Statut České trenérské akademie
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Česká trenérská akademie (dále jen „ČTA“) je ustavena podle Stanov Českého
olympijského výboru (dále jen „ČOV“) jako jeho samostatná složka bez právní osobnosti,
jejíž vznik schválilo Plénum ČOV dne 18.4.2018 a navazuje na předcházející činnost Unie
profesionálních trenérů ČOV a Trenérsko-metodické sekce ČOA.
2. ČTA působí v sídle ČOV.
Článek 2
Hlavní činnost a účel ČTA
1. Hlavním posláním a účelem ČTA je odborná činnost, kterou poskytuje trenérům zejména
v následujících oblastech:
a. vzdělávání trenérů - metodický program, především semináře, konference a
sympozia, možnost účasti na domácích i zahraničních stážích, přístup k odborným a
strategickým informacím; apod.
b. odborná publikační činnost.
c. společenské uznání a ocenění, zejména kampaň ČOV pro zlepšení obrazu trenérské
činnosti, jednou ročně účast na slavnostním večeru ČTA.
Článek 3
Členství v ČTA
1. Členem ČTA se může stát svéprávná fyzická osoba, která uznává Stanovy ČOV, Statut
ČTA, etické normy MOV, ČOV a ČTA a respektuje ideály olympijského hnutí obsažené
v Olympijské chartě.
2. Rada ČTA je oprávněna stanovit další podmínky členství v ČTA.

3. Členstvím v ČTA vznikají práva a povinnosti člena výhradně v rámci ČTA, nestanoví-li
tento Statut ČTA jinak.
4. Členství v ČTA vzniká přijetím za člena, a to rozhodnutím Rady ČTA.
5. Členství v ČTA zaniká
a. z vlastního rozhodnutí člena,
b. vyloučením z rozhodnutí Rady ČTA,
c. úmrtím.
Článek 4
Orgány ČTA
1. Orgány ČTA jsou:
a. Plénum ČTA,
b. Rada ČTA,
Článek 5
Plénum ČTA
1. Plénum ČTA je nejvyšším orgánem ČTA.
2. Plénum ČTA je tvořeno všemi členy ČTA, na základě konzultací se sportovními spolky.
3. Plénum ČTA svolává Předseda ČTA nejméně jednou do roka. Plénum ČTA musí svolat
také v případě, požádá-li o to alespoň třetina členů ČTA, a to nejméně do jednoho měsíce od
doručení písemné žádosti o jeho svolání.
4. Usnesení jsou schvalována za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů ČTA.
Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj více než polovina přítomných.
Článek 6
Rada ČTA
1. Rada ČTA je výkonným orgánem ČTA.
2. Rada ČTA má nejvýše 15 členů volených Plénem ČTA.
3. Předsedu Rady ČTA, který je zástupcem ČTA v Plénu ČOV a ve Výkonném výboru ČOV
(dále jen VV ČOV) dle čl. VI. odst. 3 Stanov ČOV, jmenuje VV ČOV. Předseda Rady ČTA
je členem Rady ČTA.
4. Rada ČTA volí 2 zástupce do Pléna ČOV dle čl. VI. odst. 3 Stanov ČOV.

5. Funkční období členů Rady ČTA trvá čtyři roky a je vymezeno volebními Plény ČOV.
V případě zvolení do funkce v průběhu čtyřletého volebního období, končí mandát rovněž
volebním Plénem ČOV.
6. Radu svolává předseda ČTA nejméně čtyřikrát do roka. Radu ČTA musí svolat také v
případě, požádá-li o to alespoň třetina členů Rady ČTA, a to nejméně do jednoho měsíce od
doručení písemné žádosti o její svolání.
7. Rada ČTA rozhoduje o všech záležitostech ČTA, nesvěřuje-li tento Statut danou záležitost
do působnosti jiného orgánu ČTA nebo nestanoví-li Plénum ČTA jinak.
8. Usnesení jsou schvalována za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů Rady ČTA.
Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj více než polovina přítomných.
Článek 7
Předseda ČTA
1. Předseda ČTA řídí činnost ČTA mezi zasedáními Rady ČTA.
2. Předseda ČTA připravuje návrhy programu zasedání Rady ČTA,
3. Předseda ČTA projednává průběžné úkoly, jeho rozhodnutí a činnost schvaluje zasedání
Rady ČOA.
Článek 8
Síň slávy ČTA
1. ČTA oceňuje výrazné trenérské osobnosti uvedením do Síně slávy.
2. Vybraní trenéři schválení Radou ČTA jsou uvedeni do Síně slávy zpravidla jednou do roka
na slavnostním večeru ČTA.
Článek 9
Administrativní a ekonomické zabezpečení práce ČTA
1. Organizační a administrativní činnost ČTA zabezpečuje sekretariát ČOV.
2. Činnost ČTA je ekonomicky zabezpečována z rozpočtu ČOV.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. ČTA má svůj vlastní emblém, jehož formu a způsob užití schvaluje VV ČOV.
2. Statut ČTA, jeho změny a doplňky schvaluje VV ČOV.

3. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení VV ČOV 19. 6. 2018 a tímto
dnem zaniká účinnost Vnitřního předpisu ČOV – Unie profesionálních trenérů ČOV a
Etického kodexu sportovního trenéra.
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