
Stránka 1 z 3 

   

Statut a jednací řád komisí  

platné od 27. 11. 2020 

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ  

ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU A FITNESS, FISAF.CZ, Z.S. 
(DÁLE TAKÉ JAKO „FISAF.CZ“) 
 

I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1) Vznik jednotlivých odborných komisí a kontrolní komise, jakož i jejich obsazení je upraveno 
v platných Stanovách FISAF.cz. Odbornými komisemi dle Stanov FISAF.cz se rozumí kontrolní 
komise, komise trenérů, komise, sportovně technická, komise vzdělávací, komise krajských 
vedoucích a komise Česko se hýbe (dále také společně jako “komise”). 

2) Komise jsou podřízeny Výkonnému výboru FISAF.cz (dále také jako „VV FISAF.cz“) a Valné 
hromadě FISAF.cz.  

3) Složení komisí je schvalováno Valnou hromadou FISAF.cz na čtyřleté volební období, pokud 
v předmětu činnosti jednotlivých komisí uvedených v tomto statutu níže není uvedeno jinak.      

4) Členem komisí se může stát pouze osoba starší 18-ti let, která má zájem v komisi aktivně 
působit a zároveň je registrovaným členem FISAF.cz. 

5) Členové komisí navrhují ze svých členů předsedu a místopředsedu, který za něj jedná v době 
jeho nepřítomnosti.  

6) Pokud předseda z jakýchkoliv důvodů odstoupí ze své funkce dříve, než skončí jeho volební 
období, novým předsedou komise se na zbytek volebního období stává místopředseda. 

7) Členové komisí:  
a. jsou povinni se aktivně zúčastnit jednání komise,  
b. mají povinnost znát všechna pravidla a řády, která se týkají činnosti dané odborné komise 
c. jsou povinni sledovat dění v oblasti aerobiku a fitness. 

8) Každá komise je oprávněna dle potřeby pozvat na své jednání člena Výkonného výboru 
FISAF.cz, člena jiné komise FISAF.cz nebo zaměstnance FISAF.cz z důvodu konzultace k 
probíranému tématu. 

 

II. 

JEDNACÍ ŘÁD 
 

1) Svolávání komise  
a. komise se schází ke svému jednání zpravidla 2x do roka, dle potřeby i vícekrát,  
b. jednání komise svolává předseda komise, popř. místopředseda v době, kdy zastupuje 

předsedu,  
c. v případě nebezpečí prodlení se aktuální otázky řeší korespondenční formou (hlasování 

způsobem per rollam),  
d. jakákoliv komise či Výkonný výbor FISAF.cz jsou oprávněný přistoupit k jednání 

v režimu on-line a zároveň tak o veškerých záležitostech hlasovat způsobem per rollam 
dle příslušných ustanoveních platných Stanov FISAF.cz, 

e. o tom, zda jednání příslušné komise proběhne za přítomnosti členů, popř. v režimu on-
line, rozhoduje předseda komise (případně místopředseda zastupuje-li ho v daném 
období).    

 
2)  Program a jednání komise  
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a. program navrhuje předseda příslušné komise, ale může být v odůvodněných případech 
doplněn o další bod na návrh jakéhokoliv člena příslušné komise. 

b. program každého dílčího jednání komise a případné materiály pro jednání jsou členům 
komise zasílány ve lhůtě minimálně týden před datem jednání. 

 

3) Schvalování 
a. o zásadních rozhodnutích komise hlasují členové příslušné komise,  
b. jednání komise je usnášeníschopné, pokud se jejího jednání zúčastní nadpoloviční 

většina členů, 
c. pokud při jednání komise dojde k rovnosti hlasů, má předseda komise dva hlasy. 

 
4) Prezence a zápis  

a. dokladem o účasti jednotlivých členů komise je prezenční listina,  
b. z průběhu jednání komise je vždy pořízen zápis, a to i v případě, že se jednání příslušné 

komise uskuteční v režimu on-line.  
c. zápis provede předseda komise (případně pověřený člen komise) a rozešle jej 

nejpozději do 14 dnů všem členům komise a Výkonnému výboru FISAF.cz a Komisi 
kontrolní.  

d. náhrada cestovních výloh členů komise, spojená s účastí na jednání komise se řídí 
platnou směrnicí odměňování FISAF.cz a bude proplacena na základě řádně 
vystaveného účetního dokladu (faktury).  

 

III. 

