ORGANIZAČNÍ

ŘÁD

Organizační řád je vydán jako vnitřní norma v souladu se Statutem odborného sportovního úseku
alpských disciplín Svazu lyžařů České republiky (dále OSÚ AD SLČR), která upravuje vztahy a činnosti
volených a jmenovaných členů OSÚ AD SLČR, zaměstnanců (OSÚ AD) SLČR a organizačních složek
v návaznosti na Stanovy SLČR.
Organizační řád stanoví způsob řízení a základní vnitřní členění OSÚ AD SLČR, vymezuje základní
působnosti a kompetence.
Organizační řád je závazný pro všechny členy a zaměstnance OSÚ AD SLČR a všichni jsou povinni se
s ním seznámit.
Organizační řád, jeho změny a doplňky schvaluje Rada OSÚ AD SLČR.

Článek 1 Všeobecná část
1. Orgány SLČR
a)
b)
c)
d)
e)

Valná hromada OSÚ AD SLČR (VH OSÚ AD )
Plénum OSÚ AD SLČR
Rada OSÚ AD SLČR (Rada)
Revizní komise OSÚ AD SLČR (RK )
Krajské odborné sportovní úseky AD (KOSÚ AD)

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

2. Jednání a podepisování jménem OSÚ AD SLČR
OSÚ ADSLČR jedná navenek pouze v rámci svých vymezených kompetencí prostřednictvím svých
volených orgánů nebo za něj jednají statutární zástupci.
Statutární zástupci
Statutárními zástupci OSÚ AD SLČR jsou
Předseda OSÚ AD SLČR
Místopředseda OSÚ AD SLČR
Manažer OSÚ AD SLČR
Podepisování za OSÚ AD SLČR se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu a funkci připojí
svůj podpis
1) u vyřizování běžné korespondence jménem OSÚ AD SLČR statutární zástupce samostatně
2) při zavazování OSÚ AD SLČR vždy společně dva statutární zástupci z nichž jeden musí být
vždy Předseda OSÚ AD SLČR.
Volené orgány OSÚ AD SLČR
Volenými orgány jsou Předseda, místopředseda a členové Rady, Předseda Revizní komise a členové
RK volení Valnou hromadou OSÚ AD SLČR. Členové volených orgánů jsou oprávněni vyřizovat a
podepisovat korespondenci, spadající do jejich kompetence, samostatně v rozsahu stanoveném
vnitřními předpisy.

3.Řízení OSÚ AD SLČR
Stupně řízení jsou:
a) Valná hromada
b) Plénum
c) Rada
d) Revizní komise
e) Odborné komise a trenérské rady
f) Odborné sportovní úseky alpských disciplín krajských svazů SLČR
3.1 Plénum
Plénum řídí předseda Rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda Rady nebo Plénem
zvolený člen. Jednání se řídí jednacím řádem. Práva a povinnosti jsou vymezena Statutem OSÚ AD.
Členy Pléna jsou:
- Předseda Rady
- I. Místopředseda Rady
- člen Rady
- člen Rady
- člen Rady
- člen Rady
- člen Rady
- Předsedové KOSÚ nebo jimi pověřený zástupce
3.2 Rada
Radu řídí předseda nebo místopředseda nebo Radou zvolený člen. Jednání se řídí jednacím řádem.
Práva a povinnosti jsou vymezena Statutem OSÚ AD. Členy Rady jsou:
- Předseda Rady
- Místopředseda Rady
- člen Rady
- člen Rady
- člen Rady
3.2.1 Sekretariát OSÚ AD SLČR
Výkon rozhodnutí Pléna , Rady a Revizní komise zajišťuje výkonná složka – sekretariát a to dle
vymezených práv a povinností.
Výkonnou složku – sekretariát tvoří:
- manažer
- asistentka manažera
- trenéři (ve jmenovaných funkcích )
Činnost sekretariátu řídí manažer, který je nadřízeným všech pracovníků a členům sekretariátu. O
způsobech obsazení sekretariátu a výběru zaměstnanců rozhoduje na návrh manažera Rada , 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 vlastním Statutem a Statutem
OSÚ AD kde jsou vymezena její práva a povinnosti. Členy Revizní komise jsou:
- Předseda Revizní komise
- členové Revizní komise

