
 
VNITŘNÍ ŘÁD SK VIKTORIE, z.s.  

 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 
 
1.1. Řádným členem SK VIKTORIE, z.s. (dále jen „SK“) se může stát každá osoba bez 
ohledu na věk, svou politickou orientaci či náboženské vyznání, která projeví zájem a zaváže 
se dodržovat "STANOVY A VNITŘNÍ ŘÁD SK". 
1.2. Do SK může vstoupit každý občan České republiky i cizinec, který se aktivně zapojí 
do činnosti SK  
1.3. SK se skládá ze skupin (oddílů), rozdělených podle věku. 

 
2. ČLENSTVÍ, PRÁVA a POVINNOSTI ČLENŮ SK: 
 
2.1. Členem se stává každý, kdo vypíše přihlášku, zaplatí členský příspěvek. U člena do 

15 let je nutný souhlas a podpis zákonného zástupce. 
2.2. Členství v SK schvaluje předseda statutárního orgánu na základě podané přihlášky. 
2.3. Základní práva člena SK jsou: 

 a) Účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného a 
společenského života jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SK jako celku a to za podmínek 
určených Stanovami a Vnitřním řádem SK. V případě účasti v soutěžích sportovních a 
tělovýchovných svazů a asociací též za podmínek jejich Soutěžních řádů. 

 b) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů SK, vznášet dotazy 
a připomínky vůči zvoleným členům SK a vyžadovat od všech příslušnou odpověď 
související s jejich činností v SK. 

 c) Požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů SK. 
 d) Zúčastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnost či chování. 
2.4. Základní povinnosti člena SK jsou: 

 a) Svědomitě plnit úkoly 1plynoucí ze Stanov a Vnitřního řádu SK a přijatých usnesení, 
závěrů, rozhodnutí Členské schůze, Výboru, oddílů, zájmových skupin. 

 b) Svým jednáním dodržovat dobrovolnou kázeň, zásady demokratické morálky a 
respektovat úctu a důstojnost mezi členy. 

 c) Iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti SK a řádně a svědomitě vykonávat přijaté 
funkce v orgánech SK. 

 d) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení její činnosti a 
všemožně usilovat a šířit dobré jméno SK. 

 e) Řádně a včas plnit členské a oddílové příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho 
členstvím a činností v SK, pokud tak rozhodl příslušný orgán podle Stanov nebo Vnitřního 
řádu SK. 

 f) Svým svěřencům jsou vzorem, jak po stránce práva a povinností, tak i po stránce morální, 
společenské a sportovní. 

 i) Respektují právo na kritiku a obhajobu, mají pozitivní myšlení a dávají přednost 
kolektivnímu prospěchu před osobním a mají vysoké morálně volné vlastnosti. 

 j) Berou vinu při vedení akce na sebe a snaží se jí napravit. Eliminují chyby při akci jak 
zdravotní, tak ekonomické. 

 k) Šíří dobré jméno SK a napravují negativní nepřesnosti (správným vysvětlováním) daných 
skutečností. V případě osobních chyb přijmou odsouhlasený (písemný) trest (a to jak 
morální, tak i ekonomický). 

2.5. Řádné členství v SK zaniká: 
 a) Vystoupením nebo zrušením členství ze strany člena. 
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 b) Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností. 
 c) Vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím v SK. Nutné schválení 

výboru, oddílu nebo zájmové skupiny. 
 d) Úmrtím člena, odstěhováním, případně zánikem SK. 
 
 
3. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD V TĚLOCVIČNĚ (dále jen „TV“)  

