
 

MANUÁL SEKCE KARAMBOL 2012-2013
/doprovodný text, názorově upřesňuje a doplňuje stanovisko VV sekce/

schválil a vydal VV sekce dne : 15.08.2012
/vydání nahrazuje předchozí verzi MANUÁLU SEKCE KARAMBOL/

MANUÁL definuje obecné zásady a pravidla - HOSPODAŘENÍ SEKCE - SPRÁVU SEKCE
/manuál - souhrn pravidel, konsensus představ, kompromis požadavků klubů/

HOSPODAŘENÍ  SEKCE
/dokument stanovuje zásady hospodaření/

A Rozpočtová pravidla
1. účetní metodika dle Zákona o účetnictví č.563/1991Sb. a prováděcích předpisů

/sekce, oblasti /kraje/ se budou řídit striktně metodickými pokyny hospodáře svazu/

2. obecně není přípustný deficitní rozpočet a schodkové hospodaření na všech úrovních
/parametry hospodaření nemohou nikdy spadnout do záporných čísel, nikdo nebude žít na dluh/

3. roční účetní období sekce, pro účely informovanosti rozděleno do čtyř kvartálů
/zveřejnění účetních přehledů 4x za rok, za kvartál do konce následujícího měsíce/

4. zálohy nebudou poskytovány, předem bude hrazeno pouze zahraniční startovné 
/neproúčtované zálohy z minulých období před 2012 v částce 124.150,- Kč budou řešeny průběžně
cca k VH SEKCE a VH SVAZU 2013, prozatím zaúčtovány na vrub svazu/

5. pro čerpání prostředků VV sekce stanoví obecně platný sazebník dotačních titulů 
/sazebník by měl být ve své podstatě přehledným nástrojem dělení finančních prostředků sekce/ 

B - Priorita důležitosti kapitolPriority sekce
1. paušální náklady zajištění chodu sekce JVG,CEB

/jde o základní nákladové položky/

2. řízení sekce, režijní náklady VV
/nutné náklady doprava,korespondence,telefony atd.VV bude především pracovat korespondenčně/

3. reprezentace kadeti,junioři,senioři 
/obecně všechny reprezentační akce mohou být na vlastní náklady reprezentanta bez podílu sekce,
sekce může formou finančního příspěvku se podílet nebo uhradit náklady spojené s reprezentační akcí,
pro získání dotace je možné stanovit kvalifikační a cílové výsledkové limity,zájmem sekce není zadržovat
finanční prostředky ale účelně, odpovědně a hospodárně je vynaložit proti adekvátnímu přínosu sekci/

4. domácí turnaje MČR jednotlivců,družstev MS,VS,kadeti,junioři,senioři
/zásadou bude rovnoměrnost dělení mezi VS a MS, TD a 3B, přednostně preference mládeže,
základ pohár,medaile,diplomy,dotační sazebník ostatní jen dle možností/

5. domácí dlouhodobé soutěže družstev GP,VS,MS 
/základ pohár,medaile,diplomy,dotační sazebník ostatní jen dle možností/

C Sazebník paušálních příspěvků
1. sazebník slouží k přiměřeně spravedlivé dělbě finančních prostředků
 /sazebník zohlední vlastní možnosti a finanční likviditu sekce/
2. dokument specifikuje jednotlivé tituly, kde vzniká možnost získat finanční dotaci-příspěvek

/na každou akci pořádanou ČMBS,CEB,UMB a partnerských svazů může být vypsán dotační titul/

3. nárokovat vypsanou dotaci mají všechny kluby a všichni reprezentanti bez rozdílu
/žádný jednotlivec ani kolektiv nebude nijak zvýhodněn, platí rovné podmínky pro všechny/

4. nárokované částky dle sazebníku podléhají schválení VV sekce
/schválení - neschválení - krácení - vyplacení - vyjádření VV - kvartálně zveřejněno s hospodařením/

5. platnost aktuálního sazebníku je omezena zveřejněním následujícího
/případné korekce budou vždy celoplošné platnosti, předpoklad min.na kvartál/



D Dělení finančních prostředků
/obecně dle priorit nejnutnější je chod sekce pak reprezentace a domácí soutěže/

1. paušální náklady sekce /JVG,CEB,náklady VV/
po odečtení paušálních nákladů dělení zbylých prostředků dle obecného klíče ± 10%

2. 50% reprezentace mládež, kadeti, junioři a senioři
50% domácí soutěže ½ VS ½ MS
/VS+REPRE tj.převážně VS jde ve své podstatě o podíl v rozsahu 70-80% volných prostředků/

