Statut České asociace basketbalových trenérů
1.

Základní ustanovení

1.1.

Česká asociace basketbalových trenérů, (dále jen ČABT), je vnitřní organizační složka Zájmová skupina České basketbalové federace z. s., (dále jen ČBF). Dle Článku I. bod 1.11.1
Stanov ČBF, je schválení Statutu ČABT v působnosti Výboru ČBF.

1.2.

Činnost CABT se řídí tímto statutem, stanovami ČBF, řády a směrnicemi CBF a platnými
obecně závaznými právními předpisy.

1.3.

CABT se v rámci své činnosti podílí na rozvoji basketbalového hnutí a spolupracuje při tom s
ostatními subjekty tohoto hnutí

1.4.

Sídlo ČABT je shodné se sídlem České basketbalové federace z. s.

1.5.

Zástupce ČABT je delegátem s hlasem poradním na Valné hromadě ČBF.

2.

Poslání a činnosti ČABT

2.1.

ČABT je profesním sdružením basketbalových trenérů, členů ČBF. Zastupuje jejich zájmy
uvnitř i mimo ČBF a poradenskou a konzultační činností napomáhá trenérům ve všech
oblastech trenérské práce.

2.2.

Spolupracuje s metodickou komisí ČBF a podílí se na zavádění metodických materiálů do
praxe

2.3.

Navrhuje Výboru ČBF svoje zástupce do odborných komisí, jmenovaných Výborem ČBF.

2.4.

Propaguje a podporuje rozvoj basketbalu zejména z hlediska trenérských činností.
spolupracuje při organizaci školení basketbalových trenérů.

2.5.

Spolupracuje se zájmovými sdruženími ČBF, odbornými komisemi ČBF, řídícími strukturami
basketbalových soutěží a kluby úzce spolupracuje s oblastními strukturami ČBF na rozvoji
členské základny, organizaci oblastních soutěží a náboru nových trenérů

2.6.

Spolupracuje s pedagogickými i se sportovními institucemi.

2.7.

Vede dokumentaci o trenérech basketbalu v České republice.

3.

Orgány ČABT

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Orgány ČABT jsou:
Valná hromada ČABT.
Výbor ČABT.
Revizor účtu ČABT.

3.2.

Jednotlivé orgány se při své činnosti řídí svými jednacími řády. Všechny orgány přijímají svá
rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření vždy na základě většinové vůle, vyjádřené podporou
nadpoloviční většiny přítomných členů.

4.

Valná hromada ČABT

4.1.
Valná hromada ČABT je nevyšší orgán ČABT, tvořená:
4.1.1. Delegáty s hlasem rozhodujícím, členy ČABT, a to tak, že každá oblast je na VH zastoupena
předsedou TMK oblasti a nejvíce čtyřmi delegovanými zástupci z každé oblasti.
4.1.2. Předsedou Výboru ČABT, který ale nemá hlas rozhodující při volbě Předsedy ČABT.
4.2.

Valnou hromadu svolává Výbor ČABT nejméně jednou ročně vždy s konkrétním návrhem
programu jednání Valné hromady ČABT.

4.3.

Výbor ČABT je povinen svolat valnou hromadu, požádá-li o to alespoň jedna čtvrtina členů
ČABT a to do 30 dnů od doručení žádosti o svolání valné hromady.

4.4.

Valná hromada ČABT je usnášení schopná, zúčastní li se jejího jednání alespoň polovina
delegátů ČABT.

4.5.

V případě, že Valná hromada ČABT není usnášení schopná, svolá Výbor ČABT 30 minut po
ukončení prezence náhradní valnou hromadu. Tato valná hromada rozhoduje jako řádná
valná hromada nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

4.6.

Valné hromady ČABT se mohu na návrh Výboru ČABT zúčastnit delegáti s hlasem poradním a
hosté.

4.7.

Valná hromada ČABT jedná podle schváleného programu a v souladu s jednacím a volebním
řádem valné hromady.

4.8.
Valná hromada projednává, schvaluje zejména:
4.8.1. Statut ČABT.
4.8.2. Rozvojové projekty, které jsou v souladu se strategií ČBF, Program činnosti a jejich změny
s ohledem na funkční období Výboru ČABT.
4.8.3. Návrhy dodatků řádů, směrnic a předpisů ČBF s platností pro ČABT.
4.8.4. Rozpočet a hospodaření ČABT.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.

Valná hromada volí a odvolává:
Předsedu ČABT.
Čtyři členy výboru ČABT.
Revizora účtu ČABT.

4.10.

Výbor ČABT má pětileté funkční období. Tvoří jej Předseda Výboru ČABT a čtyři členové
Výboru ČABT. Je nejvyšším orgánem ČABT mezi valnými hromadami.

4.11.

Výbor ČABT řídí Předseda ČABT.

4.12.

