
Organizační struktura Svazu vodáků České republiky, z.s. 

 

Svaz vodáků České republiky, z.s. má působnost na celém území České republiky. 

Základními organizačními jednotkami svazu jsou kluby vodáků, které mají právní subjektivitu. 

Orgány svazu tvoří:  

a) Konference delegátů 

b) Předsednictvo  

c) Kontrolní komise  

d) Rady odborností 

e) Sekretariát a tajemník 

f) Podle potřeby mohou být tvořeny další odborné komise 

Volební období všech orgánů je 4leté. 

Konference delegátů 

Nejvyšším orgánem svazu je Konference delegátů klubů. Delegáti klubů jsou voleni na 

členských schůzích klubů. 

Konference delegátů jedná o všech zásadních otázkách spojených s činností, s organizační 

strukturou a hospodařením svazu zejména: 

a) Schvaluje zásady činnosti svazu a jejich orgánů 

b) Schvaluje a mění stanovy 

c) Volí předsedu svazu 

d) Volí členy rad odborností a kontrolní komise 

e) Projednává a schvaluje zprávy o činnosti, kontrolách a revizích 

f) Stanovení členských svazových příspěvků. 

Předsednictvo 

Předsednictvo je výkonným orgánem svazu, který řídí svaz v souladu se zásadami činnosti a 

usnesením konference v období mezi konferencemi. 

Předsednictvo svazu má 5-7 členů a je složeno z předsedy svazu a dvou místopředsedů 

(kterými jsou předsedové Rad odborností) a dalších členů (místopředsedové odborností). 

Předsednictvu je vyhrazeno: 

a) Schvalování klíče pro volbu delegátů na konferenci 

b) Schvalování náplně činnosti a pravomocí Rad odborností a odborných komisí 

c) Vytváření vnitřních norem 

d) Určuje náplň činnosti sekretariátu svazu 

Předseda a místopředsedové svazu tvoří kolektivní orgán svazu. Mohou jednat jménem 

svazu a zastupovat jej na venek každý samostatně. Ve svém jednání jsou vázáni rozhodnutím 

předsednictva. Další členové svazu jednají na základě jejich písemného pověření. 



Organizační, technickou a hospodářskou činnost svazu zabezpečuje tajemník, který je 

zmocněn vyřizovat operativní agendu podle předem schválených ujednání či dokumentů. Má 

právo účastnit se všech zasedání orgánů svazu. Je přímo podřízen předsedovi. 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je složena ze 3-5 členů, kteří jsou voleni konferencí delegátů klubů. 

Kontrolní komise kontroluje dodržování svazových předpisů, řeší připomínky a stížnosti 

k činnosti orgánů svazu, kontroluje hospodaření předsednictva, rad, komisí i klubů svazu a 

jejich zaměstnance. 

Rady odborností 

Konference též volí rady odborností (v počtu 5-9 členů) Ve své činnosti se řídí usnesením 

konference a zajišťuje odbornou činnost svazu v rámci své kompetence, popř. podle 

požadavků předsednictva svazu. 

Členství ve svazu 

Členství ve svazu je dvojího druhu a rozlišuje se na členství individuální a klubové. 

Za individuálního člena se považuje fyzická osoba, která je členem členského klubu. Fyzická 

osoba, která není členem členského klubu, se nemůže stát členem svazu. Podmínky 

individuálního členství si stanovují kluby. Fyzická osoba může být členem pouze jediného 

klubu. 

Za klubového člena se považuje právnická osoba, která podporuje svaz a chce se podílet na 

jeho činnosti v dohodnutém rozsahu. Klubové členství můře nabýt právnická osoba podáním 

přihlášky. 

Hospodaření svazu 

Při hospodaření s finančními prostředky je jak svaz, tak i kluby povinny dodržovat obecně 

platné předpisy. Svaz neodpovídá za závazky klubů. Majetek získaný kluby je jejich 

vlastnictvím. 

Svaz a jeho kluby mohou vyvíjet i jinou činnost, pokud neodporuje poslání svazu a obecně 

platným předpisům. 

Při ukončení činnosti lubu vodáků rozhodne členská schůze zanikajícího klubu zároveň o 

způsobu majetkové likvidace – pokud není blíže specifikováno, platí obecně platné předpisy. 

 

  

Schéma – viz příloha 

 

 

 



Příloha 1 

Schéma organizační struktury SVoČR 

Obr. 1: Organizační schéma SVoČR 
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Obr. 2: Organizační schéma SCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Schéma metodického vedení SCM 
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