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Stanovy České basketbalové federace z. s. 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Právní forma, vznik, název, sídlo a symboly Federace 

1. Tyto Stanovy jsou dokumentem spolku, který: 

a) původně vznikl 7. listopadu 1992 pod názvem Česká basketbalová federace, jako občanské 
sdružení s tím, že byl právním pokračovatelem sdružení, které od 24. května 1990 působilo pod 
názvem Česká a slovenská basketbalová federace, která navazovala na činnosti, které od roku 
1924 vykonávaly různé vrcholné organizace českého basketbalu; 

b) byl následně transformován na právní formu spolku, a to rozhodnutím své Valné hromady ze dne 
12. května. 2014; 

c) je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 444. 

2. název spolku podle odst. 1 zní: Česká basketbalová federace z. s. (dále jen „ČBF“ nebo „Federace“). 

3. Sídlem ČBF je Praha. 

4. Symbolem ČBF je její znak (logo), jehož vyobrazení tvoří přílohu č. 1 těchto Stanov a který je jako 
ochranná známka zaregistrován ???? 

5.  Případné použití loga se řídí manuálem, který je ????? 

Článek 2 

Cíl, poslání a zásady činnosti Federace 

1. Účelem Federace je organizování basketbalu. K tomuto účelu Federace při sledování veřejného zájmu 

a veřejné prospěšnosti zejména: 

a) pečuje o komplexní rozvoj a propagaci basketbalu na území České republiky  a vytváří pro něj na 
všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; 

b) zabezpečuje přípravu a účast basketbalových reprezentací České republiky v soutěžích FIBA 

c) podporuje profesionální, zejména však amatérský basketbal, se zvláštním zaměřením na rozvoj 
mládežnického basketbalu, s cílem vést své členy k pozitivním občanským postojům a zásadám, 
ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit sklonu v závislosti na drogách, alkoholu a 
jiných návykových látkách. 

2. Základními zásadami, na nichž je založena činnost ČBF a v souladu se kterými svoji činnost vyvíjí, jsou 

zejména: 

a) nezávislost na ideologických názorech, náboženských postojích a politických vlivech; 

d) nepřípustnost jakékoliv diskriminace; 

e) odmítání jakékoliv rasové, národnostní nebo etnické nenávisti; 

f) bezpodmínečné dodržování fair play 

g) respektování požadavků, principů a norem, jak jsou vymezeny v Olympijské chartě, Etickém 
kodexu a dalších dokumentech Mezinárodního olympijského výboru. 
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Článek 3 

Předmět činnosti Federace 

1. Hlavní činnost Federace představuje aktivity, které ČBF vykonává soustavně, svým jménem, na vlastní 
účet a odpovědnost, které však nejsou podnikatelskou činností, vykonávanou za účelem dosažení 
zisku. 

2. V rámci své hlavní činnosti ČBF zejména: 

a) pečuje o sportovní výchovu mládeže a připravuje talentované mládežníky pro dosažení nejvyšší 
výkonnosti; 

b) rozvíjí basketbal a vyhlašuje, organizuje, případně pořádá basketbalové soutěže na území ČR 
s tím, že je vlastníkem práv k basketbalovým soutěžím; 

c) je jediným představitelem českého basketbalu ve všech jeho disciplínách a všech věkových 
kategoriích a zastupuje a hájí zájmy českého basketbalu v mezinárodních sportovních 
organizacích; 

d) organizuje a řídí přípravu, vzdělávání a činnost basketbalových odborníků, zejména z řad svých 
členů, a to především organizováním školení, seminářů a dalšího vzdělávání; 

e) pořádá mezinárodní i mezistátní utkání a dbá o jejich všestranné zabezpečení; 

f)  vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje basketbalu i jiné tiskoviny pro potřebu 
soutěží na všech stupních; 

g) zabezpečuje propagaci basketbalu v médiích, vyhlašuje ankety v souvislosti s basketbalem na 
území ČR a rozhoduje o uvedení zasloužilých osobností do Síně slávy České basketbalové 
federace; 

h) zajišťuje svým členům sportovně lékařskou informovanost a usiluje o to, aby basketbal byl čestný 
a sportovní úspěch nebyl dosahován s podporou látek a metod, které nepříznivě ovlivňují přirozený 
sportovní výkon; 

i) koordinuje spolupráci a podporuje vzájemný respekt mezi sdruženými členy a podílí se na řešení 
případných sporů mezi nimi; 

j) zabývá se i dalšími otázkami týkajícími se basketbalu a jeho rozvoje na území ČR.  

