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Všeobecná ást

1.1.

Úvodní ustanovení
----------------------1.1.1. Organiza ní ád je závazný pro všechny leny SNH. P edsedové odborných komisí, OSK a KSK jsou povinni
zajistit seznámení len svých úsek s tímto organiza ním ádem, v etn dodate
provád ných zm n a
dopl
a vyžadovat jeho dodržování. Seznámení len oddíl a klub s tímto organiza ním ádem zajistí jejich
p edsedové.
Organiza ní ád ne eší vnit ní strukturu oddíl , klub , kroužk národní házené, TJ nebo SK ani jejich vnit ní
vztahové otázky.
1.1.2. Dopl ky a zm ny organiza ního ádu vydává p edseda SNH po schválení valnou hromadou SNH. Každý držitel
organiza ního ádu je povinen tyto dopl ky a zm ny do svého výtisku ihned v lenit a vyzna it je na list revizí
(bod 1.2.).
1.1.3. Organiza ní ád je vydán a rozd len dle následujícího rozpisu:
- lenové VV SNH
- lenové DR SNH
- p edsedové odborných komisí p i VV SNH (pokud není lenem VV)
- sekretariát SNH
- p edsedové OSK
- p edsedové KSK
- 1x oddíly, kluby, kroužky sdružené v SNH
1.1.4. Tento organiza ní ád byl schválen valnou hromadou SNH dne 25. 2. 1995 a nabývá ú innosti dne 25. 2. 1995.

Praha, 1. 1. 1995

-----------------------Ing. Josef Popelka
p edseda SNH
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1.2. List revizí
------------Do tohoto výtisku organiza ního ádu byly zapracovány tyto zm ny a dopl ky:
Po adové íslo
Datum
Vym ny strany Týká se bod
Provedl
zm ny
1.
9. 3. 1996
7
3.1.2.
VV SNH
11
VV SNH

2.

3.

18. 3. 2000

24. 3. 2002

4.

20. 3. 2004

5.

11. 3. 2006

6.
7.

2010
2014

12
13
5
11

5.4.2.
5.4.3. a 5.8.1.
2.4.

12
13

5.3.2. a 5.4.3.
5.5.2. a 5.6.2. a
5.7.3. a 5.8.2. a 3.
a 5.9.2.

2
5
11
14
celý dokument

2.1.4.

VV SNH
VV SNH
VV SNH
VV SNH

zm ny u OK a
STK

zm ny u OK,
OSK a OkSK

VV SNH
VV SNH

VV SNH
VV SNH
VV SNH
VV SNH
VV SNH

5
6

2.1.4.
2.7.3. a 3.2.1.

VV SNH
VV SNH

7

3.2.6.

VV SNH

5
2a5
6
7

2.1.4.
obsah a 2.3.2.
2.7.4. a 3.1.2.
3.2.5. a 3.2.8 a
3.4.1.
3.9.
5.2.4.

VV SNH
VV SNH
VV SNH
VV SNH

8a9
10

Poznámka

VV SNH
VV SNH

dopln ní MAK
zm na adresy
z ny u OK
dopln ní
KSK, snížení
po tu stran
zm na adresy
konkretizace a
dopln ní
subkomise
dopln ní
subkomise
zm na adresy
zm na názvu US
dopln ní
dopln ní kooptace
zm na názvu
zm na názvu
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Základní ustanovení o SNH

2.1.

Založení SNH
-----------------2.1.1. Svaz národní házené byl založen 21. b ezna 1990 v souladu se zákonem . 83/1990 Sb., o sdružování ob an .
2.1.2. Svaz národní házené je s ú inností od 21. b ezna 1990 zapsán do rejst íku vedeného u Ministerstva vnitra SR.
2.1.3. Identifika ní íslo SNH (I O): 00 53 99 29
2.1.4. Adresa sídla: Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, 160 17
2.2.