E - Financování SEKCEFinancování sekce
1. samofinancování oblastí /krajů/ - rozhoduje VH oblasti

/oblasti musí dodržovat pravidla hospodáře svazu, VV nemusí nijak zasahovat do kompetencí oblastí/

  startovné do sezony - poplatek za průměrové karty
/hospodaření oblasti se řídí usnesením klubů VH oblasti, řídí VV oblasti, dozoruje hospodář sekce/

2. financování sekce - rozhoduje VH sekce
2.1. startovné do sezony - usnesením VH SK poplatek za hráče 300,-

/VV přijal za korektní a přiměřený kompromis pro následující sezónu 2012-13 toto rozhodnutí
ve věci nápravy nerovného a diferencovaného přístupu klubů k poplatku za sezónu 2009-10:

2.1.1 poplatek 150,- za hráče, klub který řádně uhradil celou částku na účet svazu
/VV navrhuje VH SK 2013 dtto odsouhlasit i na sezonu 2013-14/
těchto 10 klubů řádně, beze zbytku a striktně splnilo požadavky VV sekce z 2009:
61037 Sokol Žižkov, 61018 SKPS Ústí n/L, 61019 TJ Start Újezdeček, 
61020 BC Koldum Litvínov, 61024 1.KK Chomutov, 61035  Kulečníkový klub Zlín, 
61012 TJ Sokol Hodonín, 61029 BC Havířov, 61027 BC Poruba, 61028 BC Ostrava

2.1.2 poplatek 150,- za hráče, klub pořadatel republikové akce 2009-10
/klub který nedodržel požadavky ale finančně se podílel na republikové akci GP, MČR 2009-10/
VV zatím eviduje a má prověřeny tyto kluby: 61046 TJ Jablonec n/N, 61053 Dvůr Králové n/L,
61005 TJ kulečník Prostějov, 61033 SK Přerov, 61036 BC Olomouc, 61034 BC 92 Kroměříž

2.1.3 poplatek 300,- za hráče, ostatní kluby a jednotlivci evidovaní v ČMBS
/VV obecně považuje ostatní mimo citované za poplatníky 300,- lhůta k nápravě a zdokladování 
je do 30.09.2012,následně vydá VV sekce jmenný seznam platících 150,- neuvedení 300,-/

2.1.4 splatnost poplatku za sezónu 2012-13 bude od 1.1.2013 do 31.1.2013
2.1.5 poplatek za hráče sekce karambol /SK/

poplatek bude zaslán na účet svazu GE Money bank a.s. č. účtu: 155 116 518 / 0600
VS variabilní symbol v níže specifikovaném tvaru, případně do textu uvést klub, jméno apod.
jednotlivec VS tvar 2 SK, 12 ROK, XXxxXX prvních 6 čísel RČ /např. 212650515/
klub VS tvar 2 SK, 12 ROK, 61xxx Č.KLUBU  /např. 21261000/

2.2. dotace svazu
/pokud svaz od ČSTV, OH, MŠMT obdrží pouze omezený objem finančních prostředků bude
 nutné řešit samofinancování na všech stupních - svaz - sekce - oblast - kraj/

2.3. marketing, sponzoring, reklama
/je otevřen prostor všem aktivním členům k iniciaci projektů, sponzoringu, reklamy a jiných 
forem spolupráce, standardem individuální přístup, provize dle objemu získaných prostředků atd./

3. případné zásadní změny VV SEKCE budou podstoupeny na GRÉMIUM SEKCE
/definice grémia sekce, korespondenční hlasování apod.viz.Správa sekce/



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

A VV SEKCE
1. VV má plně v kompetenci řídit chod a spravovat jednotlivé kapitoly sekce
2. VV dbá na dodržování stanovených zásad a pravidel, ty nelze porušovat a obcházet
3. 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
4. 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

5. 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.

6. každý člen VV sekce má řádné hlasovací právo a účastní se rozhodování sekce
7. VV bude komunikovat a řídit především korespondenčně e-mail, JVG, telefon apod.

