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ČÁST I.

Základní ustanovení
(1)

Organizační řád České tábornické unie (dále jen OŘ ČTU) v souladu se stanovami
ČTU upravuje vnitřní členění ČTU, systém řízení, rozsah příslušnosti a pravomoci
orgánů ČTU, zásady a metody práce, vzájemné vztahy mezi organizačními články a
útvary a vztahy řídících orgánů ČTU k jednotlivým organizačním složkám.

(2)

Všechny orgány ČTU vykonávají svojí činnost tak, aby všestranně respektovaly
právo členů ČTU i všech volených a jmenovaných představitelů na uplatnění jejich
názorů.
V činnosti ČTU musí být přísně zachována demokratická pravidla řízení, čestnost a
slušnost ve vzájemných vztazích a veškeré funkce musí být vykonávány zodpovědně,
přesně a poctivě tak, aby byla zajištěna vnitřní soudržnost ČTU, její bezchybná
funkce jako celku i nejlepší společenská pověst.

(3)

Všichni členové ČTU respektují právoplatná rozhodnutí volených či jmenovaných
funkcionářů ČTU a k nápravě případných nesprávných rozhodnutí působí pouze
prostředky vyplývajícími ze stanov ČTU, OŘ ČTU a ostatních schválených dokumentů
ČTU.

ČÁST II.

Organizační složky ČTU
(4)

Nejvyšší rada ČTU (dále jen NR ČTU) zřizuje administrativní a servisní centrum
Ústředí ČTU. Jmenuje jeho vedoucího a v případě potřeby jej odvolává.

(5)

NR ČTU zřizuje dle potřeb ČTU odborné týmy a Smírčí radu, jmenuje jejich vedoucí
a v případě potřeby je odvolává.

(6)

Smírčí rada se skládá z lichého počtu členů ČTU, požívajících všeobecné vážnosti
a důvěry.
Řeší spory uvnitř ČTU v poradním sboru, jehož členy jmenuje NR ČTU s přihlédnutím
k návrhu vedoucího smírčí rady .

(7)

Odborné týmy si stanoví rozsah činnosti a pracovní náplň svých členů a funkcionářů.
K úpravě a řešení svěřeného rozsahu činnosti přijímají pravidla řízení a metodické
dopisy, které nabývají závaznosti schválením NR ČTU.

(8)

Odborné týmy a administrativní a servisní centrum Ústředí navrhují rozpočet pro
běžný rok.

(9)

Vedoucí odborných týmů a vedoucí administrativního a servisního centra Ústředí se
zúčastňují zasedání NR ČTU s hlasem poradním.
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(10) Placený aparát ČTU tvoří pracovníci Ústředí, popřípadě pracovníci Velkých rad a
základních článků, ve smyslu hospodářských směrnic.
Placené pracovníky Ústředí řídí vedoucí administrativního a servisního centra
Ústředí ČTU, který je řízen náčelníkem ČTU.
Placené pracovníky v oblastech řídí náčelník oblasti ČTU. Pokud je placeným pracovníkem náčelník oblasti ČTU, je řízen velkou radou oblasti.

ČÁST III.

Činnost orgánů ČTU
(11) Všechny orgány ČTU řeší otázky související s jejich činností samostatně dle své schválené náplně práce. Otázky zásadní a koncepční povahy je třeba řešit kolektivně.
Za tím účelem se konají zasedání orgánů ČTU, a to :
a) Nejvyšší a Velké rady – nejméně 4x ročně
b) Porady týmů - nejméně 2x ročně
c) Porady revizní komise dle potřeby
(12) Mimořádné porady svolává příslušný představitel (vedoucí, náčelník) z vlastní iniciativy nebo na odůvodněný návrh.
(13) Statutárními představiteli ČTU jsou náčelník a místonáčelníci.
(14) Náčelník a místonáčelníci jsou pověřeni zastupovat ČTU ve střešních orgánech,
kterých je ČTU členem, či pozorovatelem.
Ke své činnosti mohou přibrat vedoucí jednotlivých týmů a rad či odborné poradce.
Mohou též pověřit zastupováním ČTU ve střešních orgánech některého člena ČTU
na základě individuálního zmocnění, které schválí NR ČTU.

ČÁST IV.

Závěrečná ustanovení
(15) Směrnice o některých organizačních aspektech ČTU dle článku 1 – 3 vstupují v
platnost dnem schválení NR ČTU. Veškeré dodatky musí být písemné a číslovány
souvislou řadou.
Tyto dodatky budou sloužit až do vydání nové ucelené směrnice.
(16) Tuto směrnici ČTU schválila NR ČTU dne 5.12.2015 a tímto dnem nabývá účinnosti
a platnosti.

Milan Rychlý
náčelník ČTU
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