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0 Úvod 

Směrnice stanovuje principy a pravidla pro členy NK Bajda Kroměříž 

v oblasti péče a údržby svého a pronajatého majetku, popsaného v Provozním 

řádu, formou brigád a svépomocných prací.  

Každý člen NK, mimo povinnosti stanovených v Provozním řádu, je 

povinen odpracovat minimální počet brigádnických hodin, který na člena pro 

každou sezónu schvaluje valná hromada NK dle návrhu VV. 

Od této povinnosti je osvobozen člen, který mimo členský příspěvek 

poskytne sponzorský dar nebo poplatek za umístění reklamy alespoň ve výši 

3000,- Kč nebo zajistí od nečlena NK to samé v minimální výši 5000,- Kč a dále 

děti mladší 15 let. 

 

1 Prostory – rajony 

Důvodem pro rozdělení prostor je delegování kompetencí a pravomocí 

s cílem efektivnější péče o tyto prostory a zapojení více členů NK do aktivní 

mimo sportovní činnosti v klubu. 

 

1.1 Rozdělení prostor – rajonů 

1. Domeček – volně přístupné prostory 

Šatna + kuchyňka 

Sprchy + WC 

2. Domeček – prostory s omezeným přístupem 

Kancelář + společenská místnost  

Chlévy a půda  

3. Dvorek + venkovní WC + bufet a vydlážděné plochy 

4. Travnaté plochy  

5. Kurty + šatny na kurtech    

 

2 Zodpovědné osoby 

Pro každý rajon bude určena zodpovědná osoba, kterou pověřuje VV nebo 

Valná hromada, přičemž pověření, se souhlasem člena, je platné minimálně po 

dobu trvání hlavní sezony, tj. od 1. 6. do 31. 8. a nelze je v tomto období 

vypovědět. Výjimkou je zhoršený zdravotní stav nebo zrušení členství. Změna 

může být provedena, pokud si zodpovědná osoba za sebe najde náhradu. 
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2.1 Seznam zodpovědných osob 

Garantem celého systému brigád je hospodář NK, který je zároveň 

zodpovědnou osobou za rajon č. 2 tj. prostory domečku s omezeným přístupem. 

Seznam dalších zodpovědných osob bude vyvěšen na nástěnce ve vstupní 

chodbě domečku, přičemž se nevylučuje zodpovědnost jedné osoby za více 

rajonů nebo rozdělení rajonů na více dílů. Musí být schváleno VV nebo VH. 

 

2.2  Kompetence a pravomoci zodpovědných osob  

Zodpovědná osoba má pravomoc vyhlásit brigádu na termín, který si zvolí 

dle potřeby svého rajonu a má právo požádat člena NK o pomoc na konkrétní 

práci. Dále si samostatně plánuje rozsah a termíny údržby a zajišťuje potřebný 

materiál nutný na údržbu svěřeného rajonu. Zakoupení potřebného nářadí 

a spotřebního materiálu, který je nutný na údržbu, projedná s hospodářem NK. 

Ten, dle výše nákladů rozhodne sám o nákupu (do 1000,- Kč) nebo projedná 

s členy VV finanční náklady na plánované opravy a údržbu.  

 

3 Systém vyhlašování brigád a evidence odpracovaných hodin 

Systém brigád bude nastaven tak, aby měl každý možnost odpracovat své 

minimum hodin v termínu, který mu vyhovuje. Za odpracované hodiny je 

považována i úklidová práce na jednotlivých rajonech, za brigádu není 

považována příprava sportoviště na hru jako zametání kurtů, lajnování, postřik 

apod. Zveřejňování termínu brigád bude prováděno formou vývěsky na nástěnce 

ve vstupní chodbě domečku, výhledově na webových stránkách klubu anebo 

zasláním informace členovi NK na osobní e-mail. 

 

3.1 Velké brigády 

Velké brigády vyhlašuje VV zpravidla na začátku sezony za účelem přípravy 

všech prostor klubu včetně sportoviště na hlavní sezónu a zajištění základní 

údržby našeho majetku. Evidenci o účasti a odpracovaných hodinách vede 

Hospodář NK nebo člen VV. 

 

3.2 Brigády dle rajonů 

Tento typ brigád je určen při potřebě sezónních prací dle potřeb a rozhodnutí 

zodpovědné osoby. Vyhlášení brigády si zajistí sama zodpovědná osoba, 

většinou vývěskou na nástěnce, nebo na požádání pak VV. Zodpovědná osoba si 

může dohodnout s konkrétním členem NK pravidelné provádění některých 
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činností nebo pravidelnou pomoc při prováděné údržbě. Evidenci 

odpracovaných hodin si vede konkrétní zodpovědná osoba a průběžně ji zapisuje 

do formuláře na nástěnku. 

 

3.3 Evidence odpracovaných hodin 

Evidence odpracovaných hodin je veřejně přístupná informace a bude 

průběžně aktualizována a to na nástěnce vstupní chodby domečku. Celkovou 

evidenci zajišťuje Hospodář NK a přebírá data od zodpovědných osob. Ty si 

vedou svou evidenci odpracovaných hodin ve svých rajonech. Pro evidenci jsou 

vytvořeny přehledné tabulky a to celková evidence – zde jde jen o sumář a pak 

evidence dle rajonů s názvem konkrétního rajonu. V tomto formuláři je možnost 

záznamů pro samostatnou pracovní činnost 

 

3.4 Samostatná pracovní činnost 

Samostatná pracovní činnost znamená, že každý člen může své brigádnické 

hodiny odpracovat samostatně bez návaznosti na vypisované a velké brigády. 

Jde především o úklidové práce v domečku dle článku 1.3 Provozního řádu, kdy 

za týdenní úklidovou službu lze vykázat max. 4 pracovní hodiny, dále to může 

být umytí oken, dveří, nábytku, obkladů apod. Pak to mohou být úklidové práce 

na venkovních rajonech jako je zametání betonových a vydlážděných ploch, 

likvidace trávy na těchto plochách a cokoliv co zlepší prostředí, ve kterém se 

pohybujeme.  

Při odvedení práce tímto způsobem, musí člen NK, do příslušného formuláře 

dle rajonu na nástěnce, zapsat svou práci tzn. kdo, kdy, co a kolik pracovních 

hodin odvedl. Odpovědná osoba za rajon pak odvedou práci buď potvrdí anebo 

upraví odpracovaný čas kvalifikovaným odhadem a to podpisem do formuláře 

k vykázané práci. Teprve takto potvrzenou práci Hospodář NK může zahrnout 

do celkové evidence. 

 

4 Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice je volně přístupný dokument, platný pro všechny členy NK. 

V digitální podobě ve formátu PDF je volně šiřitelný mezi všemi členy NK a 

případnými zájemci o členství v klubu. 

Povinností každého člena je seznámit se s touto směrnicí a v každém 

kalendářním roce odpracovat minimální počet brigádnických hodin stanovených 

VH. 
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 Při neodpracování těchto hodin nejsou stanoveny žádné sankce, klade 

se důraz na sounáležitost členů NK a osobní čestnost. 

 

Použité zkratky: 

NK – nohejbalový klub 

VH – valná hromada 

VV – výkonný výbor klubu 


