BENEŠOVSKÁ
HASIČSKÁ LIGA
v požárním útoku

Pravidla 2021
Část B: Organizační struktura

3.

Organizační struktura

3.1 Benešovská hasičská liga v požárním útoku, z.s., IČO: 04117760 (dále jen „zapsaný
spolek BNL“) je složen z následujících základních složek:
• Rada Benešovské hasičské ligy (dále jen „Rada BNL“)
• Výbor pořadatelů Benešovské hasičské ligy (dále jen „Výbor
pořadatelů“)
• Správa financí
• Sbor rozhodčích Benešovské hasičské ligy (dále jen „Sbor rozhodčích“).
3.2

V rámci této části je popsána organizační struktura podle Stanov zapsaného
spolku BNL. V případě rozporu mezi pravidly BNL a Stanovami zapsaného
spolku se postupuje v souladu se Stanovami.
Zapsaný spolek BNL

3.3

Mezi činnosti zapsaného spolku BNL patří zejména:
• pořádání soutěží v požárním útoku nazvaný Benešovská hasičská liga
(dále jen BNL),
• oceňování družstev s nejlepším umístěním v rámci BNL,
• sdružování Sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH), které pořádají
soutěže v požárním útoku v rámci BNL,
• spolupráce na přípravách soutěží s pořádajícími SDH,
• propagace soutěží v rámci BNL,
• koordinace soutěží v rámci BNL,
• propagace akcí pořádaných BNL,
• shromažďování finančních prostředků na propagaci, nákup cen pro
nejlépe hodnocená družstva v rámci seriálu BNL, na technické zajištění
soutěží, jako je např. nákup vybavení pro rozhodčí a nákup materiálu
nezbytného pro uspořádání soutěže,
• spolupráce se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska včetně jejich
pobočných spolků a Českou hasičskou jednotou včetně jejich
pobočných spolků,
• spolupráce se sponzory a partnery,
• pořádání kulturních a společenských akcí,
• charitativní činnost a podpora charity.

3.4

Zapsaný spolek BNL zastřešuje Benešovskou hasičskou ligu (dále jen „BNL“).

3.5

Předseda spolku je statutárním zástupcem, který zastupuje zapsaný spolek
BNL při jednání s jinými subjekty. Předseda spolku je zároveň předsedou
Rady BNL. Předseda spolku je volen nadpolovičním počtem hlasů všech členů
Rady BNL. Předseda spolku je volen na dva roky. Opakované zvolení je možné.
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Předseda spolku má právo zrušit rozhodnutí Rady BNL v případech, kdy by
plnění rozhodnutí vedlo k porušení právních předpisů. V ostatních případech
může předseda spolku rozhodnutí vrátit Radě BNL k opětovnému projednání.
3.6

Místopředseda spolku je statutárním zástupcem, který zastupuje předsedu
spolku v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že je předsedou zastupováním
pověřen. Místopředseda spolku je zároveň místopředsedou Rady BNL.
Místopředseda spolku je volen nadpolovičním počtem hlasů všech členů
Rady BNL. Místopředseda spolku je volen na dva roky. Opakované zvolení je
možné.
Rada BNL

3.7

Rada BNL je nejvyšším orgánem zapsaného spolku BNL i Benešovské hasičské
ligy. Předseda spolku BNL je zároveň předseda Rady BNL. Místopředseda
spolku BNL je zároveň místopředseda Rady BNL.

3.8

Mezi činnosti Rady BNL patří zejména:
•

potvrzení členů Výboru pořadatelů,

•

podpora Výboru pořadatelů při pořádání soutěží a dalších akcí v rámci
BNL,

•

příprava a schvalování změn v pravidlech BNL,

•

dohlížení na dodržování pravidel na soutěžích BNL,

•

rozhodování o protestech na soutěžích BNL v součinnosti s hlavním
rozhodčím

•

před zahájením soutěže překontrolování regulérnosti dráhy a splnění
zadaných podmínek uložených Radou BNL pořádajícímu SDH,

•

zajištění přítomnost nadpoloviční většiny členů Rady BNL na každé
soutěži tak, aby Rada BNL byla usnášeníschopná.

3.9

Funkční období Rady BNL jsou 2 roky.

3.10

Rada BNL je složena z přihlášených kandidátů.