Zakladatel
-------------2.2.1. Zakladatelem jsou oddíly, kluby, kroužky národní házené, t lovýchovné jednoty a jednotlivci bez ohledu na to, ke
kterým samostatným organizacím a hnutím pat í.
2.2.2. SNH byl založen na dobu neur itou.
2.3.

Právní p edch dce SNH
------------------------------2.3.1. Právním p edch dcem SNH je Svaz národní házené STV, který byl založen v roce 1971 a to jako nástupce
Svazu eské házené STV, který byl založen 9. ledna 1953 op t jako nástupce p edchozích subjekt ( s. svaz
házené, Svaz házené, s. svaz házené a ženských sport ).
2.3.2. Na SNH p ešla dnem 21. b ezna 1990 všechna práva a závazky vyplývající z ob anskoprávních,
pracovn právních a jiných právních vztah a práva a závazky v rozsahu delimita ního protokolu uzav eného dne
1. 11. 1993 mezi eským svazem t lesné výchovy (nyní eskou unií sportu) a Svazem národní házené.
2.4.

P edm t innosti
----------------------Cílem innosti SNH je zajistit rozvoj národní házené.
edm t innosti je dán l. III. Stanov SNH ze dne 2. 7. 1996, .j. VSP/1 - 1106/90-R MV

R.

2.5.

Logo SNH
------------2.5.1. SNH používá jako sv j znak grafickou známku v níže uvedené úprav :

- provedení:
- ozna ení: kombinované slovní
2.5.2. Logo se používá:
- samostatn - k propagaci a k ozna ení suvenýr
- spole
s názvem „Svaz národní házené“ - k ozna ování dokumentace, formulá ,
apod.
2.6.

Postavení SNH
-------------------2.6.1. SNH má jako celek plnou právní subjektivitu, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za
porušení svých úvazk odpovídá celým svým majetkem.
2.6.2. SNH je organizací, která provozuje innost v rozsahu p edm tu innosti vymezeného Stanovami SNH a obecn
závaznými právními p edpisy.
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2.7.

Statutární orgán SNH
---------------------------2.7.1. Statutárním orgánem SNH je výkonný výbor (dále VV), který je zpravidla devíti lenný.
2.7.2. Za SNH jedná VV, a to bu spole
všichni lenové nebo stanovená skupina ze len VV nebo samostatn
jeden len VV, který k tomu byl písemn pov en.
2.7.3. Podepisování za SNH se uskute uje bu spole
všemi leny VV, nebo jedním z t chto ty funkcioná :
p edseda, sekretá , místop edseda, p edseda hospodá ské komise VV SNH.
ležité doklady musí být opat eny nejmén dv ma podpisy t chto funkcioná a razítkem SNH.
2.7.4. Razítka SNH: - kulaté razítko s nápisem Svaz národní házené, uprost ed s nápisem „SNH“, íslem a uvedením
sídla mají k dispozici:
. 1 ... sekretá SNH
. 2 ... p edseda SNH
. 3 ... místop edseda SNH
. 4 … p edseda hospodá ské komise VV SNH
- obdélníkové razítko s nápisem „SNH“ v levé t etin a nápisem Svaz národní házené a uvedením
sídla ve zbývajících dvou t etinách mají k dispozici:
. 1 ... sekretá SNH
. 2 ... je dáno zápisem VV SNH uloženým na SE
- obdélníkové razítko s nápisem „SNH“ v levé t etin a Svaz národní házené v horní polovin
zbývajících dvou t etin, názvem p íslušné oblastní (krajské) komise ve spodní polovin zbývajících
dvou t etin a íslem vpravo dole (viz dále bod 3.6.3.)
2.8.