B PREZIDENT SEKCE
1. Prezident sekce nese plnou odpovědnost za veškeré dění v sekci, jako statutár 

viceprezident ČMBS je i právně odpovědný za jednání nejen sekce ale i svazu
2. Prezident a Hospodář sekce jsou přímo odpovědní za hospodaření v sekci, 

jsou přímo odpovědní VV svazu a hospodáři svazu, své účty pak skládají VH sekce
3. Prezident řídí práci VV sekce, zastupuje a hájí zájmy sekce ve VV svazu

C HOSPODÁŘ SEKCE
1. Hospodář sekce metodicky řídí veškeré účetní pohyby finančních prostředků sekce
2. Hospodář a Prezident sekce jsou přímo odpovědní za hospodaření v sekci, 

jsou přímo odpovědní VV svazu a hospodáři svazu, své účty pak skládají VH sekce

D  ČLEN VV SEKCE - REPREMANAGER
1. Repremanager, hlavní úkol, komunikační koordinace pro veškerý zahraniční styk
2. Repremanager, zajišťuje se Sportovním Ředitelem VS a MS servis reprezentaci
3. Repremanager, je nápomocen klubům a členům v komunikaci se zahraničními partnery 

pořadateli, dodavateli materiálu, médii apod.

E ČLEN VV SEKCE - SPORTS DIRECTOR VS
1. Ředitel VS, hlavním úkolem je řídit a organizovat soutěže, turnaje a mistrovství na VS
2. Ředitel VS, je plně odpovědný za řádné dodržování soutěžních řádů a pravidel
3. Ředitel VS, má v kompetenci organizačně práci s mládeží na VS a MS
4. Ředitel VS, navrhuje a specifikuje nominační kritéria reprezentace pro VS a MS

F ČLEN VV SEKCE - SPORTS DIRECTOR MS
1. Ředitel MS, hlavním úkolem je řídit a organizovat soutěže, turnaje a mistrovství na MS
2. Ředitel MS, je plně odpovědný za řádné dodržování soutěžních řádů a pravidel

G ČLEN KRK ČMBS
1. Člen KRK ČMBS nezávislí kontrolní orgán min.2x za rok kontroluje hospodaření sekce
2. Člen KRK ČMBS nezávislí kontrolní orgán min.2x za rok kontroluje hospodaření svazu
3. Člen KRK ČMBS hájí zájmy sekce v KRK



H GRÉMIUM SEKCE
1. Grémium sekce tvoří členové VV sekce, člen KRK, předsedové a STK oblastí
2. Grémium sekce bude rozhodovat korespondenčně e-mailem
3. VV sekce neprodleně po odstoupení jednoho člena VV sekce navrhne nového člena a

kontaktuje Grémium, pro doplnění je nutný souhlas min.10-ti členů
4. VV sekce pro případ krizové nutnosti navrhne úpravu rozpočtových pravidel a

kontaktuje Grémium, pro schválení je nutný souhlas min.10-ti členů
5. VV sekce bude dbát na řádnou informovanost členů sekce o rozhodnutích Grémia

I SOUTĚŽE 
1. KALENDÁŘ - VV SK vydá do 31.08. daného roku, min.4x za rok aktualizuje

/kalendář - termínovník zahraničních akcí, hrací dny ligových soutěží, termíny turnajů, MČR, GP, 
TOUR atd. aktualizace upřesňuje ,doplňuje data pořadatele apod. změny termínu vyhrazeny min.6 týdnů
před původním termínem, ve výjimečných případech náhlé nominace apod. bude řešeno individuálně/

2. KLUB - má povinnost do 31.07. daného roku potvrdit účast na ligových soutěžích
/nutné pro stanovení struktury a objemu soutěží, nasazení týmů a rozlosování/

3. ROZLOSOVÁNÍ - ligových soutěží VV SK vydá do 31.08. daného roku 
/přednostně budou zapracovány zásadní požadavky klubů stěhování,uzávěra herny apod.
následné dvojzápasy, přeložení hracích dnů, předehrávky nemusí být v plné míře akceptovány,
bude ale umožněno po klubové linii tyto změny si vyřídit a min.4týdny před řádným termínem
nahlásit vč.kladného stanoviska zúčastněných příslušnému sportovnímu řediteli ke zveřejnění na JVG/

4. SŘ soutěžní řád - ligových soutěží VV SK vydá do 31.08. daného roku
5. SŘ soutěžní řád - turnaje - VV SK vydá min. 6 týdnů 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/  

6. STK oblastí - zajišťuje pro danou sezonu navstupování aktivních hráčů svých oblastí
termín zadání do nové sezóny 01.08. - 30.09.

 termín zadání na jaro 15.12. - 15.01.
/termín uvolnění JVG pro STK koresponduje s PŘ přestupním a hostovacím řádem viz.níže
mimo termín bude doplnění možné už jen prostřednictvím sportovního ředitele/

J DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD /DŘ/
1. VV prostřednictvím SŘ může doplnit,upravit,rozšířit,předefinovat specifikaci trestů a APP

