
aktualizace 31.08.2014

MANUÁL SEKCE KARAMBOL 2014-2015
/doprovodný text, názorově upřesňuje a doplňuje stanovisko VV sekce/

 

schválil a vydal VV sekce dne : 31.08.2014 schváleno 100% na zasedání VV sekce
/vydání nahrazuje předchozí verzi MANUÁLU SEKCE KARAMBOL/

 

MANUÁL definuje obecné zásady a pravidla - HOSPODAŘENÍ SEKCE - SPRÁVU SEKCE
/manuál - souhrn pravidel, konsensus představ, kompromis požadavků klubů a správce,VV sekce/

 
HOSPODAŘENÍ  SEKCE
/dokument stanovuje zásady hospodaření, doplňuje pravidla vydaná generálním sekretářem svazu/

 

A Rozpočtová pravidla

1. účetní metodika dle Zákona o účetnictví č.563/1991Sb. a prováděcích předpisů, aktualizace

specifikace pokynů účetní svazu, kontext a reakce podmínek NKÚ, OV, MŠMT, ČUS apod.
/svaz, sekce, oblasti, kraje, okresy, kluby se řídi striktně metodickými pokyny GS, web svazu/

2. pravidla se řídí Usnesením VH sekce a Usnesením VH svazu
/schváleno VH svazu - web svazu - Usnesení-VH-ČMBS-7.9.2013---podepsané.PDF/
/schváleno VH sekce - web sekce - Usnesení VH SK 2013 vloženo 10. 9. 2013, 14.17 hod./

3. ostatní pravidla se řídí pokyny VV svazu, VV sekce

obecně není přípustný deficitní rozpočet a schodkové hospodaření na všech úrovních
/parametry hospodaření nemohou nikdy spadnout do záporných čísel/

4. účetně platí roční fiskální období, pro účely informovanosti založen transparentní účet
/zveřejnění účetních přehledů 2x za rok, do konce následujícího měsíce/

5. zálohy nebudou poskytovány
/předem bude hrazeno zahraniční startovné, letenky, platba předem na vystavenou fakturu apod./

6. pro čerpání prostředků VV sekce stanoví obecně platný sazebník dotačních titulů 
/sazebník by měl být ve své podstatě přehledným nástrojem dělení finančních prostředků sekce/ 

 

B Financování sekce

1. existenční minimum sekce

75tis Kč VV sekce - příspěvek na řízení sekce /forma bude transparentně zveřejněna/

75tis Kč režie sekce - poplatky CEB a náklady JVG

165tis Kč 60% z 275tis. Kč podíl sekce na chodu VV ČMBS

2. dělení dotací

klíč dělení 2:1 repre-doma, doma dále 1:1 VS/MS, v kapitolách upřednostnění mládeže

3. příspěvek sekce 

1tis Kč souhrnný příspěvek klubu za práci delegáta na všech VH sekce a svazu v roce
/příspěvek bude uplatněn při vystavení lednové faktury v následujícím roce/

4. platby klubu

1tis Kč členský příspěvek ČMBS za kalendářní rok

500Kč poplatek startovné za hráče klubu do sezóny
/platba bude řešena fakturou ČMBS,  vystavena do 10.1. splatnost do 31.01, faktura bude zaslána
na oficiální e-mail adresu klubu vedenou na webu sekce, soupis faktur zveřejněn 10.1. na webu sekce/

5. platba oblasti

ze zaplacených poplatků 500Kč, bude příslušné oblasti uvolněna zpět částka 200Kč pro potřeby

oblasti na řízení a zajištění oblastních soutěží a přeborů, z této částky pak se stanovuje vyčlenit 

paušální částku min.50Kč za hráče na režijní náklady členů VV oblasti
/obecná pravidla použití a čerpaní stanovuje GS, VV sekce, VV oblasti, účel a použití VH oblasti,
finanční prostředky budou uvolněny proti předloženému vyúčtování, k čerpání ihned po úhradě klubů/



6. okresní a krajská sdružení - řízení a odpovědnost jejich statutární zástupci  
/musí dodržovat pouze obecná pravidla VV SVAZU, ostatní v kompetenci jejich VH a VV/

7. případné zásadní změny VV SEKCE budou podstoupeny na GRÉMIUM SEKCE
/definice grémia sekce, korespondenční hlasování apod.viz.Správa sekce/

 

C Sazebník paušálních příspěvků

1. sazebník slouží k přiměřeně spravedlivé dělbě finančních prostředků
 /sazebník zohlední vlastní možnosti a finanční likviditu sekce/

2. dokument specifikuje jednotlivé tituly, kde vzniká možnost získat finanční příspěvek
/na každou akci pořádanou ČMBS,CEB,UMB a partnerských svazů může být vypsán dotační titul/

3. nárokovat vypsanou dotaci mají všechny kluby a všichni reprezentanti bez rozdílu
/žádný jednotlivec ani kolektiv nebude nijak zvýhodněn, platí rovné podmínky pro všechny/

