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1. ÚVOD 
Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému spolku, který řeší 
organizační vztahy mezi jednotlivými orgány spolku, mezi orgány a odbornými komisemi, 
zaměstnanci a členy spolku. 
 

2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

 
 
 
 

2.1. ČLENSKÁ SCHŮZE 
Členská schůze (dále jen „ČS“) je nejvyšším orgánem klubu. Působnost ČS plní v klubu 
shromáždění delegátů s hlasem rozhodujícím. ČS jedná výlučně dle platných znění stanov. 
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2.2. VÝKONNÝ VÝBOR 
Výkonný výbor je výkonným orgánem klubu. Zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti 
klubu mezi jednotlivými ČS. Při své činnosti se řídí stanovami a dalšími vnitřními předpisy 
nebo směrnicemi. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla dle počtu členské 
základny na každém jednání ČS. Členem výkonného výboru je vždy předseda klubu jakožto 
statutární orgán. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů je 
čtyřleté a počíná běžet dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členové 
výboru jsou voleni a odvoláváni ČS. 
 

2.3. KONTROLNÍ KOMISE 
Kontrolní komise (dále jen „KK“) je kontrolním orgánem klubu, který je oprávněn kontrolovat 
činnost klubu a projednávat stížnosti jeho členů na činnost klubu nebo jeho orgánů. KK je 
oprávněna nahlížet do účetnictví a jiných dokladů klubu a vyžadovat od výboru potřebné 
informace pro svou kontrolní činnost. KK odpovídá pouze ČS a je nezávislá na ostatních 
orgánech klubu. KK je tříčlenná a volí ji ČS schůze stejným způsobem jako výkonný výbor.  
 

2.4. SEKRETÁŘ 
Zabezpečuje veškerou administrativní činnost klubu. Při své činnosti je přímo řízen 
výkonným výborem. 
 

2.5. ÚČETNÍ 
Vede veškerou ekonomickou agendu klubu. Při své činnosti je přímo řízena výkonným 
výborem. 
 

2.6. HLAVNÍ TRENÉR 
Vytváří výkonnostní cíle a koncepci klubu. Vytváří, vyhodnocuje a kontroluje koncepci 
tréninkových jednotek. Metodicky ovlivňuje a vzdělává ostatní trenéry všech mládežnických 
kategorií. 
 

2.7. SPORTOVNÍ KOMISE 
Podílí se na sportovní a metodické činnosti klubu. Vyhodnocuje činnost klubu po sportovní 
stránce. Skládá se z členů výkonného výboru a hlavního trenéra. 
 

2.8. TRENÉRSKÁ RADA 
Určení trenéři mužstev, hlavní trenér mládeže a zástupce výkonného výboru. Vytváří, 
vyhodnocuje a kontroluje koncepci tréninkových jednotek. Stanovuje zásady ohledně 
obsazení hráčů v zápasech. Předkládá výboru klubu stanovisko k uvolnění hráčů mimo klub. 
Hodnotí tréninkové deníky a přípravy trenérů. Předkládá výboru klubu návrhy na obsazení a 
odvolání trenérů pro jednotlivá mužstva. Vznáší požadavky na materiální zabezpečení 
mužstev.  
 

2.9. REALIZAČNÍ TÝMY 
Zastupují jednotlivá mužstva navenek. Jejich složení určuje výkonný výbor, popř. sportovní 
komise. V realizačním týmu jsou trenér, asistent trenéra a technický vedoucí mužstva. Jejich 
kompetence jsou popsána dále. 
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2.9.1. TRENÉR 
Zajišťuje sportovní a morální přípravu mužstva v souladu s klubovými požadavky a 
požadavky ČSLH. Dbá na dodržování pravidel ledního hokeje a dalších norem spojených 
s účastí v soutěžích řízených ČSLH. Řídí se usneseními a pokyny trenérské rady a sportovní 
komise. Účastní se aktivně jednání trenérské rady. Spolupracuje s vedením klubu, 
technickým vedoucím mužstva, rodiči hráčů a dalšími členy klubu. Navrhuje z řad rodičů 
příslušného mužstva technického vedoucího mužstva. 
 

2.9.2. ASISTENT TRENÉRA 
Úzce spolupracuje s trenérem. V jeho nepřítomnosti jej plně zastupuje. Jeho povinnosti 
vychází z povinností trenéra. 
 

2.9.3. TECHNICKÝ VEDOUCÍ MUŽSTVA 
Úzce spolupracuje s trenérem. Plní jeho pokyny v souladu s platným zněním stanov a 
dalších právně závazných norem. Zprostředkovává komunikaci mezi hráči, popř. jejich 
zákonnými zástupci s trenérem nebo výkonným výborem.  
 

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Vůči platným stanovám spolku (dále jen „stanovy“) a další právně závazným normám 
vystupuje tento řád s nižší právní silou.  
 
 
 
 

  


