Oddílový řád KČT, odbor TOM Filištíni Praha
KČT, odbor TOM Filištíni Praha (dále jen oddíl)
(rovněž používá název: Klub českých turistů, odbor Turistický oddíl mládeže Filištíni Praha, Filištíni Praha)

1. Oddíl je:
1.1 Je dobrovolná organizace, kde se vedoucí podílí na činnosti bez nároku na finanční
odměnu.
1.2 Je pobočným spolkem KČT, oblast Praha.
1.3 Stanovy oddílu vycházejí z platných stanov KČT a KČT, oblast Praha.
1.4 Sídlo oddílu se nachází v ulici Husníkova 2081/10, Praha 5, 158 00.
1.5 Oddíl může používat znak KČT1 a znak Filištíni2 (viz příloha).
2. Oddíl je koncipován pro děti a mladistvé ve věku 8-26 let, především však pro
věkovou skupinu 8-15 let. Program by měl být připravován tak, aby byl zajímavý
především pro tuto věkovou skupinu.
3. Orgány Oddílu jsou:
3.1 Členská schůze odboru.
3.2 Výbor odboru („Rada“).
3.3 Kontrolní orgán odboru.
4. Nejvyšším orgánem oddílu je členská schůze.
4.1 Členskou schůzi svolává Rada, a to alespoň 15 dní předem a způsobem, který je
v místě obvyklý (informace na nástěnce v sídle Oddílu a na webových stránkách).
4.2 Členská schůze mimo jiné:
a) schvaluje výši členského příspěvku pro odbor, zprávu o činnosti a plán činnosti
na další období, zprávu kontrolora odboru, zprávu o hospodaření a rozpočet na
běžný rok
b) volí a odvolává předsedu a další členy výboru a případně jejich náhradníky,
kontrolora odboru a stanoví jim funkční období, které nesmí být delší než čtyři
roky
c) schvaluje návrhy na členy oblastního výboru, kontrolní komise oblasti a
navrhuje kandidáty na členy vedení KČT, ÚV KČT a ústřední kontrolní
komise prostřednictvím oblasti
d) volí delegáty a jejich náhradníky na oblastní konferenci
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e) schvaluje nakládání s majetkem odboru v případech, které si pro své
rozhodování vyhradí
f) schvaluje a mění Oddílové řád
g) členské schůze se můžou účastnit všichni členové Oddílu, nicméně volit
mohou pouze straší 15 let a být voleni mohou být pouze starší 18 let.
Usnášeníschopnost členské schůze se počítá dle přítomnosti členů starších 15
let
5. Oddíl má svůj výbor odboru (dále jen Radu). Rada zejména:
5.1 Řídí činnost odboru mezi členskými schůzemi odboru.
5.2 Zajišťuje plnění usnesení členské schůze odboru a usnesení oblastních a ústředních
orgánů KČT.
5.3 Rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření odboru.
5.4 Sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti odboru na příští období.
5.5 Svolává členskou schůzi odboru a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém
hospodaření v uplynulém období.
5.6 Před skončením funkčního období připraví pro členskou schůzi odboru návrh
kandidátky pro volbu předsedy odboru, dalších členů výboru odboru a kontrolora
(kontrolní komise) odboru.
5.7 Členství v Radě je podmíněno funkcí praktikanta nebo vedoucího v oddíle.
5.8 Každý praktikant a vedoucí přispívají jednou za rok 100Kč (v září). Tím se
určuje, kdo se účastní jednání Rady a má nárok na slevy na výpravách. Hlavní
vedoucí, předseda, místopředseda a kontrolor nepřispívá.
5.9 Rada by se měla scházet minimálně jednou za půl roku. Součástí zasedání Rady je
také kontrola účetnictví, kterou předkládá hlavní vedoucí. Další program je dle
potřeby.
5.10 Radu svolává hlavní vedoucí, nebo alespoň 50% členů rady, kteří se pod
