ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
1.
Základní ustanovení
1.Organizační řád Českého lukostřeleckého svazu (dále jen OŘ ČLS) v souladu se
Stanovami ČLS upravuje vnitřní členění ČLS, systém řízení, rozsah příslušnosti a
pravomoci jednotlivých svazových orgánů, zásady a metody jejich práce, vztahy mezi
orgány ČSL navzájem i vůči základním organizačním složkám ČLS.
2.Všechny orgány ČLS vykonávají svoji činnost v souladu se Stanovami ČLS tak, aby
všestranně respektovaly právo všech členů na uplatnění jejich názorů.V činnosti ČLS
musí být zachována demokratická pravidla řízení.
2.
Orgány a organizační složky ČLS
1.Předseda ČLS zejména:
a) zastupuje ČLS jako statutární orgán
b) uzavírá pracovní smlouvu se schváleným sekretářem ČLS a po předchozím
souhlasu předsednictva ČLS tento pracovní poměr rozvazuje
c) po předchozím souhlasu předsednictva ČLS uděluje:
- všeobecná (generální) zmocnění k zastupování ČLS (právní zastoupení,
zastoupení ve vyšších tělovýchovných orgánech, v olympijském výboru,
v mezinárodních organizacích apod.)
jednorázová (speciální) zmocnění k zastupování ČLS v konkrétních případech,
a po předchozím souhlasu předsednictva ČLS tato zmocnění odnímá
d) předsedá předsednictvu ČLS, řídí se jeho rozhodnutími a rozhodnutími Valného
shromáždění ČLS.Vlastní rozhodovací pravomocí disponuje pouze v případě
nebezpečí z prodlení, přičemž veškerá jeho samostatná rozhodnutí podléhají
následnému schválení předsednictvem ČLS.
2.Místopředseda ČLS
zastupuje předsedu ČLS po dobu jeho nepřítomnosti v celém rozsahu jeho pravomocí.
3.Předsednictvo ČLS
a) zřizuje a řídí sekretariát ČLS
b) jmenuje předsedy a členy stálých komisí
c) zřizuje dočasné komise (legislativně právní, disciplinární, hospodářskou a
d) majetkovou, komisi rozhodčích , projekt 2004, smírčí komisi a případně nově
e) zřízené komise další); jmenuje odvolává jejich předsedy
f) řídí činnost ČLS v době mezi volebními obdobími jako nejvyšší výkonný orgán ČLS
g) zpracovává návrh na rozpočet, roční účetní uzávěrku, návrh finanční činnosti
ČLS a návrh veškerých majetkových aktivit a jejich změn
h) schvaluje složení RD a nominaci na mezinárodní závody
i) svolává valné shromáždění ČLS nebo mimořádné valné shromáždění ČLS
j) rozhoduje o přijetí mimořádného člena ČLS
k) rozhoduje o uzavírání smluvních vztahů a o vedení soudních sporů
l) rozhoduje o udělení či odnětí plných mocí k zastupování ČLS
m) schvaluje nebo ruší samostatně učiněná rozhodnutí ze strany předsedy ČLS, která
mu musí být na každé poradě předkládána v datumovém pořadí se zdůvodněním
n) schvaluje metodické dopisy odborných komisí
o) vydává vnitrosvazové směrnice (normativní interní instrukce)
p) projednává zprávy revizora a přijímá potřebná opatření
q) jmenuje rozhodčí a trenéry

4.Stálé odborné komise ČLS:
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a) komise sportovně technická
b) komise trenérsko metodická
5.Sportovně technická komise ČLS zejména:
a) odpovídá za zabezpečení dlouhodobých soutěží a vyhodnocuje jejich průběh
b) odpovídá za zabezpečení jednotlivých MČR a vyhodnocuje jejich průběh
c) vyhodnocuje výkonnostní třídy
d) připravuje podklady pro výběr do RD a předkládá je TMK
e) připravuje kalendář závodů
f) eviduje české rekordy
g) spolupracuje s ostatními odbornými komisemi
h) zabezpečuje úkoly stanovené předsednictvem ČLS
6.Trenérsko metodická komise ČLS zejména:
a) zabezpečuje vzdělávací proces trenérů, vede jejich evidenci
b) zpracovává metodické podklady pro trenéry
c) spolupracuje s FTVS při rozšiřování trenérů i mimo oblast ČLS a vede evidenci
všech trenérů vyškolených ČLS
d) vydává metodické dopisy stanovící závazná pravidla sportovní činnosti
e) zpracovává metodiku výchovy a výcviku talentované mládeže
f) zpracovává metodiku přípravy RD na všech úrovních
g) zpracovává návrhy na složení RD a předkládá je se svým stanoviskem
předsednictvu ČLS
h) navrhuje složení účastníků mezinárodních závodů a návrh předkládá předsednictvu
ČLS ke schválení
i) spolupracuje s ostatními odbornými komisemi
j) zabezpečuje úkoly stanovené předsednictvem ČLS.
7.Informatika
a) zabezpečuje včasný a kvalitní informační systém v ČLS formou Zpravodaje ČLS
b) zabezpečuje včasný a kvalitní informační systém mimo ČLS v hromadných
sdělovacích prostředcích
c) sleduje, vyhodnocuje a metodicky zabezpečuje informační systém na úrovni
regionů
d) zajišťuje systematickou propagaci české lukostřelby ve sdělovacích prostředcích
e) zajišťuje vnitřní informatiku v ČLS pro všechny základní organizační složky i
orgány ČLS
f) (právní, ekonomickou i odbornou včetně informací ze zahraniční lukostřelby)
g) ve věcech informatiky spolupracuje s vyššími složkami tělovýchovy i státními
orgány a
h) institucemi
i) spolupracuje s odbornými komisemi
j) zabezpečuje úkoly stanovené předsednictvem ČLS.

