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Zá 

 



 

I. Postavení komise  
1. Trenérsko-metodická komise (dále jen „TMK“) Českého veslařského svazu byla zřízena 
rozhodnutím Předsednictva Českého veslařského svazu (dále jen „ČVS“) ze dne 21. 3. 2017 jako 
jedna z odborných komisí ČVS.  

2. TMK je ustanovena pro řízení a organizování systému získávání, výchovy, vzdělávání a 
uplatnění trenérů veslování a metodických a vzdělávacích aktivit v rámci ČVS. Za svou činnost 
odpovídá Předsednictvu ČVS.  

3. TMK je složena z 5 členů včetně předsedy TMK. Členy TMK jmenuje a odvolává Předsednictvo 
ČVS.  Předsednictvo ČVS jmenuje a odvolává předsedu TMK.   

4. Agendu, korespondenci, pozvánky, zápisy a další administrativní činnosti týkající se TMK 
zajišťuje sekretariát ČVS. 
 
II. Činnost komise  
1. TMK organizuje a řídí systém vzdělávání trenérů veslování na všech vzdělávacích stupních.  

2. TMK vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.  

3. V rámci systému vzdělávání trenérů stanovuje TMK vzdělávací stupně (dále jen licence) a 
podmínky pro jejich dosažení. Podmínkami se pro účely tohoto statutu rozumí rozsah a obsah 
výuky, nároky na lektory, obsah zkoušek a způsob jejich hodnocení, a to samostatně pro 
jednotlivé stupně.  

4. Organizaci výuky jednotlivých stupňů provádí TMK formou vícedenního (více měsíčního, 
víceletého) studia (dále jen „kurzy“). TMK je oprávněna převést organizaci školení či jeho částí na 
třetí osoby a dohodnout smluvní podmínky takové spolupráce. V této souvislosti a v souladu s 
ekonomickou strategií ČVS stanovuje TMK výši účastnických poplatků na vzdělávací akce.  

5. TMK stanovuje podmínky pro obnovování, prodlužování a uznávání licencí trenérů v ČVS. TMK 
také zajišťuje sledování plnění těchto podmínek.  

6. TMK uděluje trenérské licence, na základě doložené žádosti trenéra a při splnění všech 
podmínek. 

7. TMK organizuje a řídí systém dalšího vzdělávání trenérů veslování na všech vzdělávacích 
stupních. Za tímto účelem pořádá semináře, kurzy a zajišťuje další formy předávání poznatků, a 
to zejména publikování metodických materiálů v tištěné nebo elektronické formě. V této 
souvislosti provádí hodnocení uskutečněných kurzů a akcí dalšího vzdělávání.  

8. Pokud je to výhodné, je TMK oprávněna převést organizaci akce dalšího vzdělávání či její části 
na třetí osobu nebo využít akci pořádanou jinou federací nebo organizací.  

9. Pro zvýšení kvality výuky v systému vzdělávání trenérů je také využíván sbor lektorů a expertů 
ČVS, do kterého navrhuje TMK členy a zároveň stanovuje podmínky členství v tomto sboru. Další 
vzdělávání členů sboru lektorů a expertů ČVS je nedílnou součástí činnosti TMK.  

10. TMK vysílá za účelem dalšího vzdělávání přednostně členy sboru lektorů a expertů a další 
perspektivní trenéry na semináře a jiné vzdělávací akce, případně na stáže pořádané jinými 
tuzemskými či zahraničními subjekty, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.  

11. TMK vypracovává návrhy licenční politiky a dbá na její dodržování; navrhuje i minimální 
úroveň licence pro výkon funkce trenéra ve vybraných družstvech v ČVS.  

12. TMK poskytuje veškeré nezbytné podklady pro sestavení návrhu rozpočtu ČVS za oblast své 
činnosti. Zároveň sleduje vynakládání prostředků v souladu s rozpočtem ČVS.  
13. TMK připravuje písemné materiály podle potřeb Předsednictva ČVS.  



 

14. TMK v případech, kdy její činnost významně souvisí s činností větší části členské základny 
ČVS, formuluje text zásad řízení dané oblasti a to zejména za účelem jednotného postupu v 
konkrétních činnostech (dále jen „Zásady“). Tyto Zásady musí být v souladu s platnými 
legislativními předpisy ČVS.  

15. K plnění úkolů v rámci své činnosti využívá TMK zejména pracovníků sekretariátu ČVS v 
souladu s jejich pracovním zařazením.  
 
III. Jednání komise  
1. TMK se schází dle potřeby. TMK je usnášeníschopná při účasti nejméně 3 členů komise.  

2. Jednání TMK řídí její předseda, případně jím pověřený člen TMK.  

3. Rozhodnutí TMK je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů.  

4. Z každého jednání TMK se pořizuje zápis. Zápis ověřuje předseda TMK, případně jím pověřený 
člen komise. Zápis z jednání TMK je odeslán sekretariátu ČVS a členům Předsednictva ČVS 
výhradně pro jejich interní potřebu.  

5. Jednání TMK je neveřejné. Se souhlasem předsedy komise mohou být na jednání TMK přizváni 
hosté.  

6. Členové Předsednictva ČVS mají právo se účastnit jednání TMK v bodech, které mají vztah k 
oblastem jejich odpovědnosti. Předseda a generální sekretář ČVS mají právo se účastnit jednání 
TMK dle vlastního uvážení. Předseda, členové Předsednictva a generální sekretář ČVS jsou 
povinni informovat předsedu TMK o svém záměru účastnit se jednání komise.  

7. Předseda TMK nebo jím pověřený člen komise seznamuje s výsledky činnosti a s výstupy TMK 
Předsednictvo ČVS.  

8. TMK oznamuje svá zásadní rozhodnutí členům ČVS, členům reprezentačních družstev České 
republiky a veřejnosti podle vlastního uvážení interně nebo veřejně v závislosti na povaze 
rozhodnutí.  

9. Za svou činnost mohou členové komise obdržet na základě rozhodnutí Předsednictva odměnu 
v souladu s rozpočtem ČVS.  
 
IV. Kompetence komise a Předsednictva Českého veslařského svazu  
1. TMK přijímá rozhodnutí ve všech oblastech své činnosti, která jsou dána tímto statutem. 

2 Návrhy předkládané TMK, o jejichž případném schválení rozhoduje Předsednictvo ČVS, se 
týkají níže uvedené problematiky:  
a) změny statutu TMK a jejího personálního složení 
b) plánu budoucích vzdělávacích akcí 
c) úpravy stupnice vzdělávání trenérů (licence) 
d) uzavírání smluv s příslušnými akreditovanými zařízeními o provádění příslušných kurzů nebo 

jejich částí 
e) jmenování a odvolávání členů sboru lektorů a expertů ČVS 
f) rozpočtu TMK 

 
 



 

 
3. TMK předkládá Předsednictvu ČVS zejména:  
a) zprávy o provedených trenérských kurzech všech stupňů a o akcích dalšího vzdělávání,  
b) ediční plán metodických materiálů.  

4. Proti rozhodnutí TMK se může člen ČVS odvolat. Odvolacím orgánem je Předsednictvo ČVS.  

5. Předsednictvo ČVS má právo upravit, změnit či zrušit jakékoliv rozhodnutí TMK.  
 
V. Závěrečná ustanovení  
Tento statut Trenérsko-metodické komise ČVS byl schválen Předsednictvem ČVS dne 21. března 
2017 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.  
 
 
Zpracoval Vít Kučera 


