem T.J. je valná hromada, výbor a kontrolní komise. Činovníky T.J. jsou starosta,
místostarosta, jednatel, hospodář, členové výboru a členové kontrolní komise. Činovníci jsou volení
valnou hromadou a vykonávají funkci bezplatně. Sportovní a tělovýchovnou činnost zajišťují
trenéři/cvičitelé jednotlivých oddílů.
Seznam činovníků T.J. a aktivních oddílů s vedoucími oddílů je vyvěšen na informační nástěnce.
Fungování T.J. Sokol Vysoké Mýto je upraveno „Provozním řádem“ (je na informační nástěnce).
Zájemce se přihlašuje do T.J. Sokol Vysoké Mýto formou písemné přihlášky. Přihlášky jsou k dispozici
ve vestibulu sokolovny spolu s pokyny k vyplnění přihlášky a dalšími dokumenty. Vyplněnou přihlášku
odevzdá zájemce vedoucímu oddílu.
Zájemce se stává členem T.J. po schválení a zaregistrování výborem T.J. na základě podané přihlášky.
Členství v T.J. je stvrzeno vystavením průkazky člena.
Člen může chodit i do více oddílů T.J., průkazku ČOS má pouze jednu.
Podmínkou členství v ČOS/T.J. je uhrazení příspěvku. Členství je dále podmíněno dodržováním
„Stanov ČOS“ a „Provozního řádu“.
Člen je registrován do oddílu T.J. na pololetí. Po skončení pololetí se členství automaticky
prodlužuje na další pololetí, jestliže se člen na dané pololetí z cvičení neodhlásit nebo neukončil
členství v T.J. Člen, který v daném pololetí nechodí cvičit/trénovat, nemusí platit příspěvek.
Příspěvky se hradí pololetně a bezhotovostně na účet T.J. Sokol Vysoké Mýto.
Příspěvek, které musí člen uhradit, je uveden v SEZNAMU ODDÍLŮ, který je vyvěšen na informační
nástěnce.
Příspěvek je určen k úhradě nákladů provozu sokolovny (platby za elektřinu, topení, úklid,
drobné opravy apod.) a k zaplacení členské známky ČOS. Členská známka platí na příslušný
kalendářní rok a platí se pouze 1x, tedy bez ohledu na počet oddílů, do kterých člen chodí.
Členské známky si T.J. pro své členy nakupuje u ČOS.
Členské příspěvky nepokrývají nákup nového sportovního nářadí a náčiní, neslouží provádění
rozsáhlých oprav budovy apod. K úhradě nákladů oddílů (organizování soutěží, náklady na účasti na
soutěžích -startovné, odměny rozhodčím, kurzy, semináře, školení apod.) slouží dotace na sportovní
činnost, o které musí T.J. jakožto rozpočtová organizace žádat u nadřazených složek, státní správy a
Národní sportovní agentury.

K uhrazení příspěvku je člen vyzván doručením e-mailové výzvy k úhradě příspěvku.
Výzva obsahuje identifikaci člena, částku příspěvku, variabilní symbol pro platbu a číslo účtu T.J.
Za každý oddíl, do kterého člen chodí, je odeslána samostatná výzva k uhradě příspěvku oddílu.
Každá výzva/faktura má jiný variabilní symbol pro platbu, takže se příspěvky platí samostatně vždy
s variabilním symbolem uvedeným ve výzvě (na faktuře).
Výzva k úhradě příspěvku je odesílána na začátku pololetí a částka je splatná ihned.
K výzvě je přiložena faktura (ve formátu PDF) vystavena na jméno člena, na základě které se příspěvek
platí.
Upozorňujeme na možnost, že některé zdravotní pojišťovny příspěvky proplácejí v rámci svých
programů preventivní péče o zdraví. Faktura se pak přikládá k žádosti pro proplacení příspěvku.
Platba této faktury se pak pojišťovně dokládá výpisem z vlastního bankovního účtu, kde je vidět úhrada
s příslušným variabilním symbolem jako odchozí platba.
T.J. žádná jiná potvrzení pro pojišťovnu nevystavuje, faktura a výpis z účtu k proplacení příspěvků
pojišťovně postačuje.
Sportovní oddíly mohou vybírat od členů ještě mimořádné příspěvky např. za účast
na sportovních akcích apod.
Člen může podpořit činnost T.J. formou mimořádného příspěvku nebo sponzorského daru. Dar je využit
ke konkrétnímu účelu, kterou stanoví dárce, např. na nákup konkrétního sportovního nářadí apod.
Poskytnutí sponzorského daru je podloženo darovací smlouvou a dárce může uplatnit poskytnutý dar
v daňových odpočtech.
O prázdninách a svátcích se v sokolovně necvičí, není-li určeno jinak.
Rozložení tréninkových/cvičebních hodin je určeno Rozvrhem hodin, který je vyvěšen na informačních
nástěnkách.
Členové se mohou obracet s dotazy na trenéry/cvičitele nebo psát na
e-mail sokolvm@seznam.cz. Další kontakty jsou na informační nástěnce.
Prosíme členy, aby změny týkající se osobních údajů, nebo informace souvisejících s registrací a
placením členských příspěvků, posílali na e-mail sokolvm@seznam.cz, nebo je v písemné podobě
předávali vedoucím oddílů.

