
 

- - -

-

MANUÁL SEKCE
Status

- interní předpis, dokument pro řízení sekce, hospodaření a správu
- schváleno jako doprovodný dokument sekce k dokumentu STANOVY ČMBS

HOSPODAŘENÍ  SEKCE
/dokument stanovuje zásady hospodaření, doplňuje pravidla vydaná VV ČMBS a pokyny GS ČMBS/

Rozpočtová pravidla
účetní metodika dle Zákona o účetnictví č.563/1991Sb. a prováděcích předpisů, aktualizace
specifikace pokynů účetní svazu, zapracování podmínek NKÚ, MŠMT, ČOV, ČUS apod.
/kluby, svaz a ostatní interní články správy se řídi striktně metodickými pokyny GS, web svazu/

pravidla se řídí Usnesením VH sekce a Usnesením VH svazu
/schváleno VH svazu - web svazu - Usnesení-VH ČMBS 2018 - 27.5.2018/

/schváleno VH sekce - web sekce - Usnesení VH SK 2018 - 27.5.2018/

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/

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

zálohy nebudou poskytovány
veškeré náklady budou hrazeny po akci na základě předložené individuální žádosti
/předem bude hrazeno zahraniční startovné, letenky, platba předem na vystavenou fakturu apod./

pro čerpání finančních prostředků, je vydán Sazebník paušálních příspěvků, dále
VV sekce vydává a vypisuje konkrétně specifikované Programy a Dotační tituly
/sazebník by měl být ve své podstatě přehledným nástrojem dělení finančních prostředků sekce/ 

 
Financování sekce
předpokládané příjmy  

schválený návrh VH ČMBS, čl.příspěvky klubů,startovného za aktivního hráče
schválený předpoklad VH SEKCE, čl.příspěvky klubů,startovného za aktivního hráče

náklady řízení sekce 
servis JVG
správa regiónů
správa VV sekce
rezerva, mimořádná odměna za 2017-18

náklady sport  
finanční prostředky pro sport, reprezentaci, mládež, domácí soutěže MS,VS
finanční prostředky pro sport regiónů
 

rozpočtová pravidla schválená VH SK 27.5.2018 viz.web sekce

 

1.302.250,-

245.000,-
35.650,-

45.000,-
2.2.2

příloha2.2.4

2

2.1

1.9.2018 -

VV sekce

1
1.1

1.9.2018-31.8.2019

MANUÁL SEKCE 2018-19

Aleš Šlambor

platnostvydáno aktualizace

1.334.250,-

2.2
2.2.1

2.1.3

2.1.5

2.1.1

2.1.2.

2.1.4

2.1.6

168.000,-

33.600,-

775.000,-
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2.2.3



 

 

platby klubu
členský příspěvek ČMBS za kalendářní rok /sekce/
poplatek startovné za hráče klubu do sezóny /360,- zpět do regiónu, 140,- sekci/

/platba bude řešena fakturou ČMBS,  vystavena do 15.1. splatnost do 15.02, faktura bude zaslána

na oficiální e-mail adresu klubu vedenou na webu sekce, soupis faktur zveřejněn 15.1. na webu sekce/

platba regionu /kraj,oblast/
ze zaplaceného startovného za aktivního hráče bude na virtuální účet regionu převedeno:

za hráče, prostředky na regionální přebory apod.
/obecná pravidla použití stanovuje GS, VV sekce, VV regionu, účel a použití VH regionu, finanční prostředky

budou uvolněny po zaplacení startovného všemi kluby regiónu, proti předloženému vyúčtování akce/

správa regionu /kraj,oblast/
za hráče, odměna řídícímu aparátu regionu, formou DPP vč. srážkové daně

/bezhotovostní platbu provádí VV sekce na základě uzavřené DPP/

sankce, pokuty
zásadou je bezhotovostní platba na účet sekce s příslušnou řádnou identifikací, 
sankce a pokuty se řídí dokumenty příslušných kompetentních řídících stupňů svazu, sekce, regiónu
/obecně platí, stupeň, který vydá nařízení, pravidla, soutěžní řád jejíž součástí je sankce či pokuta,

 má za povinnost nejen být garantem dodržování dokumentů, ale i tím kdo právo i vymáhá/

Prováděcí dokumenty
2018-19 SAZEBNÍK - ceník příspěvků
interní předpis, dokument pro přímou podporu reprezentace a pořadatele akcí
samostatný prováděcí předpis viz.web sekce

 /sazebník zohlední vlastní možnosti a finanční likviditu sekce/

2018-19 MLÁDEŽ - projekt kadet, junior, ženy ,dívky
interní předpis, dokument pro přímou podporu mládeže, kadetů, juniorů, žen, dívek