Zastupování SNH
----------------------2.8.1. P edsedové OSK, KSK a odborných komisí jsou oprávn ni jednat jménem SNH s jinými organizacemi a orgány v
rozsahu p sobnosti ízeného orgánu i komise. Nad rámec této p sobnosti mohou jednat s písemným souhlasem
nad ízeného orgánu, p ípadn na základ zmocn ní ud leného statutárním orgánem.
2.8.2. Právní úkony nutné ke spln ní uložených pracovních úkol je oprávn n init jménem SNH sekretá SNH, což
vyplývá z popisu jeho funkce. U této innosti není t eba zvláštního zmocn ní.
2.8.3. Na základ plné moci je oprávn n jednat za SNH p i soudním, rozhod ím nebo správním ízení jmenovaný
zástupce SNH.
2.8.4. Zástupcem SNH m že být též jiný ob an, p ípadn jiná organizace. Oprávn ní zastupovat SNH vzniká ud lením
písemné plné moci statutárním orgánem a v plné moci musí být vymezen rozsah zmocn ní.
3.

Systém ízení SNH

3.1.

Úloha organiza ního ádu v systému ízení
-------------------------------------------------------3.1.1. Organiza ní ád kodifikuje systém ízení SNH, na který navazuje soustava ád a sm rnic a popis pracovních
funkcí.
3.1.2. Základními organiza ními normami v ízení SNH jsou p edevším:
- stanovy SNH
- organiza ní ád SNH
- statut dozor í rady SNH
- skarta ní ád SNH
- sm rnice pro ud lování estných titul ve SNH
- statut estného lena VV SNH
- pravidla národní házené
- sout žní ád SNH
- registra ní ád SNH
- p estupní ád SNH
- disciplinární ád SNH, v etn p íloh
- finan ní ád SNH
- metodické p íru ky a pokyny SNH
- uživatelský a provozní ád výpo etní techniky ve SNH
- sm rnice pro ud lování estných cen Fair-play Svazu národní házené
3.2.

Orgány SNH
---------------3.2.1. ídicími orgány SNH jsou podle liniové struktury:
a) valná hromada SNH
b) výkonný výbor SNH
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c) oblastní sout žní komise
d) krajské sout žní komise i subkomise v dané oblasti
3.2.2. Kontrolním orgánem je dozor í rada.
3.2.3. Poradní orgány - viz bod 3.7.3.
3.2.4. Valná hromada SNH je nejvyšším orgánem SNH. Rozsah p sobnosti valné hromady se ídí stanovami SNH.
3.2.5. Výkonný výbor SNH je statutárním orgánem, jenž ídí innost SNH
a jedná jeho jménem. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech SNH, které nejsou obecn závaznými
právními p edpisy, stanovami SNH nebo usnesením valné hromady (dále VH) vyhrazeny do p sobnosti VH.
VV SNH deleguje pravomoc na p íslušné jím z ízené odborné komise ídit oddíly, kluby, kroužky národní házené,
TJ, SK a odborné úseky z ízené jednotlivými OSK a KSK v rámci ád a sm rnic SNH, které souvisejí pouze se
zajišt ním sportovních sout ží (nap . prost ednictvím svých Zpravodaj , zápis , atd.).
V p ípad poklesu po tu len VV SNH pod dv t etiny (nap . vzdáním se funkce, apod.) provádí lenové jen
nezbytn nutné úkony spojené se zabezpe ením chodu SNH a nevydávají žádná rozhodnutí do okamžiku
kooptování nových len , kte í jsou náhradními leny do nejbližšího ádného zasedání VH SNH nebo zvolení
nových len VV SNH na mimo ádné VH SNH.
V p ípad vzdání se funkce všech len VV SNH provádí odstupující lenové jen nezbytn nutné úkony spojené s
technickým zabezpe ením sout ží bez p ijímání jakýchkoliv rozhodnutí až do zvolení nového VV SNH na
mimo ádné VH SNH.
3.2.6. Oblastní sout žní komise je ídícím orgánem v rámci své teritoriální p sobnosti dané statutárním orgánem SNH.
Statutární orgán SNH deleguje na oblastní sout žní komisi pravomoc ídit oddíly, kluby, kroužky národní házené,
TJ nebo SK v rámci ád a sm rnic SNH, které souvisejí se zajišt ním sout ží, probíhajících na úrovni oblasti.
OSK jsou tvo eny volenými leny p íslušnou valnou hromadou.
OSK m že z izovat své subkomise i odborné úseky v rámci svých finan ních možností daných výší p id lené
finan ní dotace valnou hromadou SNH.
OSK je schopna se usnášet, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len .
K platnosti usnesení je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny p ítomných len .
3.2.7. Krajská sout žní komise je ídícím orgánem v rámci své teritoriální p sobnosti dané
statutárním orgánem SNH.
Oblastní sout žní komise deleguje na krajské sout žní komise pravomoc ídit oddíly, kluby, kroužky národní
házené, TJ nebo SK v rámci ád a sm rnic SNH, které souvisejí se zajišt ním sout ží, probíhajících na úrovni
kraje.
KSK jsou tvo eny volenými leny p íslušnou valnou hromadou.
KSK m že z izovat své odborné úseky v rámci svých finan ních možností daných výší p id lené finan ní dotace
valnou hromadou SNH.
KSK je schopna se usnášet, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len .
K platnosti usnesení je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny p ítomných len .
3.2.8. Dozor í rada SNH je kontrolním orgánem SNH. Dohlíží na výkon p sobnosti VV SNH. V p ípad zjišt ní
závažného porušení povinností leny VV nebo závažných nedostatk v hospoda ení, dozor í rada (dále DR) svolá
mimo ádnou valnou hromadu SNH v souladu s p íslušnými ustanoveními ve stanovách SNH.
Zajiš uje pr
h a ídí mimo ádnou VH SNH v moment , kdy došlo k vzdání se funkcí všech len VV SNH.
Postavení a p sobnost DR SNH upravují stanovy SNH a statut dozor í rady.
3.3.

