
Statut soutě ž ní  komisě Č FPH 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 
 
1. Ve smyslu stanov České federace Powerchair Hockey, zřizuje Výkonný výbor ČFPH svým 

rozhodnutím ze dne 24. 8. 2022 Soutěžní komisi ČFPH. 
2. Soutěžní komise ČFPH je odborným orgánem Výkonného výboru ČFPH. 
3. Soutěžní komise je zřizována VV ČFPH, který zároveň jmenuje předsedu a další členy komise. 
4. Funkční období členů Soutěžní komise je dvouleté a začíná dnem jmenování Výkonným 

výborem ČFPH. 
5. Členem komise je vždy jedna osoba za registrovaný sportovní klub v ČFPH, který si svého 

zástupce sám nominuje. Klub může nominovat osobu, která splňuje podmínku registrace 
v daném klubu a zároveň registraci v ČFPH. Členem nemůže být aktivní rozhodčí v rámci ČFPH. 
V případě registrace nového klubu do ČFPH mu automaticky vzniká povinnost nominovat do 30 
dní svého zástupce. 

6. Členství v Soutěžní komisi zaniká: 
a. uplynutím funkčního období, 
b. odvoláním klubu v případě přestupu svého zástupce do jiného klubu, nebo jeho 

ukončené aktivity v klubu anebo z jiných opodstatněných důvodů, 
c. vzdáním se členství, 
d. úmrtím. 

7. V případě, že členství některého člena Soutěžní komise zanikne před uplynutím funkčního 
období, je klub, který daného člena nominoval, povinen nominovat na zbývající dobu funkčního 
období nového zástupce do 30 dní. 

8. Členství v Soutěžní komisi zaniká všem ve stejný den, dva roky po jmenování komise jako celku. 
 

Článek II. 
Poslání Soutěžní komise 

 
1. Hlavním posláním Soutěžní komise je v rámci svých kompetencí přijímat podněty a stížnosti 

ohledně všech soutěží. Tyto návrhy poté projednat a navrhnout vhodná opatření, a to i 
s jejich odůvodněním. 

 
Článek III. 

Činnost komise 
 
1. Soutěžní komise vydává rozhodnutí v oblastech svěřených jí tímto statutem. 
2. Soutěžní komise zpracovává na žádost VV ČFPH, jakož i iniciativně, návrhy a stanoviska k 

zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV ČFPH. 
3. Jednání komise řídí její předseda, případně jím pověřený člen, a to podle potřeby, nejméně však 

jednou za čtyři měsíce. 
4. O každém jednání komise se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, a který předseda 

komise schvaluje. 



5. Předseda Soutěžní komise je oprávněn přizvat na jednání komise odborníky, a to podle druhu 
projednávané problematiky. 

 
Článek IV. 

Kompetence Soutěžní komise 
 
1. Soutěžní komise zajišťuje zejména tyto činnosti: 

- připravuje koncepci rozvoje soutěží, 
- navrhuje změny ve struktuře soutěží, 
- kontroluje průběh soutěží, zpracování výsledků, pořadatelskou činnost a dodržování 

předpisů a reglementů soutěží, 
- navrhuje VV ČFPH disciplinární tresty za neplnění povinností pořadatelů a účastníků soutěží, 
- připravuje další materiály na základě žádosti VV ČFPH, 
- vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi, 
- shromažďuje náměty na změny v soutěžním řádu ČFPH a navrhuje harmonogram a způsob 

jejich zpracování 
- má také právo podávat návrhy v dalších oblastech svěřených VV ČFPH. 

 
2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou předkládány VV ČFPH. K platnosti usnesení 

Soutěžní komise je nutné, aby je předem VV ČFPH vzal na vědomí, popřípadě schválil. 
3. Lhůta pro vyřízení podnětů a stížností je 30 dnů, pokud platné předpisy ČFPH z.s. neurčují jinak. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Statut Soutěžní komise nabývá účinnosti na základě schválení Výkonným výborem ČFPH dne 24. 

8. 2022. 
 