 /sazebník zohlední vlastní možnosti a finanční likviditu sekce/

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

VV sekce  
VV má plně v kompetenci řídit chod a spravovat jednotlivé kapitoly sekce
VV dbá na dodržování stanovených zásad a pravidel, ty nelze porušovat a obcházet
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
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
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
každý člen VV sekce má řádné hlasovací právo a účastní se rozhodování sekce

 

2.2.8

60,-
2.2.7
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VV sekce členové  
prezident sekce spravuje, řídí a odpovídá za sekci, jako celek
viceprezident pověřený pro případ zastupování, přebírá pravomoci prezidenta sekce
sportovní ambasador sekce, řídí a spravuje sportovní kapitolu sekce
člen VV sekce, řídí a spravuje přidělenou kapitolu činnosti sekce
GS svazu nese odpovědnost za činnosti plynoucí z jeho funkce,
jako statutár a člen VV svazu je právně odpovědný za jednání nejen sekce ale i svazu

VV regiónu  
VV regiónu /ambasador/ pro správu a řízení využívá stejná práva jako VV sekce,
jen jeho rozsah je omezen spravovaným regiónem
členové regionálního VV, mají pro región přiměřeně stejné postavení, pravomoci a povinnosti, 
jako členové VV sekce pro sekci

Sport
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/

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/

ROZLOSOVÁNÍ - ligových soutěží VV SK vydá k 01.09. daného roku 
/změny a doplňky pak budou předmětem korespondenčního připomínkového řízení do 15.09./

pokud to bude nutné 15.09. bude vydán konečný SŘ soutěžní řád a konečné ROZLOSOVÁNÍ

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/  

KLUB do systému administrace přihlašuje družstva do soutěží a aktivní hráče do sezóny.
RA regionální ambasador - řídí,organizuje,kontroluje a zejména koriguje navstupovaná data.
/termíny v kontextu s přestupním a hostovacím řádem, případné změny dle SŘ vydaných VV sekce/

Disciplinární řád /DŘ/
VV prostřednictvím SŘ může doplnit,upravit,rozšířit,předefinovat specifikaci trestů a APP

Registrační řád /RŘ/
členem ČMBS jsou pouze právnické osoby /kluby/ - registrovány matrikou ČMBS
evidované členství fyzické osoby v ČMBS vzniká vystavením registračního průkazu
hrát soutěže ČMBS může pouze hráč s vystaveným platným registračním průkazem
každý hráč ČMBS sekce karambol má pro danou sezónu vystavenu průměrovou kartu

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

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

 

3.3.2
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7.1.2
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5.1.1
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4.1.3

4.1.2

4
4.1.1

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.4
3.2.3

3.3.1



 

 

Reprezentace
reprezentovat ČR a ČMBS lze pouze se souhlasem VV ČMBS 
pro ME, MS platí zásada ČR reprezentuje MISTR ČR a to v jednotlivcích tak družstvech
pro ostatní hráče a družstva na ME, MS platí nominace stanovená VV sekce kritéria:
přímé nasazení pořadatelem CEB, UMB, postavení v žebříčku CEB, UMB
umístění na posledním MČR, výkonnost v poslední a aktuální sezóně GP
pro případ kdy nemá ČR MISTRA např.družstva dvojice, trojice, čtveřice jedné disciplíny
má účast zajištěnu MISTR ČR dané disciplíny, ostatní podléhají nominaci VV sekce
pro případ kdy nemá ČR MISTRA např.družstva kombinovaných disciplín, 
má účast zajištěnu MISTR ČR dané disciplíny, ostatní podléhají nominaci VV sekce
nominace na mezinárodních akcích typu Dunajský pohár bude vždy dodržen
reglement soutěže MISTR MS TD družstev apod.
novým prvkem je umístění ve světovém, evropském žebříčku
/jde zejména o garanci a ochranu vložených investic do programů rozvoje hráče, a to jak svazových 

tak privátních, pokud bude nutné zajít až ke smluvní podobě hráč-svaz, převezme kompetence VV svazu/

účast hráčů ČMBS na všech mezinárodních akcích je považována za Reprezentaci, 
vyžaduje se důsledné dodržování pokynů pořadatele a adekvátní vystupování  
jednotlivec Reprezentant je plně odpovědný za své činy /pro případ kadeta pak delegát/
za Reprezentační družstvo je odpovědný kapitán 
reprezentant ČR je povinen se zúčastnit 1x ročně benefiční akce pořádané VV sekce,
z povinnosti je možné se vyplatit /možností je i nižší příspěvek sekce na reprezentační akci/

 

8.1.4
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