
O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D 
Organizační řád je vydán jako vnitřní norma v souladu se Statutem odborného sportovního úseku 
snowboardingu Svazu lyžařů České republiky (dále OSÚ SNB SLČR), která upravuje vztahy a činnosti 
volených a jmenovaných členů OSÚ SNB SLČR, zaměstnanců (OSÚ SNB) SLČR a organizačních 
složek v návaznosti na Stanovy SLČR. 
Organizační řád stanoví způsob řízení a základní vnitřní členění OSÚ SNB SLČR, vymezuje základní 
působnosti a kompetence. 
Organizační řád je závazný pro všechny členy a zaměstnance OSÚ SNB SLČR a všichni jsou povinni 
se s ním seznámit. 
Organizační řád, jeho změny a doplňky schvaluje Rada OSÚ SNB SLČR. 

 
 

Článek 1 Všeobecná část 

1. Orgány SLČR 
a) Valná hromada OSÚ SNB SLČR (VH OSÚ SNB) 
b) Rada OSÚ SNB SLČR (Rada) 
c) Revizní komise OSÚ SNB SLČR (RK) 

 
K výkonům rozhodnutí Rady a Revizní komise je zřízen sekretariát. Zaměstnanci sekretariátu jsou v 
pracovním poměru vůči SLČR. 
Veškerá práva a povinnosti orgánů a členů OSÚ SNB SLČR jsou obsažena ve Stanovách SLČR a 
Organizačním řádu SLČR a Statutu OSÚ SNB SLČR. Práva a povinnosti pracovníků sekretariátu OSÚ 
SNB jsou vymezena v tomto Organizačním řádu, Organizačním řádu SLČR a v pracovních smlouvách, 
schvalovaných dle stanov SLČR. 

 
2. Jednání a podepisování jménem OSÚ SNB SLČR 

OSÚ SNB SLČR jedná navenek pouze v rámci svých vymezených kompetencí prostřednictvím svých 
volených orgánů nebo za něj jednají statutární zástupci. 

 
Statutární zástupci 
Statutárními zástupci OSÚ SNB SLČR jsou: 
   Předseda OSÚ SNB SLČR 
   Místopředseda pověřený předsedou OSÚ SNB  
   Jiný pověřený člen Rady OSÚ SNB  

 
Podepisování za OSÚ SNB SLČR se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu a funkci připojí 
svůj podpis 

1) jménem OSÚ SNB SLČR  zástupce samostatně 
 
 
Volené orgány OSÚ SNB SLČR 
Volenými orgány jsou Předseda, místopředseda a členové Rady, Revizní komise volení Valnou 
hromadou OSÚ SNB SLČR. Členové volených orgánů jsou oprávněni vyřizovat a podepisovat 
korespondenci, spadající do jejich kompetence, samostatně v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy. 
Revizní komise volí ze svého středu předsedu, předseda RK tedy není volen Valnou hromadou OSÚ 
SNB SLČR. 



3. Řízení OSÚ SNB SLČR 
Stupně řízení jsou: 

a) Valná hromada 
b) Rada 
c) Revizní komise 

 
3.1 Valná hromada 
Valnou hromadu řídí předseda, který je na Valné hromadě zvolen, do doby jeho zvolení pak pověřený 
člen orgánu, který svolal Valnou hromadu – tedy Rady OSÚ SNB SLČR. Jednání Valné hromady se řídí 
jednacím řádem. Práva a povinnosti jsou vymezena Statutem OSÚ SNB. Jednání VH se účastní delegáti 
s hlasem rozhodujícím a hosté. Delegáty jsou zástupci členů OSÚ SNB organizovaných v rámci 
jednotlivých SO (snowboardový oddíl). Delegáti s hlasem rozhodujícím se rozlišují dle klíče, který se řídí 
Statutem OSÚ SNB a každý klub musí mít svou členskou základnu odsouhlasenou Výkonným výborem 
SLČR. 
 
3.2 Rada 
Radu řídí předseda nebo místopředseda nebo Radou zvolený člen. Jednání se řídí jednacím řádem. 
Práva a povinnosti jsou vymezena Statutem OSÚ SNB. Členy Rady jsou: 

- Předseda Rady 
- Místopředseda Rady 
- členové Rady v počtu 3 (každý za jednu disciplínu snowboardingu – SBX, PAR, FS) 

 
3.2.1 Sekretariát OSÚ SNB SLČR 
Výkon rozhodnutí Valné hromady, Rady a Revizní komise zajišťuje výkonná složka – sekretariát a to 
dle vymezených práv a povinností. 
Výkonnou složku – sekretariát tvoří: 

- Sekretářka úseku snowboardingu SLČR 
 

Činnosti sekretariátu řídí a spravuje sekretářka OSÚ SNB. O způsobech obsazení sekretariátu a výběru 
zaměstnanců rozhoduje na návrh sekretářky Rada SNB, která je po schválení postupuje k uzavření 
pracovní smlouvy sekretariátu SLČR. 

