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Pravidla trénování na kurtech TJ Jiskra Třeboň – oddíl tenisu 
Oprávnění k trenérské činnosti 

 
Zavedení těchto pravidel včetně poplatku za rezervace zohledňuje využívání cizího 

majetku (Města Třeboně) udržovaného prostředky TO pro výdělečnou činnost trenérů (tedy 
nad rámec užití běžnými členy TO). Dále slouží k regulaci obsazovaní kurtů v exponovaných 
časech. 

Trenérskou činnost jsou oprávněny na tenisových dvorcích TJ Jiskra Třeboň (dále jen 
kurty) vykonávat pouze osoby, kterým bylo uděleno Oprávnění k trenérské činnosti (dále 
jen OTČ) výborem tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň (dále TO) na základě přijaté žádosti 
od zájemce o OTČ. OTČ se uděluje na 1 sezonu (kalendářní rok).   

Provádění trenérské činnosti bez oprávnění (i mezi členy TO) podléhá poplatku 
neregistrovaného trenéra (dále jen NT) ve výši platné ceny za pronájem příslušného kurtu 
pro nečleny TO.  
 

Za trenérskou činnost se považuje, pokud osoba provádí na kurtech činnosti, které 
vedou k výuce nebo zdokonalování tenisových technik dalších osob, nácvik herních 
dovedností nebo jiné činnosti, které mají obecně charakter trenérské činnosti. 
Za trenérskou činnost je mimo jiné považováno: 

• jakákoliv činnost, kdy se na kurtu nachází zásobník většího počtu než 6 míčů a zároveň 
jedna osoba udílí druhé osobě (osobám) pokyny související s činností na kurtu, 

• jakákoliv činnost na kurtu, kdy jsou dle pokynů prováděny cvičení pro výuku nebo 
zdokonalení tenisových technik, 

• jakákoli sportovní činnost na kurtu prováděná za úplatu, mimo turnaje a akce pořádané 
oddílem. 

Výjimky: 

• v případě pronájmu kurtu (nečlenům TO) dle platných cen v plném rozsahu, není OTČ ani 
poplatek NT vyžadován, 

• OTČ a poplatek NT není vyžadován ani v případě, že se jedná o přímý příbuzenský vztah 
mezi trenérem a všemi trénovanými osobami tedy rodič, nebo prarodič a dítě (děti), 
sourozenci a manželé, 

• sparing, tedy tréninkový tenisový zápas, se za trenérskou činnost nepovažuje, byť by se 
jednalo o sparing s trenérem, 

• stejně tak se za trenérskou činnost nepovažuje rozehra hráče před zápasem v soutěži 
družstev nebo před turnajem organizovaným TO nebo JčTS nebo ČTS. 

 
OTČ uděluje zájemci výbor TO, při splnění následujících podmínek: 

• trenér musí doložit platnou trenérskou tenisovou licenci, 
• trenér může trenérskou činnost provádět pouze na základě platných relevantních oprávnění 

a v souladu s veškerými platným právními normami ČR. Tuto skutečnost dokládá 
doložením živnostenského listu, popř. doložením podepsaného čestného prohlášení, 

• trenér musí odevzdat požadavky na dlouhodobé rezervace na aktuální letní sezonu, 
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• trenér musí zaplatit zálohu na poplatek za trenérskou rezervaci kurtu dle sazebníku 
platného pro aktuální sezónu. Záloha musí být uhrazena před udělením OTČ, 

• trenér musí mít vyrovnané své závazky vůči TO a to i z minulých let, 
• výbor TO má právo neudělit komukoliv oprávnění bez udání důvodu a kdykoliv odebrat 

dříve udělené oprávnění. 
Pokud zájemce o OTČ uvedená kritéria nesplňuje, může být uděleno OTČ se souhlasem 

výboru TO na základě garance jinou osobou, která kritéria splňuje a která za zájemce 
převezme garanci a záruky, nebo za osobu může převzít garanci a záruky přímo výbor TO.  

Seznam trenérů s udělením OTČ, bude vyvěšen na vývěsce klubu a na internetových 
stránkách www.tenis.jiskratrebon.cz.  
 