svolání podepíší (možnost ověření oprávnění svolání Rady).
5.11 Volby hlavního vedoucího se konají v termínu konání členské schůze a to za
předpokladu, že tento bod byl navržen na jednání. Druhou možností volby
hlavního vedoucího je během zasedání Rady. Datum zasedání Rady musí být
známo dostatečně dopředu, aby se jí mohli účastnit všichni členové Rady včetně
hlavního vedoucího. Hlavní vedoucí musí sdělit informaci o termínu zasedání
všem členům Rady, a to nejméně 15 dní předem. Sdělení o konání Rady se
zveřejňuje na stránkách oddílu (většinou v sekci „pro vedoucí“), dále na nástěnce
v sídle oddílu, případně dalšími prostředky (ústně, emailem, telefon, sociální sítě).
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5.12 Hlasování při volbě hlavního vedoucího může probíhat veřejně nebo tajně.
V případě tajné volby, každý napíše na papírek jméno zamýšleného vedoucího a
potom se všechny papírky veřejně přečtou. Hlavní vedoucí musí mít nadpoloviční
podporu hlasujících. V případě nezvolení je třeba volbu opakovat jen s dvěma
nejúspěšnějšími kandidáty. Hlavní vedoucí musí být zvolen.
6. Kontrolní orgán odboru představuje jedna volená osoba.
6.1 Kontrolor musí být plnoletý a zvládat účetnictví.
6.2 Kontrolor je volen stejně jako předseda a místopředseda oddílu.
6.3 Kontrolor je volen na stejné období (4 let) jako předseda a místopředseda.
6.4 Kontrolor odboru provádí kontrolu hospodaření odboru a dodržování stanov KČT
členy vlastního odboru a prošetřuje stížnosti členů a orgánů KČT v rámci své
působnosti.
6.5 Funkce kontrolora odboru KČT je neslučitelné s členstvím Radě.
7. Úlohy a funkce. Každý v oddíle by měl mít jasno o tom, co se od něj očekává a jak
může pomoci. Částečně tyto úkoly vyplývají ze stanov. Hlavní vedoucí je pak
zodpovědný za úspěšné převedení do praxe.
8. Praktikant: Praktikantem se stává člen, který nastupuje na střední školu (případně do
ekvivalentního ročníku gymnázia). Stává se jím od září, kdy nastupuje na školu a
zároveň dosáhl minimálně 15 let věku.
8.1 Je zodpovědný za vedení schůzky. Aktivně se podílí na přípravě programu na
výpravy a tábor. Dle svých možností pomáhá s chodem oddílu.
8.2 Praktikant může vést schůzku sám v případě, že je starší 18ti let. Pokud je mladší,
musí s ním vést schůzku další člen starší 18ti let.
8.3 Pokud se praktikant neúčastní dění v oddílu (příprava schůzek, jejich vedení,
příprava a vedení výprav, tábor, účast na schůzkách a výpravách) po dobu
minimálně jednoho roku, pozbývá tento člen práva členství v Radě a sníženého
příspěvku na dobu, než se začne opět aktivně účastnit. Roční lhůta se počítá od 1.
září.
9. Vedoucí: Vedoucí musí být starší 18 let. Stává se jím praktikant nebo někdo zvenčí
oddílu a to tak, že vede alespoň jednu vícedenní výpravu. Tím dokáže, že je schopen
zorganizovat program, dopravu, orientuje se s mapou a dokáže výpravu nacenit.
Zároveň se musí aktivně podílet na vedení schůzek.
9.1 Vedoucí připravuje ve spolupráci s hlavním vedoucím výpravy a tábor, včetně
dopravy a stravování. Vede schůzky a dohlíží na praktikanty. Aktivně pomáhá
praktikantům s přípravou schůzek a her. Koordinuje rozdělení programu mezi
praktikanty. Sebevzdělává se v kurzech první pomoci a základním ošetření.
Případně absolvuje školení „Zdravotník zotavovacích akcí.“ Oddíl bude každému,
Stránka 3 z 6
červen 2019

