Dělnická tělocvičná jednota Hradec Králové – Hradecký klub veslařů

VNITŘNÍ ŘÁD KLUBU
Článek I
Základní ustanovení
1. Dělnická tělocvičná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) je dobrovolným, nezávislým,
demokratickým a nestranickým občanským sdružením fyzických a právnických osob (dále
jen členů DTJ nebo členů) podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a je
samostatným právním subjektem. DTJ se při své činnosti řídí stanovami, které nabyly
účinnosti dnem 6.6.1991, tj. dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České republiky
pod č.j. VSC/1-6826/91-R a stanovami Svazu dělnických tělovýchovných jednot České
republiky.
2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské nábřeží 427, PSČ 500 02.
3. IČO DTJ je 42193168.
4. DTJ je členem Svazu dělnických tělovýchovných jednot České republiky.
5. Součástí DTJ je Hradecký klub veslařů (dále jen DTJ-HKV).
6. Vnitřní řád klubu DTJ-HKV jsou v souladu se stanovami DTJ a upravuje vnitřní principy
DTJ-HKV.
Článek II
Hlavní cíle a poslání DTJ-HKV
1. Základním účelem DTJ-HKV je trvale propagovat a organizovat závodní i rekreační
veslařskou sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. Pro splnění
tohoto účelu DTJ-HKV organizuje tréninky svých členů, jejich soustředění a jiné formy
přípravy a dále zajišťuje účast svých členů na veslařských závodech. Pro splnění tohoto
účelu DTJ-HKV spolupracuje také s jinými subjekty v České republice i v zahraničí
2. DTJ-HKV vykonává další činnosti pro dosahování svého základního účelu. Takovými
činnostmi se rozumí zejména:
a) Materiální zajišťování činnosti DTJ-HKV (např. obstarávání prostředků pro činnost
DTJ-HKV ze soukromých i z veřejných zdrojů, získávání a správa majetku).
b) Spolupráce s jinými občanskými sdruženími či jinými subjekty.
c) Vytváření možností užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
pak mládeže.
d) Budovat, chránit, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení a ostatní majetek,
která DTJ vlastní nebo užívá.
e) Hájit zájmy DTJ, svých členů a to uvnitř i navenek.
f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu, kultury a zdraví v regionu.
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Článek III
Vznik členství
1. Členství v DTJ-HKV je dobrovolné.
2. Členem DTJ-HKV se může stát každý občan České republiky, který má zájem aktivně se
podílet na činnosti DTJ a který souhlasí s jejími stanovami. Členem DTJ-HKV se může stát
za stejných podmínek i občan kteréhokoli členského státu EU. Občané třetích států se mohou
stát členy DTJ-HKV za podmínky, že se zdržují na území České republiky na základě
povolení k dlouhodobému pobytu.
3. Členem DTJ-HKV se může stát i právnická osoba se sídlem na území České republiky.
4. Děti mladší 15 let se mohou účastnit činnosti DTJ-HKV se souhlasem rodičů nebo
zákonného zástupce.
5. Členství v DTJ-HKV vzniká dle stanov DTJ v den vystavení členského průkazu DTJ a to na
základě návrhu výboru DTJ-HKV a odevzdání písemné přihlášky.
6. Výbor DTJ-HKV může stanovit přiměřenou zkušební dobu pro přijetí. Přijatému členu vydá
DTJ členský průkaz DTJ, dorostenecký průkaz DTJ nebo žákovský průkaz DTJ.
Nepřijatému členu jeho přihlášku písemně zamítne.
7. Překážkou vzniku členství v DTJ-HKV je předchozí vyloučení uchazeče z jiné DTJ.
8. Podmínkou vzniku členství v DTJ-HKV je zaplacení členského příspěvku.
9. Členství v DTJ-HKV se ročně obnovuje zaplacením členského příspěvku za příslušný rok.
Článek IV
Zánik členství
2. Členství v DTJ-HKV zaniká:
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) vyškrtnutím,
d) smrtí člena - fyzické osoby nebo zánikem člena - právnické osoby,
e) zánikem nebo rozpuštěním DTJ-HKV.
3. Člen může z DTJ-HKV kdykoli vystoupit. Vystoupení je účinné dnem doručení písemného
oznámení o vystoupení výboru DTJ-HKV.
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4. Výbor DTJ-HKV může vyloučit člena DTJ-HKV pokud:
a) zvlášť hrubě poruší kázeň v DTJ-HKV,
b) opakovaně porušuje kázeň v DTJ-HKV, ačkoli byl již pro porušení kázně v DTJHKV předtím písemně napomenut,
c) svým jednáním závažně poškodil zájmy DTJ-HKV,
d) závažným způsobem či opakovaně porušil Vnitřní řád klubu DTJ-HKV.
5. Členství zaniká též vyškrtnutím pro nezaplacení členského či oddílového příspěvku, a to po
předchozím písemném upozornění.
6. Písemné upozornění dle odst.5 a rozhodnutí o vyloučení či vyškrtnutí člena mu musí být
doručeno, a to buď osobně nebo poštou jako doporučená zásilka. Zásilka se má za
doručenou, po uplynutí doby, po kterou je uložena na doručovací poště.
7. Člen, jehož členství zaniklo vyloučením či vyškrtnutím má právo požádat o přezkoumání
tohoto rozhodnutí nejbližší valnou hromadou DTJ-HKV.
Článek V
Práva a povinnosti člena DTJ-HKV
1. Člen DTJ-HKV má zejména tato práva:
a) účastnit se sportovní, tělovýchovné, turistické, vzdělávací, společenské a kulturní
činnosti organizované a pořádané DTJ-HKV,
b) využívat členských výhod člena DTJ-HKV,
c) podílet se na řízení DTJ a DTJ-HKV, zejména je oprávněn účastnit se jednání valné
hromady DTJ-HKV, vznášet návrhy a připomínky k činnosti DTJ a DTJ-HKV či
jejích orgánů a zaměstnanců, nahlížet do dokladů DTJ, DTJ-HKV a být informován o
všech záležitostech DTJ a DTJ-HKV na valné hromadě,
d) účastnit se schůzí výboru DTJ-HKV v těch případech, kdy výbor jedná o reprezentaci
člena, jeho činnosti či chování,
e) využívat výhod poskytovaných Svazem dělnických tělovýchovných jednot České
republiky a DTJ-HKV,
f)

