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PRAVIDLA ODDÍLU
Slavoj Litoměřice, z. s. – jachetní oddíl
1. Poslání a cíle oddílu
1.

Slavoj Litoměřice, z. s. - jachetní oddíl (dále jen „JO“) je dobrovolným sdružením fyzických osob
(více viz stanovy Slavoje Litoměřice, z. s., dále „stanovy“) a jako organizační jednotka Slavoj
Litoměřice, z.s. (dále „spolek“) nemá postavení samostatné právnické osoby.

2.

Posláním JO je organizovat a připravit podmínky pro sportovní vyžití a uplatnění zájmové
sportovní činnosti členů, tj. dětí, mládeže a dospělých.

3.

JO jako organizační jednotka spolku zastupuje a chrání práva a zájmy členů a vytváří podmínky
pro uplatnění jejich sportovní aktivity.

4.

JO neodpovídá za závazky svých členů a naopak.

2.

Členství v JO

1.

Členem JO se může stát každý mravně bezúhonný občan, bez ohledu na národnost a státní
příslušnost, který souhlasí se stanovami a s pravidly JO.

2.

Přihláška o členství musí splňovat tyto podmínky:
a) žadatel podá žádost o členství písemně na odpovídajícím formuláři Slavoj Litoměřice, z. s.
odpovědnému zástupci JO;
b) u osob mladších 18 let musí žádost zároveň obsahovat prohlášení o zdravotní způsobilosti
žadatele s uvedenými zdravotními omezeními žadatele;
c) u osob mladších 18 let musí žádost zároveň obsahovat písemný souhlas zákonného
zástupce žadatele se členstvím a účastí na činnostech JO.

3.

Druhy členství:
a) Člen junior:
členem junior se může stát jakákoliv osoba mladší 18 let (děti a mládež) na základě
schválené žádosti o členství v JO.
b) Člen čekatel:
jakákoliv osoba starší 18 let na základě schválené žádosti o členství v JO, kdy je do oddílu
přijata na období alespoň dvou let jako člen čekatel. Člen čekatel nemá právo volit a
hlasovat o záležitostech oddílu. Ku prospěchu přijetí může být doporučení od řádného člena
(tj. pokud se řádný člen za člena čekatele zaváže), kladné reference, nebo doporučení z
předchozího oddílu. Přijetí žadatele jako člena čekatele nemusí být vyžadováno u žadatele,
který se alespoň v posledních dvou letech účastnil oddílové činnosti i bez členství v oddíle,
tj. pomáhal připravovat a organizovat oddílové akce, nebo jinak pomáhal při rozvoji oddílu.
c) Řádný člen:
řádným členem se žadatel může stát automaticky, pokud v oddíle již dříve působil jako člen
junior, nebo na základě písemné žádosti, pokud je členem čekatelem a splnil podmínky pro
změnu členství na členství řádné. Aby mohlo být členu čekateli změněno členství na řádné,
musí vyvíjet sportovní činnost, pomáhat s výchovou a výcvikem dětí a mládeže, nebo
pomáhat připravovat a organizovat oddílové akce, či jiným vhodným způsobem pomáhat při
rozvoji oddílu.
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4.

Přijetí žadatele za člena mladšího 18 let, nebo za člena čekatele schvaluje výbor oddílu. Přijetí či
nepřijetí člena čekatele za řádného člena JO navrhuje výbor oddílu členům na výroční členské
schůzi na základě posouzení jeho aktivity ve prospěch JO.

5.

Členství v JO zaniká:
a) Vystoupením:
člen může na základě svého dobrovolného rozhodnutí vystoupit z JO. Vystoupením z JO
bude zároveň ukončeno i členství ve spolku.
b) Vyloučením:
člen JO může být vyloučen, pokud:
 závažným způsobem porušil kázeň v JO,
 opětovně porušil kázeň, ač byl již předtím pro její porušení písemně napomenut,
 jednal proti zájmům JO,
 závažným způsobem, nebo opakovaně porušil pravidla JO,
 porušil ustanovení Stanov,
 zrušením JO.
Důvody k vyloučení projednává výbor oddílu a návrh na vyloučení předkládá k rozhodnutí
členské schůzi. Rozhodnutí o vyloučení se doručuje doporučeně poštou.
c) Automaticky:
 nezaplacením členských a oddílových poplatků ve stanoveném termínu,
 úmrtím člena.

3. Práva a povinnosti členů JO
1.

Člen JO má právo zejména:
 účastnit se sportovní činnosti;
 pomáhat při přípravě a organizaci oddílových akcí;
 jiným vhodným způsobem pomáhat při rozvoji oddílu;
 používat služeb a prostor JO za podmínek předem dohodnutých;
 zúčastňovat se jednání členské schůze;
 předkládat návrhy a požadavky;
 být seznámeni s rozhodnutími a nařízeními výboru oddílu a orgánů Slavoje Litoměřice z.s.;

2.

Řádný člen má dále právo:
 navrhovat členy do výboru JO,
 hlasovat na členských a volebních schůzích JO,
 volit a být volen do výboru JO.

3.