4. nárokované částky dle sazebníku podléhají schválení VV sekce
/schválení - neschválení - krácení - vyplacení - vyjádření VV - kvartálně zveřejněno s hospodařením/

5. platnost aktuálního sazebníku je omezena zveřejněním následujícího
/případné korekce budou vždy celoplošné platnosti, předpoklad změn max.za kvartál/

 
SPRÁVA  SEKCE 
/dokument jako doplněk STANOV ČMBS, je živím materiálem a bude upravován dle požadavků/

A VV sekce

1. VV má plně v kompetenci řídit chod a spravovat jednotlivé kapitoly sekce

2. VV dbá na dodržování stanovených zásad a pravidel, ty nelze porušovat a obcházet

3. každý člen VV je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a 

rovný přístup ke všem fyzickými a právnickým osobám, tedy ke všem členům sekce

4. každý člen VV zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z

evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot

lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k ČR, ČMBS a členům sekce

5. smyslem a cílem VV mimo vlastní řízení a správu je vytvářet, udržovat a prohlubovat 

důvěryhodnost ČMBS,  vymezit a podporovat žádoucí standardy chování člena VV ve

vztahu k členům ČMBS a veřejnosti, trvale pozitivně působit na ostatní členy a vést je

k respektování a dodržování pravidel, řádů, nařízení ale i k obecnějším zásadám k úctě, 

čestnosti a slušnosti, umíme hrát s motýlkem a kravatou a je vhodné se i tak chovat.

6. každý člen VV sekce má řádné hlasovací právo a účastní se rozhodování sekce

7. VV bude komunikovat a řídit především korespondenčně e-mail, JVG, telefon apod.

8. VV sekce je přímo podřízen každý VV oblasti sekce

B VV sekce členové

1. prezident sekce spravuje,řídí a odpovídá za sekci, jako statutár prezident svazu je

právně odpovědný za jednání nejen sekce ale i svazu

2. viceprezident sekce supluje prezidenta sekce, jako statutár člen VV svazu je právně

odpovědný za jednání nejen sekce ale i svazu

3. GS svazu nese odpovědnost za činnosti plynoucí z jeho funkce, jako statutár člen 

VV svazu je právně odpovědný za jednání nejen sekce ale i svazu

4. Sportovní ředitel sekce řídí, koordinuje a odpovídá za sportovní část sekce, domácí 

soutěže, šampionáty a mistrovství, dále za reprezentaci mládeže a seniorů

C Grémium sekce  

1. Grémium sekce tvoří členové VV sekce, členové KRK, předsedové a STK oblastí,

jmenovaní zástupci sekce /repremanager, zpravodaj, předsedové komisí atd./

2. Grémium sekce bude rozhodovat korespondenčně e-mailem



3. VV sekce pro případ krizové nutnosti v sekci navrhne řešení a kontaktuje Grémium, 

pro schválení je nutný souhlas min. 2/3 členů grémia sekce

4. VV sekce bude dbát na řádnou informovanost členů sekce o rozhodnutích Grémia

D Soutěže

1. SPORTOVNÍ KALENDÁŘ - aktualizován min.4x za rok 
/kalendář - termínovník zahraničních akcí, hrací dny ligových soutěží, termíny turnajů, MČR, GP, OT
atd. aktualizace upřesňuje ,doplňuje data pořadatele apod. změny termínu vyhrazeny min.4 týdny
před původním termínem, ve výjimečných případech náhlé nominace apod. bude řešeno individuálně/

2. SŘ soutěžní řád - NÁVRH - ligových soutěží VV SK vydá do 30.06. daného roku 

KLUB - má povinnost do 31.07. daného roku potvrdit účast na ligových soutěžích
/bude nastaveno jednoznačně  na webu sekce přihlašování on-line s deat-line/

3. ROZLOSOVÁNÍ - ligových soutěží VV SK vydá do 31.08. daného roku 
/změny a doplňky pak budou předmětem korespondenčního připomínkového řízení do 15.09./
15.09. bude vydán konečný SŘ soutěžní řád a konečné ROZLOSOVÁNÍ

4. SŘ soutěžní řád - turnaje - VV SK vydá min.4 týdny před konáním 
/zasahovat, doplňovat a upravovat SŘ ligových soutěží a turnajů je v zásadě možné, předpokládá se
ale jen doplnění informací pořadatele apod., nemělo by být obvyklé měnit standardy a zásady/  

5. STK oblastí - zajišťuje pro danou sezonu navstupování aktivních hráčů svých oblastí
/termíny v kontextu s přestupním a hostovacím řádem, případné změny dle SŘ vydaných VV sekce/

E Disciplinární řád /DŘ/

1. VV prostřednictvím SŘ může doplnit,upravit,rozšířit,předefinovat specifikaci trestů a APP

F Registrační řád /RŘ/

1. členem ČMBS jsou pouze právnické osoby /kluby/ - registrovány matrikou ČMBS

2. evidované členství fyzické osoby v ČMBS vzniká vystavením registračního průkazu

