
 

 

Výbor TJ LS Brno vypisuje záměr zřízení pracovní pozice pro výkonného pracovníka 

TJ LS Brno 

 

A) Popis práce „Výkonného tajemníka“ dále VT 

 

1) profesionální zajištění chodu a provozuschopnosti TJ pro hlavní náplň klubu = 

sportovní činnosti všech oddílů. 

2) Ekonomika, HP pro rok 2013 & Cash flow (CF) 

2.1. Analýza současného stavu ekonomiky LS & CF,  revize nájemních smluv, 

revize dalších nakupovaných služeb včetně energií.  

2.2. návrh nových  ekonomických pravidel TJ versus oddíly, podpora členů, příspěvky 

oddílů 

2.3. Návrh ekonomického plánu do konce roku 2013, tj. očekávané 

výnosy/očekávané náklady, optimalizace a hlídání Cash-flow, zodpovědnost za CF, 

návrh krizových opatření – (pokud to situace bude vyžadovat) 

2.4. Spolupráce s účetní, podklady od TJ i od oddílů, měsíční účetní report. 

2.5. V Q4 výhledový plán na rok 2014 

3) dotace  - analýza stavu, analýza možností od úrovně městské části po EU, včetně 

možnosti financování z nadačních fondů apod.,  

4) definice spektra dalších možných zdrojů financí -  nabídka služeb klubu ke 

komerčnímu využití ( lodě, kapitáni, klubovny, příměstské tábory atd.); optimalizace 

nájmů aj 

5) marketing – vypracování marketingových materiálů s nabídkou služeb, reklamních 

ploch, pronájmů. Teambuildingových akcí, pronájmů, upgrade webu, 

6) akvizice – aktivní vyhledávání potenciálních sponzorů a partnerů klubu i jednotlivých 

oddílů, bartery ve prospěch klubu 

7) spolupráce na TOP akcích konaných v prostorách TJ – ohňostroje, dračí lodě. 

Mezinárodní veslařská regata, Vokolo príglu;- tlak na maximální efektivitu – 

finanční i marketingovou 

8) Úzká spolupráce s radnicí Brno-Bystrc - partnerství sportovních klubů na území 

městské části + větší tlak na radnici na podporu sportu z obecního rozpočtu – např. 

rozdělení finančních částek z výnosu loterií, se kterými loni již nakládali městské 

části, spolupráce se školami a školskými zařízeními jako vhodnou volnočasovou 

aktivitou, dotace na příměstské tábory – pomoci rodičům v době všech prázdnin 

(podzimní, jarní, velikonoční, letní, aby děti smysluplně trávili volný čas) 

9) Administrativní práce pro TJ LS (včetně zápisů ze schůzí)  i pro jednotlivé oddíly. 

Povinná účast na všech schůzích včetně oddílových. Koordinace činnosti mezi oddíly. 

10) Údržba areálů, činnosti správců, opravy. 

 

B) Kompetenční řád 

1) VT je podřízený Výboru TJ LS Brno.  

2) Výbor TJ LS Brno na své pravidelné schůzi 1x měsíčně kontroluje činnost a  plnění 

konkrétních úkolů VT. Současně na pravidelné schůzi výbor zadává nové úkoly na 

další období. 

3) Výbor TJ LS Brno  přenáší realizaci úkolů na VT a sám působí jako strategický orgán, 

který rozhoduje nikoliv vykonává. 



4) V mezidobí mezi schůzemi je přímým nadřízeným VT předseda TJ LS Brno, v případě 

jeho souhlasu místopředseda. Ostatní členové výboru mají právo zadávat nové úkoly 

pouze prostřednictvím předsedy TJ. 

5) VT nemá kompetenci pro podpis smluv, ale předkládá návrhy smluv, rozpočtů aj. 

k rozhodnutí, případně k podpisu jednatelům TJ dle platných stanov. 

6) VT je přímým nadřízeným správce střediska Rakovec i Pisárky. 

 

C) Zodpovědnost VT vůči výboru TJ LS Brno 

1) Za ekonomiku včetně CF, platby nájemců 

2) Spolupráci s účetní, podklady pro  účetnictví  

3) Smluvní vztahy s dodavateli služeb, nájemci, odběrateli služeb LS 

4) Akviziční činnost, obchodní činnost, pronájmy, služby 

5) Marketing 

6) Vyhledávání dotačních příležitostí, lobbing se státní správou  

7) Koordinaci činností TJ a jednotlivých oddílů 

8) Zpracování kvalitních podkladů pro rozhodování výboru. 

9) Rozvoj sportovní činnosti zejména u mládeže 

10) Stav areálů, úklid, opravy. 

 

D) Odměna 

1) Odměna za plnění standardních úkolů v rozsahu 90 hod měsíčně je 20tis Kč, plus 

dohodnuté režijní náklady. VT bude pro TJ pracovat na základě Smlouvy o dílo. 

Odměna za  odvedenou práci bude hrazena na základě fakturace každý měsíc 

v dohodnutém termínu a výši; 

2) V případě neplnění úkolů má výbor  TJ LS Brno právo snížit odměnu. 

3) Po prvních 3 měsících VT navrhne výboru TJ  „Finanční motivační kritéria“. 

 

 

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a CV na adresu místopředsedy TJ LS Brno Zdeňka 

Janečka janecek@pavlof.cz  v termínu do 15.6. 2013. 

 

Předpokládaný nástup dle dohody. 

mailto:janecek@pavlof.cz