Členové mají povinnost zejména:
 dodržovat stanovy spolku, pravidla JO a další vztažné předpisy a provozní řády;
 plnit rozhodnutí přijatá výborem oddílu, členskou schůzí a orgány spolku;
 řádně a včas platit členský příspěvek a ostatní poplatky s tím související;
 chránit majetek spolku a JO.

4. Příspěvky a poplatky
1.

Pro každý rok výbor JO navrhuje a členská schůze JO schvaluje výši oddílových poplatků a výši
a podmínky poskytování oddílových příspěvků.

2.

Výměr je přílohou těchto pravidel a výbor JO jej zveřejňuje vyvěšením v prostorách JO a
umístěním na internetových stránkách JO.

3.

Lhůta pro zaplacení je stanovena:
a) u stávajících členů na 30 dnů ode dne zveřejnění výměru poplatků a příspěvků pro daný
rok,
b) u nově přijatých členů na 14 dnů ode dne, kdy bylo schváleno jeho přijetí za člena.
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5. Organizační řád
1.

Členská schůze JO:
 je základní organizační jednotkou JO;
 projednává a schvaluje program činnosti JO vypracovaný výborem JO;
 projednává a schvaluje zprávu o organizaci činnosti a sportovních výsledcích za uplynulý rok;
 schvaluje zprávu o hospodaření JO za uplynulý rok vypracovanou předsedou JO na základě
výsledků hospodaření JO vedeném Slavojem Litoměřice, z. s. a schválenou výborem JO;
 projednává a schvaluje základní rozpočet pro příští období vypracovaný předsedou JO a
schválený výborem JO;
 nejméně jednou za čtyři roky schvaluje mandátovou a volební komisi a volí výbor JO;
 členská schůze smí během volebního období výbor JO odvolat, pokud se pro nedůvěru
vysloví nadpoloviční většina přítomných;
Výroční členská schůze JO je svolávána výborem JO 1x ročně zpravidla v prvním čtvrtletí daného
roku. Oznámení o termínu a místě konání Výroční členské schůze JO musí být předsedou JO
oznámeno řádným členům JO písemně, nebo emailem alespoň 30 dní předem.
Mimořádná členská schůze JO je každá jiná členská schůze, která je svolávána výborem oddílu k
projednání neodkladných a velmi závažných záležitostí. Oznámení o termínu a místě konání
Mimořádné členské schůze JO musí být předsedou JO oznámeno řádným členům JO písemně,
nebo emailem alespoň 21 dní předem.
Členská schůze JO je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných členů
JO. Pokud se při Výroční členské schůzi JO nesejde nadpoloviční většina řádných členů JO,
bude začátek schůze odložen o 30 minut. Po této době bude počet přítomných řádných členů JO
považován za 100% členské základny.

2.

Výbor JO:
 řídí a organizuje činnost JO;
 musí být tříčlenný;
 je volen řádnými členy na členské schůzi JO;
 do výboru JO smí být zvolen pouze řádný člen;
 na první poradě nově zvoleného výboru JO, kterou řídí nejstarší zvolený člen výboru JO, zvolí
jeho členové mezi sebou předsedu JO;
 vyhlašuje plán závodní a jiné sportovní činnosti, oddílových akcí a výsledky závodní činnosti;
 svolává a organizuje členské schůze JO.

3.

Předseda oddílu:
 zastupuje JO na jednání výkonného výboru spolku a dle potřeby i na ostatních jednání;
 svolává pracovní porady výboru JO v termínech dle aktuální situace a podle potřeby v ohledu
na činnost JO (sportovní činnost členů, příprava a organizace oddílových akcí a závodů,
apod.);
 zastává funkci hospodáře JO; za hospodáře JO může být určen výborem JO i jiný člen výboru
JO.

6. Hospodaření JO
1.

JO není samostatným a nezávislým právním subjektem a není právnickou osobou. Tím je dáno,
že nemá samostatnou majetkovou odpovědnost. JO obhospodařuje a využívá ke své činnosti
pod vedením výboru oddílu hmotný majetek svěřený k užívání spolkem.

2.

Hospodaření JO podléhá revizi nadřízenému orgánu – spolku, a řídí se podle pravidel daných
rozpočtem a vedením spolku.

Účinnost od 19. 8. 2018

Slavoj Litoměřice, z. s. – jachetní oddíl
PRAVIDLA ODDÍLU

Strana 4

7. Závěrečná ustanovení
1.

Funkce stanovené v předložených pravidlech jsou vykonávány v zásadě dobrovolně, bez nároků
na finanční odměnu.

2.

Oprávněn jednat jménem JO navenek je předseda JO, případně jím písemně pověřený jiný člen
výboru JO. Pokud by se měl JO zavázat ke konkrétní povinnosti (dohody a smlouvy, z nichž
vyplývají pro JO hmotné a finanční závazky), je k podpisu dokumentů oprávněnou osobou pouze
statutární zástupce spolku, případně jiná jím písemně pověřená osoba.

3.

Pokud je mezi ustanoveními pravidel JO a stanovami spolku rozpor, pak mají přednost
ustanovení stanov.

4.

Předložená pravidla byla schválena členskou schůzí JO, následně výkonným výborem spolku a
vstupují v platnost dnem schválení posledním schvalovatelem v uvedeném znění.

Schváleno členskou schůzí JO dne:

19. 8. 2018
…...............................
předseda oddílu