 
3.1. Členky SK VIKTORIE, z. s. vstupují do šaten a TV pouze pod dohledem trenéra. 
3.2. Členky cvičí v hodině vždy ve sportovním oblečení, vhodné sportovní obuvi. 
V žádném případě necvičí členka bez vhodné obuvi. Za nevhodnou obuv jsou považovány 
např. pantofle, bačkory, cvičky, crocsy. Členky před tréninkem odkládají ozdobné a jiné 
předměty (náramky, náušnice, hodinky, prsteny…) na určená místa (šatny). Dlouhé vlasy si 
sepnou tak, aby jim nepadaly do obličeje a neomezovaly výhled.  
3.3. Členky provádějí v tělocvičně jen činnosti určené trenérem. Při nichž dodržuje přesně 
stanovené postupy cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozily zdraví svoje, ani ostatních 
přítomných osob.  
3.4. S nářadím a náčiním SK zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit 
bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně trenérovi. Přípravu a úklid pomůcek provádí 
členky pod dohledem trenéra.  
3.5. Bez vědomí trenéra nesmí členky opustit prostory tělocvičny. Trenérovi také ohlásí 
návrat do tělocvičny např. při použití WC.  
3.6. Členky udržují pořádek v tělocvičně, nářadí a náčiní vracejí na stejná místa. 
3.7. Členky nesmí v tělocvičně mít žvýkačku ani žádné jídlo.  
3.8. Tělocvična je vybavena lékárničkou a na viditelném místě je vyvěšen traumatologický 
plán.   
 
4. ORGÁNY SK : 
 
4.1. Nejvyšším orgánem je Členská schůze SK. Její pravomoci viz Stanovy SK. Mezi 
jednotlivými zasedáními Členské schůze zabezpečuje plnění úkolů SK Výbor spolku. Jeho 
náplň viz Stanovy. Počet členů statutárního orgánu (Výboru), volených na 5 let, je pět. 
4.2. Za spolek jednají vždy nejméně dva členové Výboru, s výjimkou předsedy, Předseda 
Výboru jedná ve všech jeho věcech samostatně.  
4.3. Kontrolní komise složená ze tří členů. 
 
5. HOSPODAŘENÍ SK: 
 
5.1. Členské a oddílové příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k SK. Jsou 
závazné pro všechny členy klubu. Jejich výši stanovuje Členská schůze (v mimořádných 
podmínkách i výbor). 
  Členský příspěvek SK každý rok činní:   -člen nad 15 let 300,-Kč 
        -členové do 15 let 300,-Kč 
Vyrovnání členského příspěvku bude do 30. 9. každého roku nebo jeden měsíc po přijetí 
nového člena do SK. 
5.2. Členská schůze na návrh výboru stanoví způsob vybírání příspěvků a jejich evidenci 
tak, aby byla umožněna kontrola. 
5.3. Příspěvky jsou výlučným příjmem SK a jsou součástí rozpočtu SK. 
Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží Členské schůzi nebo Výboru. 
5.4. Sponzorské aktivity jsou v SK podporovány a jsou nedílnou součástí finančních 
zdrojů SK.  
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5.5. Rozpočet SK má 3 hlavní úrovně:          - rozpočet SK 
          - rozpočet pro oddíly 
          - majetek SK 
5.6. Doklady o hospodaření jsou uloženy na jednom místě – v sídle SK. 
 
6. SPORTOVNÍ ODDÍLY 
 
6.1. Oddíly dobrovolně sdružené pod SK. Každý oddíl si samostatně organizuje svůj 
vlastní tělovýchovný a sportovní proces podle pravidel daného sportovního odvětví a 
podmínek soutěžního řádu svazových orgánů, při respektování výkonnostního stavu a 
nutných nákladů 
6.2. Oddíly si stanoví hlavní směry sportovní činnosti, projednají dosažené výsledky, 
rozhodují o účasti v soutěžích, a pod. 
 
7. SPECIÁLNÍ SKUPINA: 
 

     Speciální skupina jsou členové SK, kteří nechtějí být v oddílech a zájmových 
skupinách a jsou pro SK užiteční. Jedná se např. o: přispívající členové, čestní 
členové, podnikatelé, sponzoři, mecenáši, zajímavé osoby z hlediska sportu a pod. 

 
8. ZÁVĚR : 
 
Vnitřní řád SK je platný a účinný pro SK a je možno jej doplňovat a upravovat. 
Pro členy SK je Vnitřní řád SK právní a závaznou normou. 
 
 
Zpracovala: Bc. Kateřina Mrázková 
Dne 1. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
………………………... 
 Bc. Kateřina Mrázková  