3.4 Odborné komise a trenérské rady
Odborné komise a trenérské rady jsou odborné útvary Rady , které plní jí zadané úkoly, nebo úkoly
vyplývající ze Statutu OSÚ AD a předkládají jí podklady pro její rozhodování. Každá komise nebo
trenérská rada má vždy předsedu, který řídí jejich jednání a dále členy, které stanovuje Rada , nebo
jsou dány Statutem OSÚ AD. Jejich jednání se řídí jednacím řádem OSÚ AD SLČR

Odborné komise a trenérské rady stanovuje Rada a mohu být a nebo jsou dány Statutem OSÚ AD takto:
a)
trenérské rada RD žen
b)
trenérská rada RD mužů
c)
trenérská rada RD juniorů
d)
strategická komise
e)
expertní komise
f)
ekonomická komise
g)
trenérská rada žactva
h)
metodická komise
i)
komise sportovně technická (STK)
j)
marketingová komise
k)
mezinárodní komise
l)
zdravotní komise
m)
komise PR
3.4 Odborné sportovní úseky alpských disciplín krajských svazů SLČR
Odborné sportovní úseky AD jsou součástí krajských svazů SLČR, které mají vlastní statuty. Plní úkoly
spojené s činností ve svém území a koordinují svojí činnost v rámci OSÚ AD SLČR
Krajské svazy SLČR jsou: Praha
A
Středočeský
S
Ústecký
U
Liberecký
L
Karlovarský
K
Královehradecký
H
Pardubický
E
Plzeňský
P
Jihočeský
C
Vysočina
J
Jihomoravský
B
Olomoucký
M
Moravskoslezský
T
Zlínský
Z

4. Soustava organizačních norem
4.1 Organizační řád
Organizační řád je základní organizační norma OSÚ AD SLČR. Má tyto části:
4.2 Řídící a organizační normy
Řídícími a organizačními normami jsou:
 Usnesení Valné hromady , Pléna , Rady a Revizní komise, trenérských rad a komisí
Usnesení jsou uváděna v zápisech z jednání těchto orgánů.
Usnesení jednotlivých složek OSÚ AD jsou předávána sekretariátu ÚAD SLČR.
Jednotlivá usnesení jsou označována pořadovým číslem jednání v příslušném roce lomeným
číslem usnesení.
 Statut
Statut je základní norma, jíž se řídí činnost OSÚ AD.
Statut schvaluje Valná hromada OSÚ AD SLČR. Tento Statut nesmí být v rozporu se
schváleným zněním Stanov SLČR.
 Řády, směrnice a kritéria
Řády, směrnice a kritéria zpracovávají pověření členové OSÚ AD SLČR nebo pracovní
skupiny. Obsahují závazné pokyny pro organizaci a řešení problematiky související s činností
OSÚ AD SLČR. Schvaluje je Rada nebo ve vyhrazených případech plénum Rady. 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 AD SLČR.
Pokyny připravuje sekretariát OSÚ AD SLČR a schvaluje Rada .
Pokyny jsou označeny pořadovým číslem lomeným rokem vydání.

Článek 2 Odborná část
V této části vymezeny oblasti práce a odpovědnosti a pravomoci jednotlivých stupňů řízení OSÚ AD
SLČR.

1.Rada
Předseda
Vymezená oblast práce a odpovědnost
Místopředseda OSÚ AD SLČR
Vymezená oblast práce a odpovědnost
Člen OSÚ AD SLČR
Člen OSÚ AD SLČR
Člen OSÚ AD SLČR

2. Sekretariát
Manažer
Vymezená oblast práce:
Odpovědnost:
Asistentka manažera
Vymezená oblast práce:
Odpovědnost:

řízení činnosti sekretariátu OSÚ AD SLČR
organizační chod sekretariátu OSÚ AD SLČR, plnění úkolů orgánů OSÚ
AD a SLČR
administrativní činnost
zabezpečení administrativní činnosti, plnění úkolů manažera