PŘEDMĚT ČINNOSTI KOMISÍ: 
 

1) Komise trenérů  
a. Komise trenérů je odborným orgánem FISAF.cz,  
b. Komise kompletuje návrhy a připomínky trenérů FISAF.cz, které dále předseda komise 

trenérů, popř. místopředseda projednává na schůzích Výkonného výboru FISAF.cz. 
c. Komise aktivně sleduje dění v oblasti soutěžních forem aerobiku a fitness v ČR i ve světě a 

snaží se tyto poznatky přenést do činnosti komise a rozšířit mezi další trenéry registrované 
u FISAF.cz. 

d. Komise se aktivně podílí na obsahu vzdělávacích akcích FISAF.cz, které souvisí s trenérskou 
činností. 

e. Komise spolupracuje s odpovědným zaměstnancem FISAF.cz a se všemi odbornými 
komisemi FISAF.cz. 

 
2) Komise sportovně technická   

a. Komise sportovně technická je odborným orgánem FISAF.cz,  
b. Komise sportovně technická je řídícím orgánem příslušných soutěží ve smyslu soutěžního 

řádu a rozhoduje ve všech záležitostech upravených soutěžním řádem,  
c. Komise je oprávněna napřímo realizovat změny v pravidlech soutěžních forem aerobiku, 
d. Komise dále navrhuje Výkonnému výboru změny soutěžního řádu a jiných předpisů, 

týkajících se konání a organizace soutěží. 
e. Komise má právo veta při rozhodování o žádostech o výjimky (konzultace proběhnou buď 

na zasedání komise, nebo korespondenčně) 
f. Komise nominuje rozhodčí na soutěže vypisované FISAF.cz.  

 
3) Komise vzdělávací  

a. Komise vzdělávací je odborným orgánem FISAF.cz,  
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b. Komise vzdělávací schvaluje termínovou listinu všech vzdělávacích akcí, kurzů, školení, 
workshopů i dalších akcí pro veřejnost ve vztahu k ostatním termínům akcí FISAF.cz,  

c. Komise vzdělávací aktivně sleduje dění v oblasti aerobiku, fitness a zdravého životního stylu v 
ČR i ve světě a tyto poznatky se snaží převést do činnosti komise,   

d. Komise navrhuje obsah vzdělávacích akcí ve vztahu k vývoji problematiky ve světě i v ČR. 
e. Komise aktivně spolupracuje s odpovědným zaměstnancem FISAF.cz na akreditacích školících 

programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
f. Komise navrhuje prováděcí předpisy pro odměňování lektorů, kterou předkládá VV FISAF.cz 

 

4) Komise krajských vedoucích  
a. Komise krjských vedoucích je odborným orgánem FISAF.cz,  
b. Komise krajských vedoucích schvaluje termínovou listinu všech soutěží  FISAF.cz., 
c. Komise sleduje průběh všech soutěží a snaží se zvýšit jejich úroveň po všech stránkách  

(organizační, tech. zabezpečení, dodržování registrace, dodržování pravidel apod.). 
d. Komise vytváří podmínky pro zvýšení počtu závodníků v rámci soutěží FISAF.cz formou 

doporučení k vytvoření nových soutěží. 
e. Komise spolupracuje se všemi pověřenými organizátory soutěží FISAF.cz. 

 

5) Komise kontrolní   
a. Komise kontrolní je kontrolním orgánem FISAF.cz,  
b. Komise kontrolní kontroluje doklady a záznamy týkající se činnosti spolku a jeho hospodaření, 

za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, zejména provádějícími audit 
hospodaření . 

c. Komise plnění usneseních přijatých Valnou hromadou,  
d. Komise postupuje svá průběžná zjištění Výkonnému výboru, který je povinen se jimi zabývat,  
e. Komise přezkoumává výroční zprávu a zprávu o hospodaření majetku a návrh rozpočtu na další 

účetní období a předkládá své vyjádření Valné hromadě FISAF.cz,  
f. Komise kontrolní se účastní se všemi svými členy Valné hromady FISAF.cz a seznamuje ji 

s výsledky své kontrolní činnosti,   
g. Pokud při plnění dílčích úkolů komise dospěje k nedostatkům, navrhuje rovněž řešení. 

 

6) Komise Česko se hýbe 
a. Komise Česko se hýbe je odborným orgánem FISAF.cz, 
b. Komise Česko se hýbe zodpovídá za tématický obsah preventivní kampaně Česko se hýbe, 

jejímž cílem je zvýšení pohybové gramotnosti obyvatel České republiky,  
c. Komise Česko se hýbe sestavuje konkrétní obsahovou náplň jednotlivých projektů Česko se 

hýbe (např. Česko se hýbe ve školách, Děti na startu a další), 
d. Komise Česko se hýbe sestavuje rovněž kalendář akcí Česko se hýbe,  
e. Komise spolupracuje se všemi pověřenými organizátory soutěží FISAF.cz.  

 

IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1) Tento Statut a jednací řád odborných komisí FISAF.cz nabývá platnosti dnem 27. 11. 2020. 

 

Mgr. Jana Havrdová, prezidentka FISAF.cz 

  