Výbor ČABT zřizuje v případě potřeby Odborné komise a to tak, že stanoví rozsah činnosti
komise a jmenuje Předsedu komise, který předkládá návrh na členy komise. Délku funkčního
období stanoví Výbor ČABT, která také odvolává předsedu i členy Odborných komisí.

4.13.

Výbor ČABT odpovídá za zpracování rozpočtu ČABT a jeho čerpání v souladu s rozhodnutím
Valné hromady ČABT.

4.14.

Výbor ČABT odpovídá za zpracování strategie, rozvojových projektů a ročního plánu činnosti
ČABT,které musí být v souladu se strategií ČBF.

4.15.

Výbor ČABT předkládá návrhy Výboru ČBF.

4.16.

Za ČABT jedná Předseda Výboru ČABT a to v souladu s usneseními Valné hromady ČABT a
Výboru ČABT.

4.17.

Za ČABT podepisuje Předseda ČABT tak, že k nadepsanému nebo natištěnému názvu ČABT,
jménu a příjmení, funkci, připojí svůj podpis. V ekonomických záležitostech je obsah a výše
oprávnění k podepisování upravena ekonomickou směrnicí ČBF.

4.18.

Výbor ČABT je odvolacím orgánem I. stupně. Odvolacím orgánem II. stupně je Dozorčí a
odvolací rada ČBF, přičemž je možný mimořádný opravný prostředek při odlišném rozhodnutí
odvolacího orgánu I. a II. stupně. O mimořádném opravném prostředku rozhoduje Výbor ČBF.

4.19.

Revizor účtu je kontrolním a revizním orgánem ČABT.

4.20.

Je oprávněn provádět kontrolu nakládání s finančními prostředky, hmotným i nehmotným
majetkem uvnitř ČABT.

4.21.

Posuzuje a vyjadřuje se k plnění rozpočtu a návrhu rozpočtu ČABT na Valné hromadě ČABT.

4.22.

Nezasahuje do pravomoci Výboru ČABT a za svou činnost odpovídá Valné hromadě ČABT.

4.23.

Zúčastňuje se jednání výboru ČABT s hlasem poradním.

5.

Členové ČABT

5.1.

Členem ČABT jsou fyzické osoby, basketbaloví trenéři s licencí ČBF. Jejich členství vzniká
současně se získáním první licence trenéra basketbalu.

5.2.
Členství v ČABT zaniká:
5.2.1. Na vlastní žádost člena, s čímž zároveň zaniká platnost trenérské licence, nebo pozbytím
trenérské licence.
5.2.2. V mimořádných případech vyloučením, pokud člen vážně poškodil zájmy ČABT, nebo svým
jednáním zneužil trenérskou funkci v rozporu s etickými a mravními zásadami výchovy svých
svěřenců.
5.2.3. Úmrtím.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Práva členů ČABT:
Účastnit se veškerých aktivit a činností ČABT.
Zúčastnit se Valné hromady ČABT jako delegát s hlasem rozhodujícím.
Navrhovat kandidáty na zvolení do Výboru ČABT.
Ucházet se o funkci v Orgánech nebo Komisích ČABT.
Vyjadřovat se k problematice v působnosti ČABT s nárokem na stanovisko Výboru ČABT.

5.4.
Povinnosti členů ČABT:
5.4.1. Informovat Výbor ČABT o všech změnách, spojených s členstvím v ČABT.
5.4.2. Plnit rozhodnutí Orgánů ČABT.
6.

Hospodaření ČABT

6.1.

ČABT ekonomicky zabezpečuje svoji činnost podle rozpočtu schváleného ČBF. Hospodaření
ČABT se provádí prostřednictvím sekretariátu ČBF po dohodě s generálním sekretářem ČBF.

6.2.

Příjmy jsou tvořeny:

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

Dotacemi prostřednictvím rozpočtu ČBF.
Licenčními poplatky
Dary
Příjmy z reklam a sponzorských příspěvků.

6.3.

Náklady jsou hrazeny z vlastních příjmů prostřednictvím Sekretariátu ČBF, který vykonává pro
ČABT příslušné administrativní činnosti.

7.

Regionální struktura ČABT

7.1.

Regionální struktura ČABT kopíruje regionální strukturu pobočných spolků ČBF.

7.2.

V každém pobočném spolku ČBF je zřízena Regionální komise ČABT s působností v příslušné
oblasti, s přiměřeným uplatněním tohoto Statutu ČABT.

7.3.

Působnost Regionální komise ČABT může vykonávat jako kumulovanou funkci specialista,
člen výboru oblasti ČBF.

8.

Přechodná a závěrečná ustanovení

8.1.

Závazný výklad tohoto statutu náleží Výboru ČBF.

8.2.

Tento statut byl schválen Valnou hromadou ČABT dne xx. xx 2016.

8.3.

Tento statut nabyl účinnosti a platnosti po jeho schválení Výborem ČBF dne 26.5.2016