členové DTJ-HKV starší 18 let splňující podmínku minimálně 2 let členství v DTJHKV mají právo rozhodujícího hlasu na valné hromadě DTJ a DTJ-HKV.
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2. Člen DTJ-HKV má zejména tyto povinnosti:
a) aktivně se podílet činnosti DTJ-HKV ,
b) dodržovat stanovy DTJ a Vnitřní řád DTJ-HKV, rozhodnutí valné hromady a výboru
DTJ a DTJ-HKV,
c) odpovědně vykonávat funkce, jimiž byl v rámci činnosti DTJ-HKV pověřen,
d) dodržovat zásady sportovní morálky a etiky,
e) dbát na dodržování pravidel slušného a čestného jednání a být v tomto duchu
příkladem zvláště mládeži,
f) řádně a včas platit členské a oddílové příspěvky,
g) šetřit, chránit, rozmnožovat a zvelebovat majetek DTJ,
h) nahradit vzniklou škodu, která byla DTJ nebo DTJ-HKV členem způsobena,
i) propagovat činnost a poslání DTJ a DTJ-HKV, získávat nové členy a příznivce.
Článek VI
Orgány DTJ-HKV
Orgány DTJ-HKV jsou:
a)

valná hromada DTJ-HKV,

b)

výbor DTJ-HKV,

c)

