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Statut Lékařské komise 
Článek I.- Základní ustanovení 

1. Ve smyslu stanov České baseballové asociace (dále jen ČBA), zřizuje Výkonný výbor (dále jen 
VV) Lékařskou komisi. 

2. Lékařská komise (dále jen LK) je odborným orgánem VV. 
3. VV jmenuje předsedu LK a další členy komise, komisi schvaluje Parlament.  

Článek II. - Poslání Lékařské komise 

Hlavním posláním (úkolem) LK je v rámci svých kompetencí hledat cesty k zajištění kvalitní lékařské 

péče baseballu v České republice a hledání nových poznatků a doporučení ve sportovním lékařství se 
zaměřením na baseball. Dávat podněty VV, čí příslušným odborným komisím.  

Článek III. - Činnost komise 

 LK navrhuje opatření v oblastech jí svěřených tímto statutem. 

 LK zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé 

materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k 

dalšímu projednání VV. 

 Jednání LK řídí její předseda, případně jím pověřený člen. 

 O každém jednání LK se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, 

předsedou pověřený člen. 
 Kterýkoliv člen LK je oprávněn přizvat na jednání „K odborníky a hosty, a to podle druhu 

projednávané problematiky 

 Na jednání LK mají přístup též členové VV a výkonný ředitel ČBA. 

 LK využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem 

sekretariátu. 
 Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové LK obdržet odměnu, kterou 

na základě návrhu předsedy LK stanoví a schválí VV. 

Článek IV. - Kompetence Lékařské komise 

1. LK zajišťuje zejména tyto činnosti: 

 připravuje lékařskou koncepci ČBA 

 dohlíží na plněním lékařské koncepce 

 podává návrhy sportovní omezení v mládežnických kategoriích, především v oblasti 

počtu nadhozů, typů nadhozů, apod. 
 Pravidelně reviduje existující a platné návrhy sportovního omezení v mládežnických 

kategoriích 

 navrhuje lékařské týmy jako součást realizačního týmu reprezentací všech kategorií na 

vrcholné turnaje v daném roce 
 navrhuje odměny členům spolupracujícím s lékařskou komisí 

 posuzuje žádosti o zdravotní vyjímky ze soutěžních řádů týkající se účasti hráčů 

mladších kategorií ve starších kategoriích, účast dívek v kategoriích, jež jsou určeny 

pouze chlapcům a mužům, atd. 

2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. 
K platnosti některých usnesení LK je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na 

vědomí VV. 
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3. VV na základě činnosti LK 

 bere na vědomí: 

 roční plnění lékařské konce 

 revizi existujících platných návrhů sportovního omezení v mládežnických 

kategoriích 
 výsledky posouzení žádostí o zdravotní vyjímky ze soutěžního řádu 

 lékařské týmy jako součásti realizačních týmů reprezentací všech kategorií 

 zápisy z jednání LK 

 schvaluje: 

 lékařskou koncepci na dané období 

 návrhy na sportovní omezení v mládežnických kategoriích 

 odměny členům spolupracujícím s lékařskou komisí 

 rozpočet v kapitolách zdravotní péče a zdravotní podpora na následující 

období 

Článek V. - Závěrečná ustanovení 

Statut LK nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 13. 2. 2017. 

 
 

 


