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ORGANIZAČNÍ STATUT

Výkonný výbor zřizuje podle ustanovení 4.8.3 stanov za účelem dodržování vnitřních předpisů Českého
nohejbalového svazu odbornou komisi a stanoví ji tento statut.
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PŮSOBNOST
Dbá na dodržování vnitřních předpisů svazu, k tomu
- z vlastního podnětu nebo z podnětu člena svazu nebo orgánu svazu vede podle
disciplinárního řádu v prvém stupni disciplinární řízení s podezřelými z disciplinárních
provinění, pokud není příslušný jiný orgán svazu,
- na žádost člena svazu nebo orgánu svazu podává nezávazná vysvětlení vnitřních předpisů
svazu.
Hodnotí účinnost základních dokumentů svazu, k tomu
- navrhuje valné hromadě a radě stanoveným způsobem příslušné změny.
Komise je povinna splnit ve své působnosti určitý úkol náležející do její působnosti nebo související
s účelem jejího zřízení, přikázaný výkonným výborem a to v určeném rozsahu a době.

SLOŽENÍ KOMISE
Komise má tři až pět členů, jmenovaných na dobu neurčitou prezidentem se souhlasem výkonného
výboru.
Předsedu komise jmenuje z členů komise prezident svazu se souhlasem výkonného výboru.
Místopředsedu komise si zvolí na návrh předsedy členové komise.
Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho dlouhodobější nepřítomnosti nebo krátkodobé
nemožnosti vykonávat funkci, či pokud jej tím předseda pověří.
Pokud má komise prezidentem jmenovaného sekretáře, který průběžně vyřizuje agendu komise, je
v této činnosti odpovědný předsedovi komise. V ostatních záležitostech je sekretář, jako součást
sekretariátu svazu, odpovědný výkonnému výboru.

PLÁN ČINNOSTI KOMISE
4.1 Komise pracuje podle ročního plánu činnosti, který předkládá ke schválení výkonnému výboru
do konce roku předcházejícího.
4.2 Součástí plánu činnosti je rozpočet komise, rozdělený na běžné výdaje komise a výdaje akcí,
které komise zajišťuje.
JEDNACÍ ŘÁD KOMISE
Komise projednává a rozhoduje záležitosti ve své působnosti obvykle na zasedání. Pokud komise
v disciplinárním řízení rozhoduje o vině a postihu, musí tak učinit, s výjimkou zkráceného řízení a
řízení o „administrativních proviněních“ s postihem pouze pokutou, na zasedání.
Zasedání svolává předseda komise oznámením na email každého člena komise nejméně tři dny
předem. Pokud svolává zasedání, na kterém komise v disciplinárním zasedání rozhodne o vině a
postihu, oznámení zveřejní na webu svazu pět dní předem. V oznámení určí místo, čas a pořad
jednání. Pokud komise schválí časový plán svých zasedání, oznámení není třeba. Ustanovení 4
jednacího řádu výkonného výboru platí obdobně.
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Rozhodnutí určité záležitosti mimo zasedání je oprávněn předložit členům komise pouze předseda.
Ustanovení 15 jednacího řádu výkonného výboru se použije obdobně.
V ostatním se použije jednací řád výkonného výboru přiměřeně.
HOSPODAŘENÍ KOMISE
K zajištění své činnosti je komise oprávněna použít peněžní a ostatní prostředky svazu podle
schváleného rozpočtu.
Běžnými výdaji se rozumí jízdné, případně nocležné, stravné a nájemné. Výdaji akcí se rozumí
výdaje podle rozpočtu určité akce, na které byla komisi poskytnuta záloha či které přímo komise
zajišťovala a které je komise povinna vyúčtovat.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Stávající komise se považuje za disciplinární komisi podle tohoto statutu.
Stávající statut disciplinární komise se zrušuje.

V Praze dne 30. 05. 2022

Kamil Kleník, v. r.
Prezident ČNS
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