3. ČBF napomáhá zajišťovat materiální a finanční základnu pro rozvoj basketbalu – za tím účelem může 
vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak 
pouze za účelem podpory své hlavní činnosti dle odst. 2, popřípadě za účelem hospodárného využití 
majetku Federace.  

4. Podle potřeby je Federace oprávněna zřizovat a zakládat jiné právnické osoby, např. Pobočné spolky, 
nadace, nadační fondy či jiné právnické osoby, a to za účelem podpory své hlavní činnosti. 

Článek 4 

Externí vztahy Federace 

1. ČBF je členem FIBA a FIBA Europe, a to na tomto základě: 

a) plně respektuje jejich předpisy, které jsou pro ČBF závazné, a zajišťuje respektování těchto 
předpisů sdruženými členy cestou vydávání svých vnitřních předpisů; 

b) ve vztahu k nim vystupuje v zájmu českého basketbalu. 

2. ČBF je členem Českého olympijského výboru a České unie sportu z. s.; může být i členem dalších 
právnických osob, pokud to odpovídá jejím cílům. 

3. ČBF chrání své poslání a cíle své činnosti vůči orgánům veřejné moci, politickým a jiným orgánům, 
jakož i organizacím a institucím v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěch 
Federace a jejich členů.  
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4. V rámci své činnosti Federace navazuje a udržuje takovou spolupráci s orgány, organizacemi a 
institucemi podle odst. 3, která směřuje zejména k podpoře a propagaci basketbalu. 

Článek 5 

Interní vztahy Federace 

1. ČBF má své Oblastní organizační jednotky (oblastní pobočné spolky), vůči nimž je v postavení hlavního 
spolku s tím, že:  

a) úplný seznam Oblastních pobočných spolků ČBF tvoří přílohu č. 3 těchto Stanov; 

b) nový pobočný spolek může být založen pouze rozhodnutím nejvyššího orgánu ČBF, jehož součástí 
bude i doplnění těchto Stanov; 

c) jakýkoliv pobočný spolek může být zrušen nebo přeměněn pouze rozhodnutím nejvyššího orgánu 
ČBF, jehož součástí je i případná odpovídající změna Stanov v příloze č. 3. 

2. Práva a povinnosti pobočných spolků, jakož i rozsah, v jakém je mohou pobočné spolky nabývat, se 
stanovuje takto: 

a) každý Oblastní pobočný spolek zabezpečuje v souladu se svým Statutem plnění cílů ČBF 
v souladu se svojí územní působností, pro kterou je zřízen.  

3. Pobočné spolky musejí mít ve svých zřizovacích dokumentech závazek dodržovat Stanovy ČBF, 
včetně jejich změn a doplňků a Federace je oprávněna zakládat, přeměňovat a rušit své pobočné 
spolky. Na tomto základě je ČBF oprávněna zpracovat vzorové stanovy či statuty svých pobočných 
spolků a požadovat, aby tyto dokumenty byly plně respektovány. 

4. Ode dne zápisu každého pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí ČBF za dluhy tohoto pobočného 

spolku vůči všem jeho věřitelům dohromady vždy pouze v rozsahu 10.000 Kč, za jednotlivé účetní 
období. 

5. Sdružený klub jakožto člen se základními právy a povinnostmi ve smyslu článku ???, těchto Stanov 

(dále jen „členský klub“) se může účastnit soutěží organizovaných na území pouze té oblasti, v  rámci 
jejíž územní působnosti je členem Oblastního pobočného spolku (na jehož území má sídlo). 
V odůvodněných případech se členský klub může účastnit soutěží organizovaných na území jiného 
Oblastního spolku, a to za těchto podmínek: 

a) jde o nadoblastní soutěž, pořádanou po dohodě Oblastních pobočných spolků; 

b) k účasti je udělen písemný souhlas Výborem Oblastního pobočného spolku, do kterého členský 
klub spadá dle svého sídla. 