Copyright by Filištíni Praha

kdo toto školení absolvuje, přispívat polovinou nákladů. Udržování platnosti
školení je výhradně na držitelích tohoto průkazu. Výši příspěvku může dle nutnosti
upravit rada.
9.2 Na každé výpravě se členy musí být alespoň jeden vedoucí.
9.3 Vedoucí může obdržet klíče od klubovny. V momentě, kdy přestane do oddílu
docházet, je povinen klíče odevzdat do klubovny.
9.4 Vedoucí se rovněž podílí na vedení schůzek stejně jako praktikanti.
9.5 Vedoucí si po zvolení hlavního vedoucího mohou půjčovat věci z klubovny či
skladu. Vždy k tomu musí dostat souhlas hlavního vedoucího. K zapůjčeným
věcem se chovají v duchu oddílového desatera – vrací věc co nejdříve, ve stejném
nebo lepším stavu. Případnou škodu jsou povinni uhradit či věc opravit tak, aby
byla ve stejném nebo lepším stavu.
10. Hlavní vedoucí: Musí být starší 18 let a mít zkoušky KČT, opravňující k vedení
oddílu turistiky. Hlavní vedoucí je volen v termínu konání členské schůze (či
v mimořádném termínu) Radou vždy na jeden rok. Hlavním vedoucím může být
zvolen pouze vedoucí. Vede oddíl od září do srpna následujícího roku. Pokud bod o
volbě hlavního vedoucího nebude zařazen na členskou schůzi, automaticky se
prodlouží funkce stávajícího hlavního vedoucího o jeden rok.
10.1 Je zodpovědný za chod oddílu po technické a finanční stránce. Zodpovídá za
komunikaci s rodiči a dalšími lidmi. Má plné rozhodovací kompetence
v krátkodobém horizontu (na jeden rok). Aktualizuje oddílové stránky, komunikuje
se statutárním zástupcem ohledně KČT a pronájmu klubovny, skladu, grantů a
dalších věcí. Podílí se především na zajištění výprav po technické stránce (peníze,
jídlo, doprava). Motivuje praktikanty a vedoucí. Může některé povinnosti
krátkodobě přesunout na některého vedoucího či praktikanta.
10.2 Je povinen v případě střídání jiným vedoucím bezodkladně poskytnout
veškeré kontakty a podklady které mu pomohou s vedením oddílu.
10.3 Zodpovídá za správné a včasné vyúčtování výprav a ostatních nákupů a
vybírání příspěvků. Jednoduché účetnictví vede v excelové tabulce (vzorovou
obdrží od předsedy oddílu), fyzické účty uchovává u sebe. Na vyžádání předsedou
či kontrolora je povinen toto účetnictví bez zbytečných odkladů předložit a účty
předat.
10.4 Pokud vedoucí působí v oddíle a je zvolen hlavním vedoucím, musí dodržet
dobu, na kterou je zvolen. Pouze se souhlasem rady může předčasně odstoupit či
odejít z oddílu.
11. Statutární zástupci oddílu: Statutárním zástupcem oddílu je pouze předseda. Dalšími
zástupci oddílu jsou místopředseda a kontrolní orgán. V případě dlouhodobé zdravotní
indispozice či nepřítomnosti v ČR (alespoň 3 měsíce) předsedy přechází funkce
Statutárního zástupce na místopředsedu.
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11.1 Statutární zástupce a zástupci oddílu (dále jen zástupci) jsou voleni vždy na
čtyřleté období.
11.2 Zástupci mohou být ze své funkce ze závažných důvodů odvoláni, či z ní
mohou z vlastních důvodů odstoupit. Tuto skutečnost oznámí dostatečně dlouho
dopředu hlavnímu vedoucímu (minimálně jeden měsíc), který z tohoto důvodu
svolá radu, na které budou zvoleni noví statutární zástupci. Noví statutární zástupci
musí být zvoleni!
11.3 Zástupcem se může stát pouze člověk, který byl či je aktivním členem oddílu a
byl či je vedoucím oddílu.
11.4 Předsedou oddílu se může stát pouze aktivní či bývalý člen oddílu, který
minimálně jeden rok působil ve funkci hlavního vedoucího.
11.5 Zástupci jsou zodpovědní za právní způsobilost fungování oddílu, komunikují
s KČT, informují hlavního vedoucího o novinkách v KČT, grantech, nových
povinnostech a právních změnách, které by se mohly dotknout fungování oddílu.
11.6 Statutárním zástupcem odboru, který je zodpovědný za jednání s úřady, je
předseda (krom výjimky uvedené v bodě 11).
11.7

Předseda aktivně komunikuje s hlavním vedoucím.

12. Rádce: Rádcem je člen, případně praktikant, který se z časových důvodů nemůže
účastnit schůzek, ale jezdí či organizuje výpravy a aktivně pomáhá oddílu. Rádce musí
odsouhlasit Rada.
12.1

Rádce se stává členem Rady.

12.2

Rádce platí členský příspěvek stejně jako členi Rady.

12.3

Pokud rádce neplatí příspěvky, pozbývá titulu Rady.

13. Pravidla pro vstup nového člena do oddílu. Věk – minimálně při nástupu do II. třídy
(7-8let). Nejprve se musí zúčastnit min. čtyř schůzek v období cca dvou měsíců.
Zároveň přinést vyplněnou přihlášku a oddílové příspěvky. Poté může vyrazit na
oddílovou výpravu.
14. Kartičky KČT se dělají jedenkrát za rok, v lednu. V prosinci musí mít hlavní vedoucí
odevzdané podklady od nových členů (vyplněný formulář KČT) a ty předá
předsedovi. Následně během ledna, února rozdá nové přelepky na kartičky Sphere,
které obdrží od předsedy.
14.1 Kartička KČT se novým členům vystavuje až po minimálně několika měsíčním
docházení do oddílu a alespoň jedné absolvované výpravě.
15. Na každé výpravě musí být lékárnička.

Stránka 5 z 6
červen 2019

Copyright by Filištíni Praha

Schválili dne ...............................

Vedoucí :

Praktikanti :

Rádci :

Přílohy:
1)

2)
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