Organiza ní struktura SNH
----------------------------------3.3.1. Organiza ní struktura vymezuje vztahy nad ízenosti a pod ízenosti mezi jednotlivými orgány a odbornými
komisemi. Je stanovena formou schémat v ásti 4 tohoto organiza ního ádu.
3.3.2. Vztahy nad ízenosti a pod ízenosti jsou vztahy p ímo p ikazovací pravomoci a p ímé odpov dnosti za pln ní
p íkaz .
3.3.3. Organiza ní struktura je sice vybudována hierarchicky, ale nikoliv d sledn na principu jediného p ímého
nad ízeného.
3.3.4. P sobnost orgán i odborných komisí je dána všemi innostmi, které musí orgány i odborné komise vykonávat
pro spln ní úkol , jež jsou jim uloženy a které plynou z jejich postavení v organiza ní struktu e SNH. D lba
innosti jednotlivých odborných komisí a sekretariátu je specifikována v bod 5 tohoto organiza ního ádu.
3.4.

Pracovníci
-------------3.4.1. Základní práva a povinnosti pracovník , kte í mají uzav enu pracovní smlouvu se SNH stanoví zákoník práce
v platném zn ní. Rozpracovány jsou v popisu pracovní funkce.
3.4.2. innost odborných komisí zpracovaná v ásti 5 organiza ního ádu je pro jednotlivé p edsedy odborných komisí
specifikována v popisu innosti s vymezením jeho povinností a pravomocí.
Pod pojmem pracovník odborné komise se uvažuje dobrovolný len p íslušné komise, který je do funkce jmenován
edsedou SNH po schválení statutárním orgánem SNH.
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3.5.