6. V rámci federace působí jako její Organizační jednotky tyto zájmové skupiny: 

a) Česká asociace basketbalových rozhodčích – ČABR 

b) Česká asociace basketbalových trenérů – ČABT 

c) Česká asociace minibasketbalu – ČAMB 

d) Asociace ligových klubů (muži) – ALK 

e) Asociace ženských ligových klubů – AŽLK 

f) Basketbal vozíčkářů 

7. Vztahy ČBF a zájmových skupin jsou vedle těchto Stanov určovány i jejich Statuty či Stanovami, jakož 
i právy a povinnostmi s nimi spojenými. 

Článek 6 

Normativní základy Federace 

1. Základním vnitřním předpisem ČBF jsou tyto Stanovy. 

2. Na základě těchto Stanov si pro zajištění své činnosti vydává ČBF tyto další předpisy:  
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a) Jednací řády upravující pravidla jednání jednotlivých kolektivních orgánů; 

b) Statuty pro úpravu činnosti pobočných spolků nebo Zájmových skupin. 

c) Vnitřní provozní, organizační či ekonomické směrnice; 

d) Sportovně technické dokumenty a řády. 

3. Jednací řády svaluje vždy ten orgán, v jehož kompetenci je určitý orgán ustavit či jmenovat s tím, že 
jednací řád nejvyššího orgánu ČBF schvaluje vždy nejvyšší orgán. 

4. Směrnice ve smyslu odst. 2, písm. b) vydává a schvaluje Výbor ČBF, pokud si jejich schválení 

nevyhradí nejvyšší orgán ČBF. 

5. Sportovně technické dokumenty ve smyslu odst. 2, písm. c) schvaluje nejvyšší orgán ČBF, pokud 
k tomu tento nezmocní jiný orgán ČBF. 

6. Všechny vnitřní předpisy, směrnice a řády federace musí být v souladu s těmito Stanovami, právními 
normami platnými na území ČR, popřípadě s předpisy FIBA. Posouzení souladu vnitřních předpisů, 
směrnic a řádů federace ve smyslu předchozí věty je v kompetenci kontrolního orgánu ČBF. 

Článek 7 

Majetek Federace 

1. Majetek Federace je ve vlastnictví ČBF jako celku a slouží k účelu, který je v souladu s posláním ČBF 

a v zájmu sdružených subjektů. O převodech vlastnického práva k majetku Federace rozhoduje 
v souladu se zásadami vnitřních ekonomických směrnic Výbor ČBF, pokud nejvyšší orgán nerozhodne 
jinak. 

2. Federace nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, který  jakkoliv (přímo či nepřímo) 
slouží k řádnému naplňování svého poslání a cílů. Majetek ČBF mohou tvořit: 

a) majetek hmotný; 

b) majetek nehmotný; 

c) majetek finanční 

d) pohledávky a jiná majetková práva 

3. Zdrojem majetku Federace jsou zejména: 

a) příjmy z vlastní sportovní činnosti; 

b) příjmy z členských příspěvků a vstupních poplatků členů; 

c) dotace z veřejných rozpočtů; 

d) účelové dotace od FIBA 

e) příspěvky a dotace od ČOV nebo ČUS; 

f) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti; 

g) dary od fyzických nebo právnických osob; 

h) podíly na zisku obchodních společností, v nichž má ČBF majetkovou účast. 

4. ČBF hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami 

a dalšími vnitřními předpisy ČBF. 

ČÁST DRUHÁ 

ČLENSTVÍ V ČBF 

Díl 1. 

Úvodní ustanovení 
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Článek 8 

Základní ustanovení o členství v ČBF 

1. Členství v ČBF je vyjádřením podpory a souhlasu člena s účelem, posláním a cíli Federace i se 
zásadami a pravidly fungování ČBF. 