K REGISTRAČNÍ ŘÁD /RŘ/
1. každý člen ČMBS sekce karambol je registrován v matrice

/evidence končí vystoupením člena nebo úmrtím - info pak podává mateřský klub - nutné/
2. každý hráč ČMBS sekce karambol má vystaven platný registrační průkaz
3. každý hráč ČMBS sekce karambol má pro danou sezónu vystavenu průměrovou kartu

/bez karty se nelze účastnit žádných akcí pořádaných ČMBS/

L PŘESTUPNÍ ŘÁD /PŘ/
1. VV upozorňuje na dodržování termínu k přestupu a hostování, JVG bude blokováno:

Přestupní termín: 01.07. - 31.08. 
Hostovací termíny: 01.07. - 31.08. platnost od : 01.09.

15.12. - 31.12. platnost od : 01.01.
2. VV svazu může pro případ nutného /účelového důvodu/ stanovit dodatkem k PŘ

úpravu dodatečného, krátkodobého přestupu apod. /viz.družstva reprezentace apod./
/současný řád umožňuje hráči hostovat v různých soutěžích družstev za různé kluby,
v současné praxi pak může hrát tři soutěže družstev MS TD,  MS 3B,  VS 3B/



M REPREZENTACE
1. pro ME,MS platí zásada ČR reprezentuje MISTR ČR a to v jednotlivcích tak družstvech
2. pro případ neúčasti MISTRA ČR má právo reprezentovat další v pořadí 
3. pro případ kdy nemá ČR MISTRA např.družstva dvojice,trojice jedné disciplíny 

jsou nominováni hráči v pořadí dle umístění z MČR dané disciplíny
4. pro případ kdy nemá ČR MISTRA např.družstva kombinovaných disciplín, 

má účast zajištěnu MISTR ČR dané disciplíny pak další v pořadí
5. nominace na mezinárodních akcích typu Dunajský pohár bude vždy dodržen

reglement soutěže MISTR MS TD družstev apod.
6. účast hráčů ČMBS na mezinárodních akcích je považována za Reprezentaci, zde je 

ze strany VV pouze vznesen požadavek na důsledné dodržování pokynů pořadatelů a 
adekvátní vystupování našich hráčů 

7. jednotlivec Reprezentant je plně odpovědný za své činy /pro případ kadeta pak delegát/
8. za Reprezentační družstvo je odpovědný kapitán 
9. návrh Reprezentace podává VV sekce Sports Director VS ve spolupráci s Repremanagerem

SAZEBNÍK PAUŠÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
/dokument jako příloha k rozpočtovým pravidlům sekce/

A SAZEBNÍK 
1. platnost aktuálního sazebníku bude omezena vydáním následujícího
2. sazebník slouží k přiměřeně spravedlivé dělbě prostředků
3. nárok na dotaci mají všechny kluby a všichni reprezentanti
4. přiznání,schválení a vyplacení dotace-příspěvku pravomocně rozhoduje VV sekce
5. přehled udělených dotací-příspěvků je součástí kvartálního vyúčtování

B REPREZENTACE
1. základní nominační kritérium pro 2012-2013 MISTR ČR ostatní viz.SPRÁVA SEKCE M
2. varianta A paušál - VV SK stanoví po dohodě s reprezentantem paušální příspěvek
3. varianta B vyúčtování - sem spadají oficiální příjmy a výdaje akce :

na straně výdajů jsou uznatelné náklady doprava, startovné, ubytování
4. mimořádný příspěvek - individuálně posuzovatelný opravný prostředek 
5. price money - nejsou předmětem vyúčtování

AKCE varianta A paušál max.10000,- paušální příspěvek
varianta B vyúčtování 0-100% uznatelných nákladů

  max.15000,- limit příspěvku
mimořádný příspěvek max.10000,- delegát,družstva apod.

C DOMÁCÍ SOUTĚŽE
1. záměrem je podíl sekce /tedy všech členů/ na nákladech se zajištěním MČR,GP,TOUR
2. MČR,GP,TOUR,FINÁLE MS TD jsou vrcholem našeho sportu a naší vlastní prezentací 
3. pro sezónu 2012-2013 je předběžně počítáno s 20-25 turnaji

PŘÍSPĚVEK  TURNAJ PAUŠÁL 3B PAUŠÁL TD
délka konání < 1 DEN 1000,- 1500,-
délka konání < 2 DNŮ 1500,- 2000,-
délka konání < 3 DNŮ 2000,- 2500,-
délka konání < 4 DNŮ 2500,- -
počet partií PARTIE 50,- 50,-