 
 
3.3 Revizní komise 
Činnost Revizní komise řídí Předseda Revizní komise. Jednání se řídí a Statutem OSÚ SNB kde jsou 
vymezena její práva a povinnosti. Členy Revizní komise jsou: 

- Předseda Revizní komise 
- 2 členové Revizní komis



 
4. Soustava organizačních norem 

 
4.1 Organizační řád 
Organizační řád je základní organizační norma OSÚ SNB SLČR. Má tyto části: 

 
 
4.2 Řídící a organizační normy 
Řídícími a organizačními normami jsou: 
• Usnesení Valné hromady, Rady a Revizní komise 

Usnesení jsou uváděna v zápisech z jednání těchto orgánů. 
Usnesení jednotlivých složek OSÚ SNB jsou předávána sekretariátu SNB SLČR. 
Jednotlivá usnesení Rady jsou označována pořadovým číslem jednání v příslušném volebním 
období orgánu. Ostatní usnesení jsou bez číselného označení a rozlišují se pouze dle data a 
roku, ve kterém rozhodnutí bylo vydáno.

• Statut  
Statut je základní norma, jíž se řídí činnost OSÚ SNB. 
Statut schvaluje Valná hromada OSÚ SNB SLČR. Tento Statut nesmí být v rozporu se 
schváleným zněním Stanov SLČR. 

• Řády, směrnice a kritéria 
Řády, směrnice a kritéria zpracovávají pověření členové OSÚ SNB SLČR nebo pracovní 
skupiny. Obsahují závazné pokyny pro organizaci a řešení problematiky související s činností 
OSÚ SNB SLČR. Schvaluje je Rada OSÚ SNB. Vydává je sekretariát a jsou označeny 
příslušným názvem s uvedením platnosti (řády a kritéria) nebo pořadovým číslem (směrnice). 

 
• Pokyny 

Pokyny jsou časově omezené nebo jednorázové dokumenty vydávané za účelem zajištění 
jednotlivých úkolů nebo činností uvnitř OSÚ SNB SLČR. 
Pokyny připravuje sekretariát OSÚ SNB SLČR a schvaluje je Rada SNB. Pokyny jsou 
označeny pořadovým číslem lomeným rokem vydání. 

 
 



Článek 2 Odborná část 
 

V této části jsou vymezeny oblasti práce a odpovědnosti a pravomoci jednotlivých stupňů řízení OSÚ  
SNB SLČR. 
 

1. Rada 
 

Předseda 
Řídí a koordinuje činnost sekretariátu a zajišťuje komunikaci v rámci celého SLČR. 
Řídí a koordinuje financování jednotlivých sportů. 
Obecně jedná za ÚSÚ SNB 

 
Místopředseda OSÚ SNB SLČR 
Zajišťuje MTZ a organizaci soutěží, z pověření zastupuje předsedu úseku 

 
Členové OSÚ SNB SLČR 3 
Odpovědní za sportovní činnost jednotlivých sportů Paralelní disciplíny, Snowboardcross, Free Style 

 
 

2. Sekretariát 
 
Sekretářka  
Vymezená oblast práce: řízení činnosti sekretariátu OSÚ SNB SLČR 
 Administrativní činnost 
Odpovědnost: organizační chod sekretariátu OSÚ SNB SLČR, plnění úkolů orgánů 

OSÚ  SNB a SLČR 
 Zabezpečení administrativní činnosti 

 
 
 

3. Revizní komise 
 
Předseda Revizní komise 
Vymezená oblast práce: řídí činnost Revizní komise 
Odpovědnost: plnění úkolů Revizní komise 

 
Členové Revizní komise předseda + 2 členové 
Vymezená oblast práce: dle úkolů 
Odpovědnost: plnění úkolů 

 
 
 
 
 

4. Obecná ustanovení 
 
Všechny vydávané řídící a organizační normy musí být v písemné formě a zveřejněny na 
webových stránkách OSÚ SNB SLČR 
 
 
 
Organizační řád nabývá platnosti schválením Rady OSÚ SNB SLČR dne 23.4.2013. 


