
Úhradová směrnice pro placení nákladů spojených s tréninkem 
krasobruslařů v TJ Stadion Brno

platná od 1.10.2011

1. Obecné informace pro placení nákladů

• TJ  finančně  a  organizačně  zajišťuje  krasobruslařům  sportovat  v  krasobruslařské  hale  a 
využívat pro svou sportovní přípravu ledovou plochu a tělocvičnu.

• Na  části  nákladů  spojených  se  sportovní  přípravou  krasobruslařů  se  podílejí  rodiče 
sportovců finanční úhradou. Platby inkasuje účtárna TJ.

• Trenérskou  práci  hradí  rodiče  krasobruslařů  přímo  trenérům,  kteří  jsou  oprávněni  tuto 
činnost  na  základě  živnostenského  listu  provozovat.  V případě,  že  trenér  nebo  cvičitel 
živnostenský list opravňující k trenérské činnosti nemá, pracuje ve výjimečných případech 
pro TJ na základě dohody o provedení práce a v tomto případě platí rodiče za trenérskou 
práci na účtárně TJ současně s úhradou ledové plochy a tělocvičny.

2. Pravidla pro placení nákladů krasobruslařů zařazených do přípravky

• Platby za ledovou plochu jsou hrazeny zpětně za skutečně odtrénované tréninkové jednotky 
za  sazbu,  která  vychází  z  platného  Ceníku  pro vstup  na  ledovou  plochu  v  podílových 
hodinách pro krasobruslaře TJ a hostující.

• Platby za tělocvičnu jsou hrazeny u každého sportovce zpětně paušálním poplatkem, který 
vychází  z  platného  Ceníku  pro  vstup  na  ledovou  plochu  v  podílových  hodinách  pro 
krasobruslaře TJ a hostující.

• Úhradu za skutečně využité tréninkové jednotky v rámci podílových hodin a paušálu za 
tělocvičnu uhradí rodiče krasobruslaře na základě obdrženého vyúčtování ze sekretariátu TJ. 
Platbu je možné provést bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně TJ. 

3. Pravidla pro placení nákladů krasobruslařů zařazených do skupin A, B, C

• Krasobruslaři  jsou  zařazeni  do  jednotlivých  skupin  podle  věku,  sportovní  výkonnosti  a 
krasobruslařské disciplíny. Zařazení do skupin provádí trenérská rada TJ Stadion Brno.

• Pro tvorbu jmenného týdenního rozvrhu obsazenosti tréninkových jednotek v podílových 
hodinách požaduje TJ od rodičů sportovců zaslání písemné objednávky,  a  to na začátku 
sezóny, nejpozději do 10.září daného roku, na počet tréninkových jednotek za týden (pondělí 
–  pátek).  Objednávka  slouží  rovněž  pro  výpočet  měsíčního  paušálu.  Rodiče  zároveň  v 
objednávce  uvedou,  zda  mají  zájem o  tréninkové  jednotky v  sobotu,  které  však  nejsou 
zahrnuty  do  paušálu.  Objednávka  platí  po  celou  sezónu,  pokud  nedojde  ze  strany 
objednavatele ke změnám.

• Krasobruslaři  ze skupin A, B, C mají  ve jmenném týdenním rozvrhu určeny tréninkové 
jednotky (pondělí – sobota) s uvedením maximálního počtu závodníků na ledové ploše. Za 
obsazenost a zařazení do tréninkových jednotek  zodpovídá  předseda trenérské rady nebo 
jeho zástupce.



• Změny  objednávek  v  rámci  jmenného  týdenního  rozvrhu  lze  provést  písemně,  a  to 
nejpozději do 20. dne příslušného měsíce, aby požadované změny byly zahrnuty do paušálu 
od následujícího měsíce. V případě zájmu o navýšení tréninkových jednotek umožňuje TJ v 
měsíci,  v  němž  již  není  změna  paušálu  možná,  písemné  objednání  (např.  e-mailovou 
formou) tzv. „extra“ tréninkových jednotek u předsedy trenérské rady. Podmínkou pro vstup 
do „extra“ tréninkových jednotek je zakoupení lístku, jehož cena vychází z platného Ceníku 
pro  vstup  na  ledovou  plochu  v  podílových  hodinách  pro  krasobruslaře  TJ  a  hostující. 
Příslušný lístek pro „extra“ tréninkové jednotky lze zakoupit u rolbařů, případně účetní TJ. 
Při  vstupu na  ledovou plochu odevzdá krasobruslař  lístek  svému trenérovi,  který  ho  na 
rubové straně podepíše s uvedením jména svěřence, datumu a hodiny tréninkové jednotky. 
Trenér předá lístek s výše zmíněnými náležitostmi trenérovi pověřenému kontrolou.

