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1) Jmenování a odvolání 

 

     Tajemníka, členy komise soutěží a členy lékařského úseku (dále jen komise) jmenuje 

předseda JKA a schvaluje výkonný výbor JKA ČR (dále jen VV) v souladu s platnými 

stanovami  JKA ČR. 

     Tajemníka, členy komise a členy lékařského úseku komise odvolává VV. 

 

Za výrazné porušení povinností se považuje:  

a) hrubé porušení  stanov a usnesení VH  JKA ČR 

b) nedodání podkladů pro nárokování státních dotací a dotací ČSTV 

v předepsaném termínu VV JKA ČR a tím ohrožení finančního příjmu svazu  

c) nevyúčtování valutových a korunových záloh dle směrnic ČSTV  

d) opakované neplnění usnesení VV JKA ČR. 

 

2) Rozsah kompetencí a povinností 

 

1) Tajemník komise je povinen respektovat a dodržovat svazové předpisy (stanovy, závazné 

směrnice, jízdné a usnesení VV, VH aj.). Řídí se tímto Statutem komise a směrnicí komise 

soutěží.  

2) Tajemník komise zodpovídá za zpracování a plnění plánu komise pro daný rok, který je 

schválen VV a  který si převezme a potvrdí svým podpisem přijetí. 

3) Tajemník komise zodpovídá za čerpání rozpočtu komise , který mu je přidělen ve 2 

termínech: 

a) provizorní rozpočet na následující rok do 20.12. předchozího roku 

b) konečný rozpočet do 30.5. daného roku. 

4) Snižování rozpočtu je možné pouze v případě, že dojde ke snížení státního rozpočtu nebo 

snížení dotací od MŠMT ČR, které svaz obdrží písemnou formou nebo o tom rozhodne 

VH JKA ČR. 

5) Tajemník komise zodpovídá za dodržování, čerpání a využití finančních prostředků 

rozpočtu komise v souladu s metodikou MŠMT ČR a VV JKA ČR, který si převezme a 

potvrdí svým podpisem přijetí. 

6) Tajemník komise zodpovídá za pravost prvotních dokladů a podkladů pro zaúčtování. 

7) Na konci účetního období provede kontrolu hospodaření komise – jemu svěřeného 

rozpočtu a písemně se vyjádří k ekonomické zprávě o hospodaření komise. 

8) Tajemník komise je povinen písemnou formou odpovídat na dotazy nebo úkoly uložené 

VV v co nejkratší možné době, nejpozději však do 14. dnů. 

99))  Tajemník komise zodpovídá za činnost své komise a svých členů. V případě porušení 

povinností členů  navrhuje předsedovi JKA ČR, jejich odvolání nebo potrestání dle 

vnitřních směrnic komise.     ZZpprraaccoovvaall  MMggrr..  JJoosseeff  PPaattííkk            

Směrnice byla schválena  VV JKA ČR  dne: 20.2. 2010 usnesení  VV U7-2/2010 

 

Tím se ruší platnost Směrnice JKA ČR č. 07/2005, schválené dne 26.9.2005 usnesením 

U4-8/2005..              IInngg..  KKaarreell  SSttrrnnaadd  

předseda  svazu JKA ČR 