8.Dočasné odborné komise ČLS jsou zejména:
a) komise rozhodčích
b) komise legislativně právní
c) komise disciplinární
d) komise hospodářská a majetková
e) projekt 2004
f) smírčí komise.
9.Komise rozhodčích:
a) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích s cílem zvyšování kvalifikace
b) zajišťuje metodickou přípravu pro školení rozhodčích
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c) průběžně sleduje dodržování pravidel lukostřelby a jejich aktuálnost ve vztahu
k mezinárodním pravidlům
d) podle možností vytváří podmínky pro zvýšení počtu rozhodčích se statutem
mezinárodního rozhodčího
e) zúčastňuje se přípravy všech ústředních a mezinárodních závodů
f) navrhuje rozhodčí pro všechny závody zařazené v KLZ
g) spolupracuje s odbornými komisemi
h) zabezpečuje úkoly stanovené předsednictvem ČLS.
10.Komise legislativně právní:
a) Postupně zpracovává veškeré vnitrosvazové předpisy (normativ-interní instrukce):
- organizační řád
- disciplinární řád
- přestupní řád
- registrační řád
- representační řád
- půjčovní řád
- směrnice pro zajištění ochrany majetku ČLS
- atd.
b) v průběhu volebního období shromažďuje připomínky členské základny i orgánů
ČLS a
informuje o nich valnou hromadu za účelem případné novelizace
c) zajišťuje právní službu pro ČLS (uzavírání smluv, vypovídání smluv, účast
v soudních sporech,
právní styk se státními orgány a institucemi)
d) zabezpečuje úkoly stanovené předsednictvem ČLS.
11.Komise disciplinární:
a) vykonává funkci prvoinstančního disciplinárního orgánu v ČLS
b) o provedených disciplinárních řízeních informuje předsednictvo ČLS
c) zpracovává “Poučné listy“ o provedených disciplinárních řízeních a ve spolupráci
s komisí pro informatiku zajišťuje jejich zveřejnění
d) vede evidenci o projednávaných disciplinárních řízeních
12.Komise hospodářská a majetková:
a) vydává předpisy pro evidenci majetku ČLS a předkládá je předsednictvu ČLS ke
schválení
b) zajišťuje kontrolu majetku ČLS
c) spolupracuje s revizní komisí ČLS a podává jí podněty k provedení hloubkových
nebo dílčích revizí
d) o zjištěných závadách informuje předsednictvo ČLS a iniciuje podání žalob či
trestních oznámení
e) zabezpečuje úkoly stanovené předsednictvem ČLS.
13.Projekt 2004:
a) navrhuje systémové uspořádání projektu
b) navrhuje předsednictvu ČLS jmenování nových členů projektu
c) navrhuje předsednictvu ČLS jmenování oblastních trenérů
d) vypracovává kontrolní systém projektu
e) zabezpečuje úkoly stanovené předsednictvem ČLS.
14.Smírčí komise
a) řeší vzájemné spory mezi lukostřeleckými kluby a oddíly na základě shodné vůle
obou stran
sporu.
b) vydává nález, který lze napadnout odvoláním do 15ti dnů od jeho doručení do
vlastních rukou.
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Odvolacím orgánem je předsednictvo ČLS.
15.Sekretariát
a) zajišťuje vedení účetních operací
b) zajišťuje evidenci členské základny
c) zajišťuje evidenci materiálu ČLS
d) zajišťuje veškerou agendu a styk s mimořádnými členy i se základními
organizačními složkami ČLS, jakož i ČOV, ČSTV, EMAU a FITA.
e) spolupracuje se všemi komisemi
f)
3.
Revizní komise

Pracuje v souladu se stanovami ČLS.
4.
Závěrečná ustanovení
Tento organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení na valném
shromáždění ČLS dne 7.4.2001.
Zpracoval:

dr.Hein
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