Odborní p edsedové
--------------------------3.5.1. Odborný p edseda je každý pracovník, který ídí p íslušnou odbornou komisi ve smyslu tohoto organiza ního ádu
a jemuž jsou pod ízeni další pracovníci (jmenovaní lenové odborných komisí, atd.). Odborným p edsedou se
stává zpravidla len VV SNH.
3.5.2. Odborný p edseda je odpov dný za innost a výsledky ízené odborné komise a za správnost vlastních p íkaz a
rozhodnutí. P enesením své pravomoci a povinností na pod ízené pracovníky se nezbavuje své základní
odpov dnosti. Rozhodování v rámci p sobnosti ízené odborné komise je jeho povinností.
3.5.3. Každý odborný p edseda rozhoduje samostatn o všech záležitostech týkajících se p sobnosti odborné komise,
pokud tuto pravomoc nedelegoval na pod ízené pracovníky nebo pokud si rozhodnutí v dané v ci nevyhradil jeho
nad ízený.
Není-li v pravomoci odborného p edsedy rozhodovat s kone nou platností, doporu uje návrh ke schválení.
3.5.4. Je-li odborný p edseda nep ítomen, zastupuje jej v plném rozsahu povinností, práv a odpov dnosti zástupce,
ur ený se souhlasem nad ízeného. Zástupce i zastupovaný jsou povinni se p i zastupování navzájem informovat
o pr
hu a stavu hlavních úkol a jiných d ležitých okolnostech.
3.6.

P edsedové oblastních sout žních komisí (OSK) a p edsedové krajských sout žních komisí KSK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6.1. V ele OSK nebo KSK je p edseda, který je volen valnou hromadou oddíl a klub dle p íslušného teritoriálního
rozd lení. Statutární orgán SNH na n j deleguje práva a povinnosti spojené s operativním ízením sout ží na
íslušné úrovni oblasti nebo kraje.
3.6.2. Prost ednictvím p edsedy OSK i KSK ukládá OSK i KSK úkoly len m SNH spadajícím pod její teritoriální
p sobnost.
3.6.3. Je-li nep ítomen p edseda OSK i KSK, zastupuje jej v plném rozsahu povinností, práv a odpov dnosti i v ízení
p íslušné OSK i KSK zástupce v po adí, které bude k dispozici na sekretariátu SNH. Za nahlášení zástupc ,
v etn jmenného seznamu osob užívajících razítka, zodpovídá p íslušný p edseda OSK i KSK.
3.6.4. Každý p edseda rozhoduje samostatn o všech záležitostech týkajících se p sobnosti OSK i KSK, pokud tuto
pravomoc nedelegoval na pod ízené pracovníky, nebo pokud si rozhodnutí v dané v ci nevyhradil jeho nad ízený.
3.7.

P edseda SNH
------------------3.7.1. V ele SNH je p edseda Svazu národní házené, který je volen valnou hromadou SNH. Valná hromada na n j
deleguje práva a povinnosti spojené s operativním ízením a p enáší na n j povinnost realizovat p íslušná
opat ení vyplývající ze závazných sou asných i budoucích obecn platných právních p edpis spojených s
inností SNH.
3.7.2. Prost ednictvím p edsedy SNH ukládá VV SNH úkoly sekretariátu (rozhodla-li o jeho z ízení valná hromada SNH)
a len m SNH.
3.7.3. P edsedovi SNH p ísluší zejména:
a) p ijímat a propoušt t po projednání ve VV SNH pracovníky sekretariátu a další pracovníky podle obecn
platných p edpis
b) stanovit se schválením VV SNH vnit ní organiza ní strukturu SNH
c) vydávat se schválením valné hromady SNH a po p edchozím projednání v dozor í rad organiza ní ád
SNH
d) vydávat akty operativního hospodá ského ízení SNH
e) z izovat v SNH odborné komise jako své poradní orgány, p emž lenové t chto komisí jsou do svých
funkcí jmenováni p edsedou SNH po schválení ve VV SNH
3.7.4. Je-li nep ítomen p edseda SNH, zastupuje jej v plném rozsahu povinností, práv a odpov dnosti i v ízení SNH
zástupce v tomto po adí:
1. zástupce: místop edseda SNH
2. zástupce: p edseda hospodá ské komise VV SNH
3. zástupce: sekretá SNH
3.8.

