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1. Úvod
Oddíl kulturistiky TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště z.s. je základním organizačním článkem TJ. Je
zřízen k naplňování sportovní činnosti ve sportovním odvětví kulturistiky a silového trojboje. Nemá
právní subjektivitu. Má povahu autonomního samosprávného celku. Samostatně organizuje svůj
tělovýchovný a sportovní proces podle pravidel daného sportovního odvětví.
Organizační řád Oddílu kulturistiky TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště z.s. je zřízen na základě
stanov TJ Slovácká Slávia. V souladu s těmito stanovami se také vykládá a užívá a nesmí být s nimi v
rozporu. Organizační řád je závazný pro všechny členy oddílu. Veškeré záležitosti oddílu a jeho členství
nad rámec organizačního řádu řeší stanovy TJ, platné od 18. listopadu 2016.

2. Organizační část
A) Práva a povinnosti
Každý člen má právo:
a) zúčastňovat se všech akcí oddílu a aktivně se na nich podílet
b) člen závodní skupiny má právo přednostně a nerušeně používat zařízení posilovny v době tréninku,
zejména bezprostředně před soutěží
c) podávat návrhy na doplnění nebo upravení kteréhokoli bodu organizačního řádu k rukám výboru
d) kandidovat na člena výboru po uplynutí minimálně 5 let členství v oddíle a po nabytí věku 18 let
e) odvolat se k výboru oddílu proti udělenému trestu do 10 dnů od obdržení daného rozhodnutí
f) přerušit členství v oddíle na dobu nejvýše 6 měsíců na základě splnění ostatních podmínek členství
Každý člen má povinnost:
a) dodržovat v posilovně a přilehlých prostorách oddílu zásady slušného chování jakož i hygienické
zásady zdravého soužití
b) udržovat v posilovně pořádek, dodržovat rozmístění jednotlivého nářadí, po cvičení odkládat činky
zpět do stojanů, dodržovat základní váhy na jednotlivých nářadích a cvičit tak, aby je nepoškozoval
hrubým zacházením
c) v případě poškození nářadí, strojů a vybavení posilovny nebo zjištění závady toto bezodkladně
ohlásit výboru oddílu a zabezpečit je proti případnému úrazu
d) dodržovat následující pravidla:
- zákaz vstupu cizích osob do posilovny, s výjimkou potenciálních zájemců o členství v oddíle, a to za
doprovodu člena oddílu
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- zákaz vstupu zvířat
- zákaz vstupu osob mladších 15 let bez doprovodu člena oddílu staršího 18 let
- zákaz nošení střelných, bodných a sečných zbraní v prostorách oddílu
- zákaz užívání, šíření a prodeje zákonem nedovolených podpůrných prostředků a narkotik
- zákaz využívání společných prostor a zařízení k soukromým účelům a činnostem za účelem zisku
e) zkontrolovat uzavření oken, zhasnout světla, vypnout rádio či ventilátor, je-li cvičenec poslední, kdo
opouští posilovnu
f) platit všechny finanční poplatky, a to v termínech a částkách stanovených ve finanční části tohoto
organizačního řádu
g) na výzvu výboru oddílu se dostavit k jednání na schůzi výboru oddílu, případně se řádně a včas z
tohoto jednání omluvit a navrhnout jiný dostupný termín v nejbližší době
B) Zásady pro postihy a tresty
Každý člen, který závažným způsobem neplní své členské povinnosti, vyplývající z tohoto
organizačního řádu, jakož i ze stanov TJ, se dopouští přestupku a vystavuje se postihu či trestu, o jehož
udělení rozhoduje výbor oddílu.
a) při neplnění již zmíněných povinností může být členovi oddílu udělen výborem oddílu následující
postih nebo trest:
1. podmínečné napomenutí
2. pořádková pokuta, zejména za poškozený majetek oddílu
3. pozastavení činnosti na dobu určitou*
4. vyloučení z řad členů oddílu za hrubé porušení OŘ**
* Člen oddílu, jemuž byla pozastavena činnost, nemá právo vstupu do prostor oddílu. Má právo podat písemnou a
odůvodněnou žádost výboru oddílu o znovuzačlenění mezi řádné členy před vypršením lhůty trestu. Řádné členství se
neobnovuje automaticky po vypršení tohoto trestu.
** O vyloučení z řad členů oddílu rozhoduje členská schůze. Do doby rozhodnutí členské schůze je členovi, navrženému
výborem oddílu na vyloučení, pozastavena činnost.