3. hrát soutěže ČMBS může pouze hráč s vystaveným platným registračním průkazem

4. každý hráč ČMBS sekce karambol má pro danou sezónu vystavenu průměrovou kartu

G Přestupní a hostovací řád /PŘ/

1. VV upozorňuje na dodržování termínu k přestupu a hostování /pozor bude blokace webu/
/termín hostování 2x za rok, přestupní termín 1x za rok/

2. VV svazu může pro případ nutného /účelového důvodu/ stanovit změnu dodatkem k PŘ
/úpravu dodatečného, krátkodobého přestupu apod. viz.družstva reprezentace apod./

H Reprezentace

1. pro ME,MS platí zásada ČR reprezentuje MISTR ČR a to v jednotlivcích tak družstvech

2. pro případ neúčasti MISTRA ČR má právo reprezentovat další v pořadí 

3. pro případ kdy nemá ČR MISTRA např.družstva dvojice, trojice jedné disciplíny jsou

nominováni hráči v pořadí jednotlivců MČR dané disciplíny, případně aktuálního GP

4. pro případ kdy nemá ČR MISTRA např.družstva kombinovaných disciplín, 

má účast zajištěnu MISTR ČR dané disciplíny pak další v pořadí 

5. nominace na mezinárodních akcích typu Dunajský pohár bude vždy dodržen

reglement soutěže MISTR MS TD družstev apod.

6. účast hráčů ČMBS na všech mezinárodních akcích je považována za Reprezentaci, 

vyžaduje se důsledné dodržování pokynů pořadatele a adekvátní vystupování 

7. jednotlivec Reprezentant je plně odpovědný za své činy /pro případ kadeta pak delegát/

8. za Reprezentační družstvo je odpovědný kapitán 

9. reprezentant ČR je povinen se zúčastnit 1x ročně benefiční akce pořádané VV sekce



SAZEBNÍK PAUŠÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  
/dokument jako příloha k rozpočtovým pravidlům sekce/

A Sazebník

1. platnost aktuálního sazebníku bude omezena vydáním následujícího

2. sazebník slouží k přiměřeně spravedlivé dělbě prostředků

3. obecně nárok na dotaci mají všechny kluby a všichni reprezentanti
/omezení se týká pouze klubů a členů, kteří neplní základní povinnosti, rozhoduje VV sekce/

4. přiznání,schválení a vyplacení dotace-příspěvku pravomocně rozhoduje VV sekce

5. přehled udělených dotací-příspěvků je součástí kvartálního vyúčtování

6. platí povinnost vyúčtování akce do 14dnů po ukončení

B Reprezentace

1. nominační kritéria stanovena SPRÁVA SEKCE H Reprezentace, případně SŘ dané disciplíny

2. sekce hradí předem - startovné a související poplatky 100%

3. sekce hradí po předložení vyúčtování - náklady na dopravu, ubytování 0-50-100%

4. příjem za start - základní příspěvek pořadatele, je předmětem vyúčtování 0-50-100%

5. price money - tedy příjem za umístění, další postup  není předmětem vyúčtování

6. benefiční akce sekce - propláceny pouze cestovní výlohy osobní auto 5,- Kč / km 
 

C Domácí soutěže

1. záměrem je podíl sekce /tedy všech členů/ na nákladech se zajištěním MČR,GP,OT atd.
/tyto akce jsou vrcholem a prezentací ČMBS sekce karambol na území ČR, jsou preferovány VV sekce/

2. pro turnaje a soutěže za účasti kadetů-juniorů, VV sekce schvaluje další individuální dotace

PRONÁJEM TURNAJ 1B/3B TD  

paušál stůl MS za celý turnaj 500,- 500,-

paušál stůl VS za celý turnaj 1000,- 1000,-

paušál stůl VS /nové sukno MČR/ za celý turnaj 2000,- 2000,-

pronájem stolu za odehranou partii 100,- 150,-

/termín nové sukno MČR - sukno ne starší 1měsíce kde nebyla uplatněna dotace ČMBS/

D Ostatní

1. Výše dotace - krácení dotací
 /v případě neplnění základních povinností klubu vč.termínů budou příspěvky kráceny/

kategorie 100% - vše splněno 1.účast delegáta v roce, 2.čl.příspěvek, 3.startovné za hráče

kategorie 50% - nesplnění jedné z podmínek vč.termínu platby

kategorie 0% - nesplnění dvou podmínek a více

2. Mimořádný příspěvek
 /v případě dostatečného finančního krytí bude dále postupováno dle těchto priorit/

 Kadet, Junior - příspěvek na soutěžní sezónu

Hráč - příspěvek na soutěžní sezónu

Reprezentant - příspěvek na soutěžní sezónu

 Klub - příspěvek na soutěžní sezónu klubu

Klub - příspěvek na soutěžní sezónu družstvo klubu

Klub - příspěvek na materiál 