P edávání a p ejímání funkcí
-------------------------------------3.8.1. P edávání a p ejímání funkcí v ídících orgánech a odborných komisích se provádí písemnou formou. P i
p edávání funkce je t eba zejména zajistit a zhodnotit stav a výsledky innosti a sepsat o tom zápis, který
podepíše p edávající, p ejímající a jejich nad ízený.
3.8.2. Ustanovení bodu 3.8.1. platí i pro p edávání funkce p i dlouhodobém zastupování.
3.8.3. P i p edávání a p ejímání funkce pracovník p ímo odpov dných za majetek SNH se provede mimo ádná
inventarizace sv eného majetku.
3.9.

Vztah k eské unii sportu ( US) a odborovým orgán m
-------------------------------------------------------------------------3.9.1. Vztah mezi SNH a US je vymezen stanovami US, ke kterým se SNH dobrovoln p ihlásil.
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3.9.2. Vztah mezi SNH a odborovou organizací je vymezen zákonem . 120/90 Sb. v platném zn ní, kterým se upravují
n které vztahy mezi zam stnavateli a odborovými organizacemi, dále zákoníkem práce a kolektivní smlouvou.
3.9.3. SNH nemusí uzavírat samostatnou kolektivní smlouvu s odborovou organizací, nýbrž se m že p ipojit ke
kolektivní smlouv , kterou s odborovou organizací uzavírá US.
4.

Organiza ní schéma

Valná hromada
SNH

DR
SNH

kontrolní

SE

VV SNH

vazba

HK

DÚ
STK
OSK

odborné
úseky

MÚ
KR

Met.Ú
KSK

odborné
úseky

TR
Lekto i

KM

jednotlivci,
oddíly, kluby,
TJ, SK

ZK

OÚ
OK
LÚ

Mar.Ú

PÚ

MAK
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innosti sekretariátu a odborných komisí

5.1.

Obecné a speciální povinnosti
--------------------------------------5.1.1. Sekretariát SNH stanoví a zajiš uje p ehledné dokumentování koncepce a cíl SNH, sleduje jejich aktuálnost a
ú innost.
Zajiš uje distribuci všech písemných materiál SNH dle daných rozd lovník , p ípadn zákon a sm rnic orgán
státní správy nebo sm rnic orgán inných v t lovýchovném hnutí.
5.1.2. Odborné komise vytvá ejí jasnou a srozumitelnou koncepci rozvoje SNH. Na nejbližší období, zpravidla jednoho
kalendá ního roku, zpracovávají plány inností, které v jedné kopii zasílají na sekretariát SNH.
Zajiš ují odbornou p ípravu len pracujících v odborných komisích v dané oblasti.
Každá odborná komise zodpovídá za ešení problém týkajících se i otázek bezpe nosti a hygieny p i innosti ve
sportovních kolektivech a dále zdravotní prevence a dopingu ve sportu.
edkládá návrhy na ešení uvedených problém .
Spolupodílí se na vyškolování nových funkcioná ských, trenérských a rozhodcovských kádr SNH.
5.2.

Sekretariát (SE)
-------------------5.2.1. Z ízení a zrušení sekretariátu je v kompetenci valné hromady SNH.
5.2.2. Pracovníci sekretariátu jsou p ijímáni zpravidla na základ výsledk konkurzního ízení a následného doporu ení
VV SNH.
5.2.3. Funkce sekretá e (vedoucího sekretá e) je pod ízena p edsedovi SNH.
5.2.4. Sekretá SNH vykonává innosti dané popisem pracovní funkce.
Popis pracovní funkce musí být opat en podpisy sekretá e (pracovníka) a p edsedy SNH nebo jeho zástupce.
Popis pracovní funkce je k dispozici v p ti vyhotoveních, které jsou uloženy u sekretá e, resp. vedoucího sekretá e
a dále u p edsedy SNH, místop edsedy SNH, p edsedy HK VV SNH a v EO US.
5.3.

