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VNITŘNÍ ŘÁD PARKOUR ACADEMY PLZEŇ 

 

Čl. 1 

Vznik a vnitřní organizace klubu 

PARKOUR ACADEMY PLZEŇ 

1) V souladu s aktuálním zněním čl. 3 Statutu Akademie volnočasových a vzdělávacích 
aktivit, z. ú. (dále jen „statut“) zřizuje ředitelka Akademie volnočasových a vzdělávacích 
aktivit, z. ú., se sídlem Skupova 2981/4a, 301 00 Plzeň, IČO: 01442091 (dále jen „AVVA, 
z. ú.“) v rámci realizačního oddělení v sekci zájmových kroužků sportovní klub 
s názvem „PARKOUR ACADEMY PLZEŇ“ (dále jen „klub“). Klub nemá samostatnou 
právní způsobilost k úkonům ani samostatnou majetkovou odpovědnost. Za klub jedná 
ve všem právních záležitostech AVVA, z. ú. a také klub zastupuje navenek.  

2) Hlavní činností klubu je provozování, organizování a podpora sportu – zejména 
sportovní gymnastické disciplíny parkour a organizování dalších sportovních činností a 
sportovních aktivit jak pro vlastní členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost.   

3) Pro potřeby vymezení činnosti a organizace klubu vydává ředitelka AVVA, z. ú. (dále 
jen „ředitelka“) tento Vnitřní řád PARKOUR ACADEMY PLZEŇ (dále jen „vnitřní řád“). 

4) V čele klubu je vedoucí, kterého vybírá ředitelka zpravidla z aktivních členů klubu 
majících zájem o činnost vedoucího klubu. Vedoucí klubu si může z aktivních členů 
zvolit se souhlasem ředitelky svého zástupce, který může vedoucího ve stanoveném 
rozsahu v době jeho nepřítomnosti zastupovat, a trenéry jednotlivých skupin.  

5) V případě, že klub nemá samostatného vedoucího klubu, řídí činnost klubu vedoucí 
realizačního oddělení, který ze své funkce odpovídá ředitelce za výstupy z činnosti 
celého realizačního oddělení. Činnost vedoucího realizačního oddělení blíže upravuje 
statut. V případě, že není zřízena funkce vedoucího oddělení, řídí činnost celého 
realizačního oddělení - tedy i klubu - přímo ředitelka. Vedoucí klubu je za činnost klubu 
odpovědný vedoucímu realizačního oddělení, pokud je tato funkce zřízena, a 
v případě, že tato funkce zřízena není, tak přímo ředitelce. 

6) Všichni členové klubu jsou povinni se s vnitřním řádem seznámit, dodržovat a 
respektovat všechna ustanovení tohoto vnitřního řádu. Vnitřní řád se vztahuje na 
všechna zařízení (místa), kde klub provádí svoji činnost.   

 

Čl. 2 

Členství v klubu 

1) Členství v klubu je individuální a dobrovolné.  
2) Členem klubu může být pouze fyzická osoba starší 3 let (předškolní věk) a to na základě 

řádně vyplněné a odevzdané přihlášky, která se seznámila s vnitřním řádem a vyslovila 
s ním výslovný souhlas. 
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3) Přihlášku za člena mladšího 18 let je povinen podepsat alespoň jeden zákonný 
zástupce. Po dovršení 18 let věku musí člen podat novou řádnou přihlášku.  

4) Podmínkou členství je poskytnutí osobních údajů včetně data narození a rodného čísla 
a souhlas s jejich užitím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.  

5) Každý člen klubu mladší 18 let, který není vrcholovým sportovcem nebo žákem 
zařazeným do sportovní školy, musí mít zajištěnou alespoň lékařskou prohlídku 
předepsanou pro školní tělesnou výchovu a sport u dětského lékaře. Jinak je nutné dle 
požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnicí č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti 
k tělesné výchově a sportu, v platném znění, mít platnou lékařskou prohlídku od 
tělovýchovného lékaře. Doklad o lékařské prohlídce jsou zákonní zástupci člena klubu 
mladšího 18 let předložit vedoucímu klubu  nejpozději v den konání první výukové 
hodiny.  

6) Klub vede evidenci svých členů, za její řádné vedení odpovídá vedoucí klubu. Vybrané 
údaje o členech mohou být v nezbytné rozsahu zpřístupněny organizacím, jejichž je 
AVVA, z. ú. členem a to v rámci plnění členských povinností vůči těmto organizacím. 
Dále mohou být poskytnuty orgánům státní správy a územní samosprávy v souvislosti 
s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných prostředků ze státního či jiného rozpočtu.  