2. Svým členstvím v ČBF její člen projevuje svoji svobodnou a bezpodmínečnou vůli podřídit se: 

a) těmto Stanovám, které se po vzniku členství stávají závaznou smlouvou mezi členem a Federací; 

b) vnitřním předpisům a sportovně technickým dokumentům, vydaným v souladu s těmito Stanovami; 

c) předpisům FIBA; 

d) rozhodnutím orgánů ČBF a jí zřízených pobočných spolků, pokud jsou rozhodnutí vydána 
v souladu s předpisy podle písm. a), b) a c). 

e) rozhodnutím vydaným v rozhodčím řízení, konaném v souladu s těmito Stanovami a Jednacím 
řádem rozhodčího orgánu Federace. 

3. Ustanovení odst. 2 platí pro jednotlivé členy v míře, v jaké se na něj jednotlivé předpisy vztahují. 

4. Pro členství v ČBF jsou charakteristické tyto zásady: 

a) na jeho vznik není právní nárok – ČBF nemusí vyhovět žádosti o členství i když žadatel splní 
podmínky pro členství v ČBF; 

b) ke vzniku členství nikdo nemůže být nucen – členství ve Federaci je dobrovolné a každý člen má 
právo, v souladu s těmito Stanovami, své členství kdykoliv ukončit. 

c) představuje výlučný dvojstranný členský vztah mezi ČBF a členem, nevyplývá-li ze zákona nebo 
těchto Stanov něco jiného. 

5. ČBF vede neveřejně přístupný seznam svých členů ve formě elektronické databáze. Rozsah 
evidovaných údajů je stanoven Organizační směrnicí Členství v ČBF. Zápisy a výmazy údajů 
v seznamu členů, jakož i jeho aktualizaci zajišťuje pověřený pracovník sekretariátu ČBF. 

Článek 9 

Druhy členství v ČBF 

1. Členy ČBF mohou být: 

a) Fyzické osoby 

b) Právnické osoby 

2. Členství v ČBF může mít tuto formu: 

a) základní evidované členství, z něhož vyplývají veškerá práva a povinnosti; 

b) registrované členství, z něhož vyplývají zvláštní práva a povinnosti; 

c) čestné členství, z něhož vyplývají zvláštní práva a povinnosti. 

3. Se základním evidovaným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti dle těchto Stanov a 
právních předpisů. Registrovaní členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená 
těmito Stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné 
hromady ČBF a práva navrhovat své zástupce do orgánů Federace.  

4. Základní evidované členství může získat jen právnická osoba, která ve smyslu svého zakladatelského 

právního jednání byla založena za účelem, který je v souladu s posláním a cíli Federace, dle článku 2 
těchto Stanov. 

5. Registrované členství může získat fyzická osoba, působící v basketbalovém hnutí jako: 

a) hráč; 

b) trenér; 
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c) rozhodčí nebo komisař; 

d) lékař nebo jiný zdravotník členského klubu; 

e) vedoucí družstva, masér nebo jiný člen realizačního týmu členského klubu; 

f) organizační pracovník nebo funkcionář členského klubu 

g) člen realizačního týmu reprezentačního výběru  

Fyzická osoba může mít registrované členství souběžně z titulu více funkcí a může být členem volených 
orgánů či jmenovaných komisí Federace. 

6. Čestným členem se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj basketbalu 
či dosáhly významných výsledků na národní či mezinárodní scéně. O přijetí za čestného člena 
rozhoduje Výbor ČBF, pokud si to nevyhradí Valná hromada. 

Díl 2. 

Vznik a zánik členství 

a zvláštních práv a povinností ve Federaci 

Článek 10 

Vznik členství v ČBF 

1. Členství v ČBF vzniká: 

a) U fyzické osoby registrací jednotlivce v elektronické databázi členů, a to na základě přihlášky, 
kterou jednotlivec projevuje svoji svobodnou vůli stát se registrovaným členem ČBF. Nezbytnou 
součástí přihlášky je uhrazení vstupního členského poplatku a členského příspěvku, jejichž výše je 
stanovena způsobem dle článku 19, odst. 1, písm. f). Nedílnou součástí přihlášky za člena ČBF je 
u fyzických osob písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutý v  souladu se 
směrnicí o ochraně osobních údajů. Fyzická osoba může požádat o registrované členství těmito 
způsoby: 

A1)  přímo – vlastní žádostí v rámci žádosti o vystavení licence trenéra, rozhodčího, komisaře 
nebo jiné odborné způsobilosti, popřípadě individuálně bez vazby k „členskému klubu“; 

A2) nepřímo – prostřednictvím „členského klubu“, v rámci žádosti o vystavení licence hráče. 

