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STATUT SPORTOVNĚ TECHNICKÝCH A ODBORNÝCH KOMISÍ ČFSUP 
 
 
 

Článek 1 
1. Zřízení sportovně technických (STK) a odborných komisí (OK) má svůj základ v ustanovení čl. IX, odst. 7 

stanov ČFSUP, který zní: 
 
7) Výbor spolku ve své činnosti řeší především : 
… 
- Zpracovává a schvaluje směrnice, zásady a vnitřní řády spolku 
- Zakládá sportovně-technické a odborné komise jako svůj odborný orgán. Navrhuje a schvaluje jejich členy. 
Zpracovává a schvaluje jejich Statut, podle kterého se každá komise řídí. Aktuálně platné komise jsou 
zveřejněny na internetových stránkách. 
… 
 

Článek 2 
1. STK a OK jsou poradním orgánem Výboru ČFSUP. STK a OK jsou složeny ze zástupců organizací a osob, 

které tento sport na území ČR provozují. Člen STK a OK nemusí být ani řádným, ani přidruženým 
členem ČFUP.  

 
a. Sportovně technické komise: se obecně zabývají organizací sportu v ČR 
b. Odborné (např. trenérsko-metodické, mediální, apod.): se zabývají specifičtější tématikou jednotlivých 

sportů nebo problematikou přesahující do více sportů nebo celé ČFSUP 
 

2. Každá komise slouží jako poradní orgán Výboru ČFSUP. Připravuje dokumenty a podklady pro rozvoj, a 
podporu sportu, které zpracovává na základě svého plánu roční činnosti nebo dle aktuálních témat 
sportu. Výbor ČFSUP také může komisím zadávat svá témata, která vyplývají z potřeb a směřování 
ČFSUP. 

 
Článek 3 

 
1. Jednotlivé komise jsou zřizovány a rušeny usnesením Výboru ČFSUP. 
2. O počtu komisí rozhoduje Výbor ČFSUP. 
3. Výbor ČFSUP je oprávněn zřídit novou komisi v případě, že se některý z dosud neprovozovaných sportů 

ČFSUP začne nově na území ČR provozovat, a to na soutěžní úrovni. Dále vzniklne-li potřeba se více 
zaměřit na konkrétní problematiku sportů nebo samostatné téma ČFSUP. 

4. Komise má minimálně 3 členy, a to na pozicích předseda a dva členové výboru. Iniciační návrh na 
seznam členů dodává Výbor ČFSUP. 

5. V případě protinávrhu proti složení Výboru nebo personálnímu složení Komise o tomto složení 
rozhoduje Členská schůze.   

6. Zástupce každé komise je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze ČFSUP v bodě spojeném s 
činností komisí, pokud není řádný člen.  

7. Každá komise má svůj vlastní Organizační řád, který vypracovává komise v součinnosti se 
sekretariátem ČFSUP. 

 
Článek 4 

 
1. O složení členů každé komise rozhoduje Výbor ČFSUP nebo Členská schůze nadpoloviční většinou z řad 

kandidátů nominovaných: výborem STK nebo OK pro daný sport/zaměření, organizacemi provozujícími 
daný sport na území ČR nebo jednotlivými členy Výboru ČFSUP. Pokud by počet kandidátů 
nedosahoval min. počtu členů komise, počet doplní Výbor ČFSUP.  

2. Min. počet členů každé STK a OK je 3, nicméně s ohledem na počet nominovaných kandidátů může 
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Výbor ČFSUP rozhodnout o vyšším počtu. 
  
 

Článek 5 
 
 

1. V každé OK musí být zřízeny min. tyto funkce: 
- Předseda 
- člen výboru 
- člen výboru 

 
2. V každé STK musí být zřízeny min. tyto funkce: 
- předseda 
- koordinátor pravidel a předpisů sportu (např. vytváření dokumentů) 
- koordinátor soutěží (např. kalendáře, organizace) 
- koordinátor rozvoje sportu (např. reprezentace, projekty a plány, spolupráce s dalšími subjekty) 

 
3. Obsazení funkcí bude dáno na vědomí Výboru ČFSUP. 

 
Článek 6 

 
1. Hlavní činnosti OK jsou zaměřeny dle tématu řešeného komisí za jejíž účelem byla založená. 
2. Hlavní činnosti STK jsou rozděleny do těchto oblastí: 

 
a. Předpis sportu a antidoping; 
b. Organizace soutěží v České republice; 
c. Sportovní reprezentace. 

 
2.a. Předpis sportu a antidoping 
 
STK sestavuje a nese odpovědnost za systém a fungování národních sportovních předpisů daného sportu v 
souladu s mezinárodními pravidly International Surfing Association (ISA).  
 
STK vykonává dohled nad dodržováním pravidel antidopingu, vč. zajištění případných TUE (terapeutických 
výjimek) dle World Anti-Doping Agency (WADA) a Antidopingového Výboru ČR. 
 
2.b. Organizace soutěží v České republice 
 
STK koordinuje organizaci a systém soutěží a závodů na národní úrovni s cílem rozvoje sportovní výkonnosti 
sportovců a podpory zapojení nových sportovců. 
 
2.c. Sportovní reprezentace 
 
STK navrhuje o složení reprezentačního týmu daného sportu, vč. realizačního týmu, a to na jednu 
reprezentační sezónu, zpravidla na kalendářní rok, pokud tomu úroveň národního sportu odpovídá. Případně 
nominuje reprezentační družstvo ke konkrétním významným mezinárodním soutěžím na základě vypsaných 
nominačních kritérií. 
 
STK poskytuje součinnost při administraci sportovních přihlášek na mezinárodní sportovní akce sekretariátu 
ČFSUP. 
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Článek 7 

 
1. STK a OK jsou povinny spolupracovat a koordinovat svoji činnost s Výborem ČFSUP. 

 
2. STK a OK jsou povinny pravidelně informovat Výbor ČFSUP o své činnosti.  

 
3. STK a OK mohou být finančně ohodnoceny za odvedenou práci v závislosti na aktuálních finančních 

možnostech ČFSUP. 
 

4. Výbor ČFSUP si vyhrazuje právo činnost STK a OK při neplnění činností a povinností stanovených tímto 
statutem kdykoliv částečně či zcela pozastavit či ukončit.  

 
 
 
Schválil Výbor ČFSUP dne: 02. 12. 2022 

 