7) Člen klubu je povinen platit povinné roční klubové příspěvky. Výši klubových příspěvků 

stanovuje svým rozhodnutím ředitelka. Klubový příspěvek se platí zpravidla ve dvou 

splátkách za kalendářní rok a to vždy do 30. 9. a do 28. 2. příslušného kalendářního 

roku. V případě zániku členství bez závažného důvodu v průběhu kalendářního roku se 

poměrná část již zaplaceného klubového příspěvku za zbytek kalendářního roku trvání 

členství nevrací. V případě, že člen či zákonný zástupce člena mladšího 18 let rozhodne 

o ukončení členství z důvodu dlouhodobé zdravotní indispozice vzniklé zejména v 

důsledku zranění způsobenému členovi při klubové činnosti, tak může na základě 

písemné žádosti člena či zákonného zástupce člena mladšího 18 let dojít k vrácení 

poměrné  části již zaplaceného klubového příspěvku za zbytek kalendářního roku.  

8) Členství zaniká: 
a) vystoupením člena na základě oznámení vedení klubu (zpravidla písemného), za 

člena mladšího  18 let oznamuje vystoupení jeho zákonný zástupce, 
b) nezaplacením klubového příspěvku ve stanovených termínech a to ani po marné 

výzvě k úhradě v náhradním stanoveném termínu,  
c) úmrtím člena, 
d) vyloučením člena pro opakované hrubé porušení vnitřního řádu nebo pro chování, 

které prokazatelným způsobem poškozuje dobré jméno klubu a AVVA, z. ú., na 
které byl člen písemně upozorněn ředitelkou, 

e) pravomocným rozhodnutím soudu, kterým byl dotčený člen odsouzen pro úmyslný 
trestný čin, 

f) zánikem klubu z rozhodnutí ředitelky. 
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Čl. 3 

Práva a povinnosti členů 

1)   Člen klubu má právo se účastnit sportovních a klubových aktivit, dále školení, seminářů, 
soutěží a dalších činností, které pořádá, organizuje a zajišťuje přímo klub nebo AVVA, 
z. ú., nebo jiný spolupracující subjekt, dále obracet se s podněty, poznámkami, kritikou, 
stížnostmi na vedoucího klubu a v případně i na ředitelku a dále má člen klubu právo 
být v případě zájmu vybrán ředitelkou na pozici vedoucího klubu popř. jeho zástupce.  

2)  Člen klubu má povinnost řádně a včas platit klubové příspěvky, dodržovat vnitřní řád, 
chránit a nepoškozovat majetek AVVA, z. ú., řídit se pokyny vedoucího a ředitelky.  

Čl. 4 

Organizace skupin 

1) Členové klubu se klubové činnosti účastní zpravidla v rámci vytvořených skupin 
rozlišených dle věku a skutečných pohybových schopností a dovedností konkrétního 
člena. Názvy skupin jsou: Basic, Light, Drill, Hardcore.  

2) Zejména sportovní činnost jednotlivých skupin zabezpečují jednotliví trenéři. Trenér 
řídí průběh výukové hodiny a to v závislosti na dovednostech, schopnostech a 
momentálním rozpoložení zejména členů mladších 18 let. 

3) Dle požadavků na evidenci členů vede zpravidla trenér písemnou evidenci členů 
přítomných na výukové hodině a zaznamenává i písemně všechny úrazy či jiné 
mimořádné události.  

4) Všichni členové jsou povinni dodržovat zásady sportovní etiky, chovat se ohleduplně k 
sobě navzájem, respektovat se, vzájemně si pomáhat, chránit zdraví své i zdraví 
ostatních, neničit a nepoškozovat vybavení (náčiní) a udržovat pořádek a čistotu na 
místech, kde provádí klub svoji činnost.  
 
 
 

Čl. 5 
Průběh klubové, sportovní nebo jiné činnosti 

 
1) Vstup na místa, kde probíhá sportovní nebo jiná činnosti, bude umožněn pouze v 

odpovídajícím oblečení (sportovní) a odpovídající sportovní obuvi v závislosti na tom, 
zda činnost probíhá ve venkovním nebo vnitřním prostředí. K převlečení a přezutí slouží 
vymezené prostory (zpravidla šatny).  

2) Vstup na výukovou hodinu je zakázán osobám zjevně pod vlivem alkoholu či omamných 
a psychotropních látek. Kouření, užívání alkoholu či omamných a psychotropních látek 
je v rámci kroužků přísně zakázáno.  

3) Členové, zákonní zástupci členů mladších 18 let, či  jiní účastníci, jsou povinni před 
začátkem sportovní či jiné činnosti upozornit trenéra, vedoucího nebo jeho zástupce 
nebo jinou pověřenou osobu (dále jen „pověřené osoby“) na případné zdravotní 
problémy či úrazy. Vstup na výukovou hodinu nebude umožněn zjevně nemocným 
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osobám.  V případě vzniku zdravotních problémů či zranění při výukového hodině je 
postižený účastník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit pověřeným osobám. 