předseda DTJ-HKV.
Článek VII
Valná hromada DTJ-HKV

1. Valná hromada DTJ-HKV je vrcholným orgánem DTJ-HKV. Valnou hromadu tvoří
jednotliví členové DTJ-HKV starší 18 let a splňující podmínku minimálně 2 let členství
v DTJ- HKV s hlasem rozhodujícím. Členové výboru DTJ-HKV jsou povinni zúčastnit se
valné hromady. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na
základě předchozího souhlasu valné hromady DTJ-HKV.
2. Valnou hromadu svolává výbor DTJ-HKV tak, aby se konala nejméně jedenkrát ročně.
Nesvolá-li výbor DTJ-HKV valnou hromadu v uvedené lhůtě, je oprávněn ji svolat na
písemnou žádost nejméně jedné třetiny všech členů s hlasem rozhodujícím předseda DTJHKV. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda DTJ-HKV, ani výbor DTJ-HKV
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do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů
s hlasem rozhodujícím, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.
3. Člen DTJ-HKV s hlasem rozhodujícím se zúčastňuje jednání valné hromady buď osobně
nebo v zastoupení na základě plné moci. Člen DTJ-HKV – právnická osoba se účastní valné
hromady prostřednictvím statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu.
4. Člen DTJ-HKV s hlasem rozhodujícím, členové výboru DTJ-HKV a předseda mají každý
jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. Do výlučné působnosti valné hromady DTJ-HKV patří:
a) schvalování vnitřního řádu klubu a jeho změny, schvalování nebo odmítnutí
rozhodnutí výboru nebo předsedy, schvalování symboliky DTJ-HKV,
b) volba výboru a dalších orgánů DTJ-HKV, jejich odvolání a řešení sporů mezi nimi,
c) schvalování zprávy výboru DTJ-HKV o činnosti a výsledcích hospodaření DTJ-HKV
za uplynulý rok,
d) schvalování plánu činnosti a rozpočtu DTJ-HKV na další rok,
e) stanovení výše členských příspěvků a způsobu jejich placení s ohledem na pravidla
DTJ,
f) rozhodování o zrušení, sloučení či rozpuštění DTJ-HKV,
g) rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje vnitřní
řád klubu, nebo které si valná hromada ke svému rozhodnutí vyhradí.
6. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna, ať osobně či v zastoupení, nejméně
nadpoloviční většina všech členů DTJ-HKV s hlasem rozhodujícím. K přijetí usnesení je
nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím, pro
rozhodování o zrušení nebo rozpuštění DTJ-HKV a o převodu jejího majetku na DTJ je
nutná dvoutřetinová většina všech členů s hlasem rozhodujícím.
Článek VIII
Výbor DTJ-HKV
1. Výbor DTJ-HKV je nejvyšším orgánem DTJ-HKV v době mezi jednáními valné hromady.
Výbor DTJ-HKV má 5 členů. Výbor tvoří předseda, hospodář, hlavní trenér, správce
loděnice, tajemník. Členové výboru DTJ-HKV jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř
let.
2. Každý člen výboru má jeden hlas. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů výboru.
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3. Výbor DTJ-HKV rozhoduje o všech záležitostech DTJ-HKV, které nejsou svěřeny do
působnosti valné hromady.
4. Výbor rozhoduje o všech finančních operacích DTJ-HKV nad 10.000,- Kč v jednom
kalendářním měsíci.
5. Zasedání výboru svolává a řídí předseda DTJ-HKV nebo pověřený člen výboru. Výbor se
schází jedenkrát za měsíc. A to vždy první pondělí v měsíci od 17:30 hod. Na žádost
nejméně ½ členů se výbor může scházet i mimo tento termín.
6. Uvolní-li se během funkčního období místo některého z členů výboru, může výbor na
uvolněné místo kooptovat dalšího člena. Ve výjimečném případě lze takto kooptovat další
členy výboru, nejvýše však do 2/5 počtů členů výboru. Kooptace nových členů výboru
podléhá schválení nejbližší valnou hromadou DTJ-HKV.
7. Předkládá valné hromadě zprávy a informace o své činnosti.
8. Dbá o hospodárné využívání majetku DTJ DTJ-HKV a o jeho údržbu.
9. Výbor rozhoduje o pojmenování lodí.
