
 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Statut 

 
 

Rady dětí a mládeže AVZO TSČ ČR z. s. 
    (dále jen RDM AVZO) 

    

 

 

                     Schválil: VV AVZO TSČ ČR   z. s. dne: 24.11.2018 

 

 

 

 

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti 

Č   E   S   K   É      R   E   P  U   B   L   I   K Y z.s. 

Lorecká 465, 284 01  Kutná Hora  



 
2 

 

                                                   Úvod 
 

 

 Prvořadým úkolem RDM je získávat a udržovat zájem mladé generace o 

všechny druhy sportů a zájmové činnosti, které se v AVZO TSČ ČR z.s. 

provozují a systematicky koordinovat tuto dětskou a mládežnickou činnost 

ve spolupráci s pobočnými spolky AVZO. 

 

 

                                      Základní ustanovení 
 

1. RDM  AVZO ustanovuje včetně předsedy komise Výkonný výbor AVZO 

v souladu s článkem VI. bod 2, písm. b) stanov AVZO schválených 10. 

sjezdem AVZO. 

2. Předseda RDM AVZO je stálým členem VV AVZO s hlasem 

rozhodujícím. V případě jeho nepřítomnosti na zasedání VV jej zastupuje 

jím pověřený člen RDM AVZO. 

3. RDM AVZO je orgánem VV AVZO s odvozenou pravomocí na úseku 

práce s dětmi a mládeží. 

4. Funkční období RDM AVZO je pětileté. 

5. RDM AVZO je minimálně tříčlenná. 

 

 

Náplň činnosti RDM AVZO 

       

1. RDM  AVZO se při své činnosti řídí plánem práce na kalendářní rok a  

schváleným rozpočtem. Plán i rozpočet schvaluje VV AVZO. 

2. Prostřednictvím svých členů sleduje dění v pobočných spolcích AVZO, 

které pracují s dětmi a mládeží. 

3. Zajišťuje a organizuje celorepublikové akce dětí a mládeže a navrhuje 

VV AVZO místo a organizátora dané akce, zejména STO. 

4. Všechny zápisy, písemné podklady a dokumenty ze svých zasedání 

předkládá neprodleně předsednictvu AVZO prostřednictvím sekretariátu 

AVZO, který je také archivuje. 

5. RDM  AVZO zpracovává a předkládá VV AVZO hodnocení své činnosti 

minimálně 1x ročně. 

6. Všichni členové RDM jednají jako nezávislí členové AVZO, nikoliv jako 

zástupci svých spolků.  

7. Předseda RDM  AVZO jedná o otázkách dětí a mládeže s orgány státu a 

ostatními organizacemi zabývajícími se prací s dětmi a mládeží na 

základě písemného pověření předsedy AVZO, nebo za jeho přítomnosti. 
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8. RDM  AVZO zabezpečuje pro pobočné spolky pokyny k vypracování 

žádosti o dotace pro MŠMT a vydává doporučení k žádosti o poskytnutí 

dotací Krajských úřadů. 

9. Řídí a organizuje republikové finále STO, dle pokynů VV AVZO. 
 

10.  RDM  AVZO úzce spolupracuje s Radou střelectví AVZO. 

 Svou činnost operativně doplňuje o další úkoly, potřebné pro rozvoj  

 sportovní a zájmové činnosti dětí a mládeže.                    

11.  RDM  AVZO prostřednictvím předsednictva AVZO navrhuje udělení  

 kvalifikace (kromě modelářství, radioamatérství, střelectví a motorismu) 

 vedoucím táborů, instruktorům a podobně. Vede jejich evidenci.     

 Nominuje zástupce RDM na celostátní akce dětí a mládeže. 

12.  Podle platné směrnice pro udělování čestných titulů se vyjadřuje,   

 případně navrhuje jejich udělení VV AVZO. 

13.  Členu RDM neplnícímu uložené úkoly, nebo pasivnímu členu, může být  

       jeho členství v RDM rozhodnutím VV AVZO ukončeno. 

14.   Zpracovává a projednává žádosti o dotace pro MŠMT. 

15.   Předseda RDM může být přizván na schůzi předsednictva AVZO s   

  hlasem poradním. 

 

 

Finanční zabezpečení 

 

 

1. RDM  AVZO je financována na základě schváleného plánu práce a 

rozpočtu z prostředků AVZO z. s.                   

2. RDM zpracovává svůj rozpočet na daný rok a předkládá jej ve 

stanoveném termínu VV AVZO ke schválení. 

3. RDM podle potřeby soustřeďuje a zpracovává žádosti o dotace MŠMT 

a předkládá je prostřednictvím sekretariátu k projednání ve VV AVZO. 

4. RDM vyúčtovává přidělené prostředky čtvrtletně a toto vyúčtování 

předkládá prostřednictvím sekretariátu Předsednictvu AVZO. Poslední 

vyúčtování musí být do 15.11 příslušného kalendářního roku. 

 

 

Schůzová činnost RDM 
 

 

     1. RDM se schází podle plánu práce, nejméně však 1x ročně. 
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