4) Vstup na místa, kde probíhá sportovní nebo jiná činnost, je možný pouze na základě 
souhlasu pověřené osoby. Užívat vybavení (náčiní) smějí členové nebo účastníci pouze 
se svolením pověřené osoby a pod jejím přímým dohledem. Člen či jiný účastník nesmí 
užívat vadné vybavení (náčiní), pokud se během jeho užívání o vadě dozví nebo jí sám 
zjistí. Jakoukoliv závadu je člen nebo jiný účastník povinen bezodkladně oznámit 
pověřené osobě. 

5) Z důvodů bezpečnosti je zakázáno vnášení různých cenností a elektroniky (např. 
mobilních telefonů) na místa, kde probíhá sportovní nebo jiná činnost, pokud nebude 
stanoveno jinak. Za případné škody na vnesených cennostech a na elektronice, které 
vzniknou v průběhu sportovní nebo jiné činnosti, nenese AVVA, z. ú. žádnou 
odpovědnost. Každý člen nebo jiný účastník je povinen si své osobní věci (oblečení) 
vyjma cenností a elektroniky ukládat před vstupem na výukovou hodinu na místa, které 
pověřená osoba určí.  AVVA, z. ú.  neručí za osobní věci odložené mimo určená místa. 
Uložení cenností či elektroniky jsou členové či jiný účastníci povinni si sami zajistit u 
majitele nebo provozovatele zařízení (míst), kde se sportovní či jiná činnost provozuje. 

6) Konzumace potravin (zejména různých žvýkaček nebo bonbonů) vyjma různých nápojů 
za účelem doplnění tekutin není v průběhu sportovní činnosti a na místech, kde se 
sportovní činnost či jiná činnost provádí,  povolena, pokud nebude určeno jinak.  

7) AVVA, z. ú. není odpovědná za zranění, která si způsobí člen nebo jiný účastník v době, 
kdy činnost klubu fakticky neprobíhá, nebo na místech, která nejsou ke sportovní či jiné 
klubové činnosti výslovně určená a dále za zranění, která si člen klubu nebo jiný účastník 
způsobí vlastním přičiněním, např. tím, že se účastní klubové činnosti v době, kdy není 
po zdravotní stránce zcela v pořádku, např. z důvodu probíhající nemoci či zranění a 
tyto skutečnosti předem pověřené osobě neoznámil, dále za zranění, která byla 
způsobena nerespektováním pokynů a příkazů pověřené osoby nebo hrubým 
porušením kázně.  

8) Všichni členové klubu a ostatní účastníci musí důsledně respektovat pokyny a příkazy 

pověřených osob. V případě, že člen nebo účastník bude vážným způsobem, např. svojí 

nekázní opakovaně narušovat průběh výukové hodiny nebo jiné činnosti a nebude 

dodržovat pokyny a příkazy pověřené osoby, může být z výukové hodiny pověřenou 

osobou bez náhrady či finanční kompenzace vyloučen. 

9) V případě, kdy bude výuková hodina zrušena z důvodů na straně klubu, budou všichni 
členové či zákonní zástupci členů mladších 18 let či jiní účastníci o tomto neprodleně 
předem informováni prostřednictvím běžných komunikačních prostředků, jakmile to 
bude technicky možné. Klub zpravidla zajistí konání náhradní výukové hodiny v jiném 
termínu.  

10) Všichni členové klubu a zákonní zástupci členů klubu mladších 18 let věku či jiní účastníci 
berou na vědomí, že nakládání s jejich osobními údaji je v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Členové klubu a i jiný účastníci dávají předem souhlas s tím, aby zřizovatel klubu mohl 
pořizovat v rámci klubové činnosti fotografické záznamy, videozáznamy či jiné záznamy 
a používal tyto k propagaci své činnosti, a dávají i souhlas s tím, aby fotografické 
záznamy, videozáznamy či jiné záznamy mohl pořizovat a i požívat majitel nebo 
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provozovatel míst (zařízení), kde klub realizuje svoji činnost a to na základě samostatně 
uzavřené smlouvy s tímto majitelem nebo provozovatelem 

 

Čl. 6 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1) Tento vnitřní řád je závazný pro všechny členy klubu a ustanovení čl. 5 jsou závazná i 
pro jiné účastníky sportovní a jiné činnosti klubu za předpokladu, že tito byly 
prokazatelně s tímto seznámeni.  

2) Vnitřní řád v daném znění je platný a účinný od okamžiku jeho schválení ředitelkou. 
Vnitřní řád je závazný pro jednotlivé členy  a jiné účastníky činnosti klubu okamžikem 
jejich prokazatelného seznámení s tímto vnitřním řádem.   

 

V Plzni dne 10. 6. 2019 vypracoval Mgr. Roman Pešír, koordinátor ______________________ 

 

V Plzni dne 10. 6. 2019 schválila Ing. Iva Pešírová, ředitelka ____________________ 