Poplatek z trenérské rezervace (dále TR) 
Poplatek za TR platí trenér za dlouhodobé (sezónní) rezervace (dále DR) a za jednorázové 
rezervace (dále JR) kurtů (jakékoli hodiny odtrénované mimo DR). 
Výše poplatku za TR se stanovuje podle počtu odtrénovaných hodin na kurtech TO za sezonu 
dle platných sazeb vyhlašovaných výborem TO. 
Po udělení DR bude na základě počtu rezervovaných hodin a platných sazeb stanovena výše 
zálohy na poplatky za TR. Minimální výše zálohy je Kč 500,-. Po sezóně (nejpozději do 
konce účetního období) bude záloha vyúčtována (vrácena nebo doplacena) podle skutečně 
rezervovaného počtu hodin, který se může v průběhu sezóny změnit. 
Při využití JR, tedy jakémkoli trénování mimo DR, je trenér povinen před započetím 
trénování vyplnit úplně a čitelně evidenční lístek jednorázových tréninkových hodin a vložit 
jej do poštovní schránky na budově zázemí tenisových kurtů. Pokud není k dispozici 
evidenční lístek je trenér povinen dopředu ohlásit trénování ústně nebo na telefon správci 
kurtů a doplnit vyplněný lístek bezodkladně, jakmile to bude možné. Při zjištění nesplnění 
této povinnosti bude postupováno stejně, jako by se jednalo o trenérskou činnost bez 
oprávnění. Opakované porušení této povinnosti může být důvodem odebrání OTČ.  
Sazby za TR pro aktuální sezónu: 
• základní sazba DR mimo exponované časy uvedené níže:  Kč 4,-/hod. 
• zvýšená sazba DR v úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00:  Kč 8,-/hod. 
• základní sazba JR mimo exponované časy uvedené níže:  Kč 6,-/hod. 
• zvýšená sazba JR v úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00:  Kč 12,-/hod. 
• rezervace na kurtech 6 a 7 nejsou zpoplatněny. 
• Zvýšené sazby nebudou uplatňovány v období velkých prázdnin (červenec, srpen) 
Nevyužité DR (z důvodu počasí nebo nemoci apod.) je možno nejpozději do týdne od data 
rezervace zapsat u správce tenisových kurtů do evidence zrušených DR. Za takto zrušené DR 
nebude poplatek účtován. 
 Poplatek za TR s trénováním osob do 19 let musí být hrazen ze zisku trenéra a trenér nesmí 
na základě zavedení poplatku za celosezónní rezervaci navýšit cenu za trenérské služby 
rodičům ani tento poplatek jiným způsobem přenést na rodiče. Bude-li některým z rodičů 
výboru TO oznámeno, že trenér navýšil svou cenu za trenérské služby a odůvodnil to 
zavedením poplatku za celosezonní rezervaci kurtu, může být na základě této skutečnosti 
trenérovi odebráno OTČ. 
 

 

http://www.tenis.jiskratrebon.cz
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Kontrola dodržování pravidel 
Každý z členů TO má právo a povinnost nahlásit případné podezření na neoprávněnou 
trenérskou činnost správci kurtů, popřípadě kterémukoli členu výboru TO a tuto případně 
neoprávněnou činnost zdokumentovat (fotografie, video, pomocí dalšího svědka). 
Správce kurtů i člen výboru TO je oprávněn v případě pochybností na místě rozhodnout, zda 
se jedná či nejedná o trenérskou činnost a toto své rozhodnutí není povinen dále na místě 
zdůvodňovat. 
Opravný prostředek: proti takovému rozhodnutí se může neregistrovaný trenér nebo postižený 
odvolat k výboru TO, který rozhodne s definitní platností bez další možnosti odvolání. 
 
Nedodržení pravidel uvedených v tomto dokumentu bude považováno za hrubé porušení 
zásad soužití v organizaci a může být v souladu s článkem „Členství“ odst. 3. a) Stanov 
Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň důvodem vyloučení z TO. 
 
V souvislosti s tímto opatřením se ruší dosavadní „Statut oddílového trenéra“ 
http://tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/d:oddilovy-trener zavedený dne 26. února 
2010. Veškerá trenérská činnost na kurtech TO je nadále upravena pouze těmito pravidly. 
 
Tato pravidla byla schválena výborem tenisového oddílu dne 24. 5. 2016 a vstupují v platnost 
dne 30. 5. 2016. Z pověření výboru tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň 
 
 
 
 
 ………………………………………………… 
 Ing. Petr Chalupa 
 předseda tenisového oddílu 
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