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

dle úkolů
plnění úkolů

4. Odborné komise
Trenérské rady
Trenérské rady (TR) jsou zřízeny Statutem OSÚ AD.Předsedou každé TR je člen určený
Radou. Složení trenérské rady je dáno Statutem OSÚ AD .
Trenérské rady předkládají Radě OSÚ AD návrhy: nominačních kritérií RD, RDJ, OH, MS,
MSJ, SP, EP, EYOF, nominací na jednotlivé soutěže, na systémy hodnocení, na obsazení
trenérských míst, na zařazování závodníků do družstev, resortních sportovních center (RSC),
sportovních center mládeže (SCM), na ustanovení SŘ, PLZ a dalších technických norem včetně
dalších otázek spojených se zaměřením této rady.
Ekonomická komise
Ekonomická komise je zřízena Statutem OSÚ AD SLČR.Předsedou komise je pověřený člen
Rady .Ekonomická komise zajišťuje ekonomickou informatiku, sleduje čerpání rozpočtu,
navrhuje metodické postupy při financování, v případě potřeby předkládá Radě návrhy na
změny rozpočtu OSÚ AD.
Trenérská rada žactva
Trenérská rada žactva je zřízena Statutem OSÚ AD SLČR.Předsedou je člen pověřený Radou.
Složení trenérské rady žactva je určeno Statutem OSÚ AD. Zastupitelnost členů je možná na
základě pověření KOSÚ AD SLČR.
Trenérská rada žactva může předkládat Radě návrhy z oblasti mládežnického lyžování :
nominačních kritérií na RD žactva, nominací na jednotlivé soutěže, na systémy hodnocení, na
obsazení trenérských míst, na zařazování do RD, SCM, SpS a seznamu sportovně talentované
mládeže, na ustanovení SŘ, PLZ a dalších technických norem.
Sportovně technická komise
Komise je zřízena Radou. Předseda a členové jsou určeni Radou. Členové komise jsou
nezastupitelní.
Sportovně technická komise zabezpečuje a předkládá Radě návrhy z oblastí : homologací tratí,
vyhodnocování výkonů závodníků, zabezpečuje měření při akcích, sleduje a vyhodnocuje
činnost rozhodčích .
Zajišťuje výsledkový servis, dohled nad průběhem soutěží atd. Předkládá Radě návrhy na
kalendáře soutěží, změny PLZ, zpracovává návrhy Soutěžního řádu.
Metodická komise
Komise je zřízena Radou. Předseda a členové jsou určeni Radou. Členové komise jsou
nezastupitelní
Metodická komise: zabezpečuje školení a evidenci trenérů. Předkládá Radě návrhy: z oblasti
metodiky, publicistické činnosti a možnosti uplatnění zkušeností a potřeb v oblasti zdravotní.
Marketingová komise
Komise je zřízena Radou. Předseda a členové jsou určeni Radou. Členové komise jsou
nezastupitelní.
Marketingová komise zabezpečuje a předkládá Radě návrhy z oblastí zajištění materiálu,
reklamního plnění včetně návrhů smluv dále z oblasti PR včetně realizace tiskových konferencí.
Mezinárodní komise
Komise je zřízena Radou. Předseda a členové jsou určeni Radou. Členové komise jsou
nezastupitelní.
Mezinárodní komise předkládá Radě návrhy z oblasti mezinárodních sportovních vztahů,
členství v komisích FIS, zajišťuje informovanost z rozhodnutí FIS. Předkládá Rdě návrhy na
účast na jednáních FIS.

Zdravotní komise
Komise je zřízena Radou. Předseda a členové jsou určeni Radou. Členové komise jsou
nezastupitelní.
Zdravotní komise předkládá Radě návrhy z oblasti zdravotního zabezpečování a prevence a
dopingové problematiky.
Odborné sportovní úseky alpských disciplín krajských svazů SLČR
Odborné sportovní úseky alpských disciplín jsou součástí krajského svazu lyžařů. Mají
vymezenou činnost v rámci statutů jednotlivých krajských svazů a jejich odborných sportovních
úseků. V rámci OSÚ AD plní zejména úkoly v oblasti:
-evidence členské základny
-organizování soutěží
-hospodaření s přidělenými finančními prostředky
Organizační řád nabývá platnosti schválením Rady OSÚ AD SLČR dne 15.5.2012
5. Obecná ustanovení
Všechny vydávané řídící a organizační normy musí být v písemné formě a zveřejněny na
webových stránkách OSÚ AD SLČR