b) člen oddílu hrubě porušující dané povinnosti nebo nedodržující pravidla slušného chování může být
postihnut přímo na místě členem výboru oddílu nebo členem výbor zastupujícím, a to vykázáním z
posilovny nebo z jiné akce pořádané oddílem kulturistiky
c) při nedodržení termínu placení finančních náležitostí bude členu uložena paušální pokuta za pozdní
platbu ve výši 300 Kč; dny prodlení se začínají počítat od následujícího dne, kdy vypršel termín pro
platbu; maximální délka prodlení je 30 dnů, poté je členství zrušeno.
d) o všech postizích a trestech, s výjimkou konečného rozhodnutí v bodě č. 4, rozhoduje výbor oddílu v
rámci organizačního řádu klubu a stanov TJ Slovácká Slavia.
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C) Finanční část
Na základě přijetí do oddílu kulturistiky je člen povinen uhradit následující poplatky:
1) Poplatek ve formě příspěvku na provozní a sportovní činnost oddílu
2) Poplatek za členství v TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
ad1)
a) Jednorázový vstupní poplatek při přijetí za člena oddílu ve výši 3 000 Kč, v němž je zahrnuta platba
za dané pololetí.
b) Pravidelné poplatky:
Závodní skupina:

členský poplatek TJ v daném roce

Členové výboru:

1 000 Kč ročně

Kondiční skupina:

3 000 Kč ročně

Pasivní členové:

členský poplatek TJ v daném roce

Senioři:

1 000 Kč ročně

Finanční příspěvky se vybírají 2x ročně, a to do 30. dubna běžného roku za 1. pololetí a do 31. října
běžného roku za 2. pololetí. Z takto získaných finančních prostředků vyplácí oddíl podporu soutěžícím
závodníkům, trenérům a pomocnému doprovodu dle výše finanční hotovosti a na základě rozhodnutí
výboru ve věcech výběru závodníků, soutěží i výše podpory s prioritou soutěží svazových (SKFČR a
ČSST) a mistrovských.
Členská schůze taktéž na základě návrhu výboru s prvořadým ohledem na zájem závodní skupiny a
sportovní činnosti oddílu z těchto zdrojů provádí nákup a prodej strojů a vybavení posilovny, jakož i
pokrývá náklady na provoz a chod oddílu. Změnu všech shora uvedených poplatků a úhrad lze provést
na základě informovaného souhlasu většiny členů přítomných na členské schůzi.*
* Procentuální použití ročního rozpočtu po odpočtu odvodů pro TJ Slovácká Slavia na oblasti: a) 50% na závodní činnost, b)
40% na technické vybavení posilovny, včetně oprav, c) 10 % provozní účely s držením finanční rezervy ve výši 10 000 Kč.
Proporční rozdělení lze případně upravit dle aktuálních potřeb, finančního stavu pokladny na základě shora uvedených
priorit.

ad2)
Platba členských příspěvků TJ Slovácké Slavii Uherské Hradiště se odvádí ve výši, kterou určuje TJ
Slovácká Slavia a která se oznamuje členům TJ vždy na počátku každého roku.

4

D) Orgány klubu
Členská schůze je nejvyšší orgán oddílu a schází se nejméně 1x ročně. Členskou schůzi svolává
předseda oddílu na základě zveřejnění data, nejpozději do 30. března každého roku, místa jejího konání
a programu schůze minimálně 30 dnů před termínem konání členské schůze.* Členská schůze se
skládá ze všech členů oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem
rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných. K platnosti usnesení členské
schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. V
případě změny v Organizačním řádu, začlenění nebo vystoupení ze zastřešující organizace nebo svazu
je zapotřebí 3/5 hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Zasedání členské schůze může být
odvoláno stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
* Výbor oddílu je povinen svolat členskou schůzi z podnětu alespoň 1/3 členů s hlasovacím právem. Nesvolá-li výbor oddílu
členskou schůzi ani do 30 dnů od podání podnětu, je ten, kdo tento podnět podal, oprávněn svolat členskou schůzi sám.

Do působnosti členské schůze oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu, které však
nejsou vyhrazeny orgánům TJ, a to zejména:
•
•
•
•
•
•
•

volba a odvolání členů výboru oddílu v počtu pěti členů,
volba zástupců oddílu na valnou hromadu TJ,
hodnocení činnosti oddílu a práce výboru za období od minulé členské schůze
schválení výsledku hospodaření oddílu a finančního rozpočtu na další období
určení hlavních směrů činnosti oddílu,
rozhodnutí o vstupu oddílu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného
sportovního odvětví
vystoupení z TJ

Výbor oddílu zabezpečuje a řídí činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze. Výbor oddílu má pět
členů, jejichž funkční období je čtyřleté. Výbor oddílu svolává k zasedání předseda oddílu nebo
v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru oddílu. Výbor se schází podle
potřeby, zpravidla 1x měsíčně.
Výbor oddílu zejména:
•
•
•
•

zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů TJ,
zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu,
přijímá nové členy,
rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské
schůze oddílu nebo orgánů TJ

3. Závěr
Přijetím za člena oddílu kulturistiky TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště a podpisem přihlášky každý
člen potvrzuje a slibuje, že se bude řídit všemi body tohoto organizačního řádu. Zároveň souhlasí s
uvedenými právy a povinnostmi vyplývajícími z členství v oddíle v plném rozsahu.
Organizační řád má neomezenou časovou platnost a o jeho uplatnění a působení pro činnost oddílu
rozhoduje výbor oddílu.
Tento Organizační řád nabývá platnosti od 21. 12. 2018
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