Hospodá ská komise (HK)
----------------------5.3.1. Z ízení a zrušení komise je v kompetenci VV SNH.
5.3.2. lenové komise vykonávají innosti dané popisem práce pro hospodá skou komisi, který je zpravidla k dispozici v
10 vyhotoveních (u sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR SNH, u p edsedy HK VV SNH a p edsed OSK).
5.4.

Sportovn -technická komise (STK)
--------------------------------------------5.4.1. Z ízení a zrušení komise je v kompetenci VV SNH.
5.4.2. V rámci STK p sobí úsek, který eší disciplinární p estupky len SNH (DÚ) a úsek matri ní (MÚ).
5.4.3. lenové komise (STK) a úseku (DÚ a MÚ) vykonávají innosti dané popisem práce pro p íslušnou komisi. Popisy
práce jsou dány zpravidla ve 12 vyhotoveních a jsou k dispozici u sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR
SNH, u p edsed jmenované komise a úsek a p edsed OSK.
5.5.

Komise rozhod ích (KR)
------------------------------5.5.1. Z ízení a zrušení komise je v kompetenci VV SNH.
5.5.2. lenové komise vykonávají innosti dané popisem práce pro komisi rozhod ích, který je zpravidla k dispozici v
deseti vyhotoveních (u sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR SNH, p edsedy KR VV SNH a p edsed
OSK).
5.6.

Komise mládeže (KM)
----------------------------5.6.1. Z ízení a zrušení komise je v kompetenci VV SNH.
5.6.2. lenové komise vykonávají innosti dané popisem práce pro komisi mládeže, který je k dispozici zpravidla v 10
vyhotoveních (u sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR SNH, u p edsedy KM a p edsed OSK).
5.7.

Trenérská rada (TR)
-------------------------5.7.1. Z ízení a zrušení rady je v kompetenci VV SNH.
5.7.2. V rámci TR p sobí úsek lektor a úsek metodický, které se zabývají výchovou trenérských, rozhodcovských a
funkcioná ských kádr v etn zajiš ování vhodných metodických materiál a pom cek.
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5.7.3. lenové rady a jednotlivých úsek vykonávají innosti dané popisem práce, které jsou k dispozici zpravidla ve 12
vyhotoveních (u sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR SNH, p edsed rady a jednotlivých úsek a
p edsed OSK).
5.8.

Organiza ní komise (OK)
--------------------------------5.8.1. Z ízení a zrušení komise je v kompetenci VV SNH.
5.8.2. V rámci OK p sobí úseky organiza ní a legislativní, zajiš ující organiza ní p ípravu akcí a p ípravu a vzájemnou
koordinaci ád a sm rnic SNH.
5.8.3. lenové komise a jednotlivých úsek vykonávají innosti dané popisem práce, které jsou k dispozici zpravidla v
dvanácti vyhotoveních (u sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR SNH a u p edsed komise a jednotlivých
úsek a p edsed OSK).
5.9.

Marketingová komise (MAK)
-----------------------------------5.9.1. Z ízení a zrušení komise je v kompetenci VV SNH.
5.9.2. V rámci MAK p sobí úseky marketingový a propaga ní, zajiš ující reklamní a propaga ní p ípravu akcí a jejich
ekonomické zajišt ní.
5.9.3. lenové komise a jednotlivých úsek vykonávají innosti dané popisem práce, které jsou k dispozici zpravidla ve
dvanácti vyhotoveních (u sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR SNH a u p edsed komise a jednotlivých
úsek a p edsed OSK).
5.10. Zdravotní komise (ZK)
---------------------------5.10.1.Z ízení a zrušení komise je v kompetenci VV SNH.
5.10.2. lenové komise vykonávají innosti dané popisem práce, který je k dispozici zpravidla v deseti vyhotoveních (u
sekretá e SNH, p edsedy SNH, p edsedy DR SNH, p edsedy ZK a p edsed OSK).