10. Stanovuje provozní pravidla loděnice a pokyny pro používání lodí.
11. Dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti.
12. Organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost DTJ-HKV.
13. Výbor dohlíží na vedení internetové prezentace klubu a určuje pravidla její aktualizace a
obsahu.
14. Rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů do jiných oddílů, zúčastněných na
svazových soutěžích, včetně uvolnění do zahraničí.
15. Vede disciplinární řízení proti svým členům.
16. Hospodář je člen výboru příslušný pro hospodaření. Zajišťuje běžné záležitosti, týkající se
hospodaření DTJ-HKV. Jiné než běžné záležitosti předkládá výboru. Rozhoduje samostatně
o dispozici s finančními prostředky klubu do výše 3.000,- Kč jednorázově a celkem do výše
5.000,- Kč v jednom měsíci. Hospodář na zasedání výboru informuje výbor o výdajích ke
kterým došlo od posledního zasedání výkonného výboru.
17. Hlavní trenér je člen výboru, příslušný pro organizování běžné sportovní činnosti.
18. Správce loděnice je odpovědný za materiální a technické vybavení DTJ-HKV, jeho
funkčnost a nákup a údržbu. Správce loděnice zodpovídá za řádné vedení písemné kroniky
klubu.
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19. Tajemník zajišťuje řádné vedení evidence členské základny a členů výboru DTJ-HKV. Dále
pak eviduje vybrané členy starší 18 let s právem rozhodujícího hlasu na valné hromadě DTJHKV. Pořizuje zápisy ze schůze výboru a valné hromady.
Článek IX
Předseda DTJ-HKV
1. V čele DTJ-HKV stojí předseda, který je výkonným orgánem klubu zastupující DTJ-HKV
vůči třetím osobám. Předseda DTJ-HKV je odpovědný valné hromadě DTJ-HKV.
2. Předseda DTJ-HKV uskutečňuje usnesení valné hromady. Přitom je povinen při řízení
záležitostí klubu postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov a usnesení valné
hromady DTJ-HKV.
3. Předseda DTJ-HKV vyřizuje průběžně záležitosti klubu a při řízení klubu rozhoduje o všech
záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady či výboru.
4. Předseda může písemně pověřit k zastupování či delegování ve vybraných činnostech další
členy výboru.
5. Předseda jmenuje ze členů výboru DTJ-HKV místopředsedu, který je pověřen zastupováním
v případě nepřítomnosti předsedy. Předseda, nebo místopředseda řídí jednání Valné hromady
a schůzí výboru.
6. Předseda je povinen poskytovat členům klubu na valné hromadě informace o otázkách
hospodaření DTJ-HKV. Na konci roku je povinen předložit zprávu o stavu hospodaření DTJHKV. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 31.
ledna roku následujícího po ukončení předchozího roku.
7. Předseda rozhoduje samostatně o dispozici s finančními prostředky klubu do výše 5.000,- Kč
jednorázově a celkem do výše 10.000,- Kč v jednom měsíci. Manipulace s vyšší částkou než
10.000,- Kč v jednom kalendářním měsíci podléhá schválení ostatních členů výboru.
Článek X
Majetek a zásady hospodaření
1. Majetek klubu náleží DTJ. Pravidla hospodaření vycházejí ze stanov DTJ.
2. Valná hromada DTJ-HKV může rozhodnout o zavedení, výši a způsobu placení dalších
plateb členů DTJ-HKV, zejména těch, kteří nejsou členy DTJ-HKV.
3. Hospodaření DTJ-HKV se řídí rozpočtem a finančním plánem schváleným valnou
hromadou DTJ-HKV.
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Článek XII
Symbolika
1. Symboliku DTJ-HKV tvoří:
a)

znak DTJ-HKV,

b)

vesla DTJ-HKV.

2. Znakem DTJ-HKV je:

Použití tohoto znaku je vázáno na souhlas předsedy DTJ-HKV, který stanový i závazné
podmínky jeho používání.
3. Vesla DTJ-HKV mají na lopatkách shora dolů podélný bílý, žlutý a červený pruh stejné
šíře.
Článek XIII
Zánik DTJ-HKV
1. DTJ-HKV může zaniknout rozhodnutím v souladu se stanovami DTJ.
Článek XIV
Závěrečná ustanovení
1. Vnitřní řád klubu byl schválen valnou hromadou DTJ-HKV konanou dne 27.6.2018
v Hradci Králové.
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