3.11 Členové odstupující Rady BNL vždy před koncem funkčního období vyhlásí
výzvu na přihlášení kandidátů na členy nové Rady BNL.
3.12 Nové členy Rady BNL zvolí odstupující členové Rady BNL z přihlášených
kandidátů na řádné schůzi. Členem Rady BNL může být každá osoba, která se
řádně přihlásí jako kandidát do nově volené Rady BNL.
3.13 Členové Rady BNL mohou být voleni opakovaně.
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3.14 Nově zvolená Rada BNL si zvolí ze svého středu předsedu i místopředsedu.
Předseda i místopředseda je zvolen nadpolovičním počtem hlasů ze všech
svých členů. Místopředseda bude zastupovat předsedu Rady BNL v případě
jeho nepřítomnosti.
3.15 Rada BNL může být odvolána nadpoloviční většinou všech členů Výboru
pořadatelů. V takovém případě je nové složení Rady BNL voleno přednostně
z kandidátů, kteří se řádně přihlásili do předchozí volby do Rady BNL.
V případě, že není možné zvolit novou Radu BNL z dříve přihlášených
kandidátů, bude vyhlášena výzva k dodatečnému přihlášení nových kandidátů.
3.16 Předseda Rady svolává schůze Rady BNL a řídí jejich průběh. V případě
nerozhodného výsledku hlasování je hlas předsedy Rady rozhodující.
3.17 Člen Rady BNL má právo:
•

podílet se na činnosti BNL a zapsaného spolku BNL,

•

volit předsedu a místopředsedu Rady BNL,

•

rozhodovat o počtu
v rámci BNL,

•

podávat návrhy a podněty na změny v organizační struktuře zapsaného
spolku BNL,

•

podávat návrhy a podněty na změny v pravidlech BNL,

•

požadovat na pořadateli odstranění nedostatků před zahájením soutěže,

•

požadovat na pořadateli pojištění soutěže u Hasičské vzájemné
pojišťovny (případně jiné pojištění zodpovědnosti pořadatele za škodu
na zdraví a majetku),

•

v probíhajícím ročníku udělit trestné body proviněnému družstvu v
případě prokázaného závažného provinění proti pravidlům (a to i
zpětně),

•

ověřit správnost údajů uvedených v přihlášce soutěžního družstva.

soutěží

a

přidělení

pořadatelství

soutěže

3.18 Člen Rady BNL má povinnost:
•

aktivně se podílet na činnosti BNL,

•

dodržovat pravidla BNL a dohlížet na jejich dodržování,

•

účastnit se schůzí Rady BNL.

3.19 Členové Rady BNL vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu.
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Výbor pořadatelů
3.20 Výbor pořadatelů je složen ze zástupců pořadatelů jednotlivých soutěží
v daném ročníku BNL.
3.21 Každý pořadatel musí ve své žádosti o přidělení pořadatelství nominovat svého
zástupce do Výboru pořadatelů.
3.22 Výbor pořadatelů vzniká přidělením pořadatelství Radou BNL a členem se stává
nominovaný zástupce pořadatele soutěže.
3.23 Výbor pořadatelů je podřízen Radě BNL.
3.24 Výbor pořadatelů má tolik členů, kolik je soutěží v daném ročníku BNL.
3.25 Členové Výboru pořadatelů jsou jmenováni na funkční období jednoho roku.
3.26 Do působnosti Výboru pořadatelů zejména patří:
•

pořádání soutěží v rámci BNL,

•

podávání návrhů a podnětů na změny v pravidlech BNL,

•

podávání návrhů a podnětů na změny v organizační struktuře spolku,

•

zajišťování přípravy a organizace slavnostního vyhlášení výsledků ve
spolupráci s Radou BNL.

3.27 Členové Výboru pořadatelů vykonávají svoji funkci bez nároku na odměnu.
3.28 Schůze Výboru pořadatelů svolává předseda Rady BNL, je jím přítomen a řídí
jejich průběh.
3.29 Členové Výboru pořadatelů mají povinnost se účastnit schůzí.
3.30 Členové Výboru pořadatelů zodpovídají za dodržování pravidel BNL ze strany
pořadatele, kterého zastupují.
Správa financí
3.31 Odpovídá za hospodaření spolku.
3.32 Správu financí tvoří předseda Rady BNL a pokladník.
3.33 Pokladník je jmenován a odvoláván Radou BNL.
3.34 Pokladník vykonává svou funkci bez nároku na odměnu.
3.35 Správa financí má povinnost předložit Radě BNL každoroční zprávu
o hospodaření.
3.36 BNL hospodaří s movitým majetkem, hotovostními a bezhotovostními
finančními prostředky.
3.37

Zdroje majetku jsou zejména:
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•

finanční a věcné dary fyzických a právnických osob,

•

sponzorské dary,

•

dotace,

•

členské příspěvky / poplatky za pořádání soutěží,

•

vstupné z akcí pořádaných BNL.

3.38 Majetek je využíván v souladu s činnostmi zapsaného spolku BNL.
Sbor rozhodčích
3.39 Sbor rozhodčích tvoří rozhodčí, kteří se účastní soutěží v rámci BNL.
3.40 Sbor rozhodčích ze svého středu zvolí hlavního rozhodčího, který bude
přítomen schůzím Rady BNL a Organizačního výboru.
3.41 Do působnosti Sboru rozhodčích zejména patří:
•

účastnit se soutěží v rámci BNL a rozhodovat o výkonech soutěžních
družstev v návaznosti na pravidla BNL,

•

kontrolovat dodržování pravidel BNL,

• podávat návrhy a podněty na změny v pravidlech BNL.
Členové Sboru rozhodčích vykonávají svoji funkci bez nároku na odměnu.
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