• Platby za tréninkové jednotky v rámci měsíčního paušálu a „extra“ tréninkové jednotky pro 
krasobruslaře  skupin  A,  B,  C se  řídí  platným Ceníkem pro  vstup  na  ledovou plochu v 
podílových hodinách pro krasobruslaře TJ a hostující).

• TJ  poskytuje  krasobruslařům v  rámci  paušálu  příslušné  slevy  podle  počtu  objednaných 
tréninkových jednotek za týden,a to dle platného Ceníku pro vstup na ledovou plochu v 
podílových hodinách pro krasobruslaře TJ a hostující.

•  V případě, že krasobruslař má dluh vůči TJ a současně odebírá paušál, nebude mu do doby 
uhrazení dluhu poskytnuta sleva, která přísluší k danému paušálu.

• Každému sportovci je umožněno využívat tělocvičnu, a to dle platného rozvrhu, s měsíční 
paušální platbou, která se řídí platným Ceníkem pro vstup na ledovou plochu v podílových 
hodinách pro krasobruslaře TJ a hostující.

• Úhradu měsíčního paušálu za ledovou plochu a tělocvičnu lze provést bankovním převodem 
nebo v hotovosti na pokladně TJ, a to nejpozději do pátého dne příslušného měsíce.

• Celkové  vyúčtování  tréninkových  jednotek  včetně  sobotních  tréninků  a  tělocvičny bude 
zasláno nejpozději do 25. dne následujícího měsíce.

4. Pravidla pro storno poplatky v rámci paušálu

• Krasobruslař,  který nevyužije v příslušném měsíci předem objednané paušálně zaplacené 
tréninkové jednotky, má nárok na vrácení adekvátní částky pouze v následujících případech:

(1) nemoc a zranění
• Při absenci pěti a více dnů, na které se vztahuje paušál (pondělí – pátek), se vrací částka za 

dobu nepřítomnosti od prvního dne, avšak se storno poplatkem.

• Storno  poplatek  je  stanoven  u  příslušného  měsíčního  paušálu  dle  Ceníku  pro  vstup  na 
ledovou plochu v podílových hodinách pro krasobruslaře TJ a hostující.

• TJ požaduje od krasobruslařů za dobu nemoci či zranění lékařské potvrzení a dále žádost o 
vrácení  příslušné  částky.  Žádosti  o  vrácení  částky  bude  vyhověno  pouze  v  případě,  že 
krasobruslař  má uhrazeny vůči TJ veškeré platby.



(2) účast na soutěžích
• V případě,  že se krasobruslař účastní krasobruslařských soutěží a neabsolvuje plánovaný 

trénink, TJ mu vždy vrátí příslušnou částku za dny zaplacených tréninkových jednotek. Za 
nahlášení absence na sekretariát TJ zodpovídá krasobruslařův zodpovědný trenér.

• Žádosti o vrácení částky bude vyhověno pouze v případě, že krasobruslař  má uhrazeny vůči 
TJ veškeré platby.

(3) pořádání soutěží v krasobruslařské hale nebo pořádání jiných akcí
• Krasobruslař, který se účastní krasobruslařských soutěží konaných v krasobruslařské hale 

TJ, v jehož důsledku přijde o předem plánovaný a zaplacený trénink, nemá nárok na vrácení  
částky.

• V případě, že se krasobruslař soutěží konaných v krasobruslařské hale TJ neúčastní,  má 
nárok na vrácení příslušné částky za zaplacenou tréninkovou jednotku.

(4) provozní důvody
• Pokud  není  umožněno  krasobruslaři  zúčastnit  se  tréninkové  jednotky  z  technických  a 

provozních důvodů, má nárok  na vrácení příslušné částky. 

(5) Jiná absence delší než pět dní (po - pá)
• Při jiné absenci na tréninkových jednotkách, na které se vztahuje paušál (po – pá), v délce 

pěti  a  více  dnů,  se  vrací  částka za ledovou plochu jako v případě  nemoci  a  zranění  od 
prvního dne nepřítomnosti se storno poplatkem. 

• Storno  poplatek  je  stanoven  u  příslušného  měsíčního  paušálu  dle  Ceníku  pro  vstup  na 
ledovou plochu v podílových hodinách pro krasobruslaře a hostující. 

• TJ požaduje od krasobruslařů za dobu jiné absence písemnou žádost o vrácení příslušné 
částky s uvedením důvodu. Žádosti bude vyhověno pouze v případě, že krasobruslař má 
uhrazeny vůči TJ veškeré platby.

 
  Výbor TJ Stadion Brno