V právním jednání nezletilého vůči ČBF může být nezletilý zastoupen v rámci výkonu 
rodičovské odpovědnosti svým rodičem nebo zákonným zástupcem. 

b) U právnické osoby na základě písemné přihlášky, podepsané osobou/osobami oprávněnými 
zastupovat žadatele. Členy ČBF mohou být i basketbalové kluby (pobočné spolky) s  právní 
osobností přenesenou od svého hlavního klubu, kterým může být i již existující člen ČBF.  

2. O přijetí za člena ČBF rozhoduje: 

a) U fyzických osob – Generální sekretář ČBF, kterému přihlášku žadatele předkládá ke schválení 
pracovník sekretariátu, pověřený zápisem do elektronické databáze (IDF) nebo vystavováním 
licencí. Tento pracovník odpovídá za kontrolu správnosti a úplnosti přihlášky i kontrolu splnění 
předepsaných náležitostí, nezbytných pro vznik Registrovaného členství v ČBF. 

b) U právnických osob – Výbor ČBF, kterému přihlášku žadatele předkládá Generální sekretář, který 

také odpovídá za kontrolu správnosti a úplnosti požadovaných údajů a splnění náležitostí, 
nezbytných pro vznik Evidovaného členství v ČBF. V návaznosti na schválení přihlášky bude nově 
přijatému „členskému klubu“ přidělen identifikátor (IDP). 

c) O udělení Čestného členství rozhoduje na návrh Výboru ČBF Valná hromada ČBF. 

3. Žádosti o přijetí za člena ČBF podle odst. 1, písm. a) a b) nemusí být vyhověno zejména: 

a) v případech, kdy žádost nesplňuje předepsané náležitosti nebo je nesprávně podána, přičemž 
orgán, který o přijetí rozhoduje může vyzvat žadatele k doplnění chybějících údajů; 
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b) bylo-li by vyhovění žádosti v rozporu se zájmy ČBF; 

c) Pokud je žádost podána fyzickou osobou ve lhůtě kratší jak 1. rok ode dne, kdy fyzické osobě 
zaniklo Registrované členství v ČBF, ledaže se žádostí o nové členství vysloví souhlas členský 
klub, který byl v době zániku členství žadatele veden v databázi ČBF jako jeho mateřský klub. 

4. S výsledkem rozhodnutí bude žadatel vždy seznámen. V případě přijetí mu bude oznámen jeho 
identifikátor, v případě že žádost o přijetí za člena ČBF bude zamítnuta, budou žadateli vráceny již 
zaplacené poplatky a orgán, který o zamítnutí rozhodl, musí o tom vydat písemné rozhodnutí, které 
nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem jeho doručení žadateli. Žadatel může využít opravného 
prostředku a proti rozhodnutí se odvolat k rozhodčímu orgánu ČBF, případně požádat o konečné 
rozhodnutí Valnou hromadu ČBF: 

5. Podrobnosti vzniku členství v ČBF upravuje Organizační směrnice Členství v ČBF, kterou je oprávněn 
schválit Výbor ČBF, pokud si její schválení nevyhradí Valná hromada ČBF. 

Článek 11 

Ukončení a zánik členství v ČBF 

1. Registrované členství fyzické osoby v ČBF zaniká: 

a) na základě písemného oznámení, které člen odešle na adresu sídla ČBF, přičemž členství zaniká 
dnem doručení této žádosti do sídla ČBF. U nezletilých osob jedná jménem nezletilého jeho rodič 
nebo zákonný zástupce; 

b) vyloučením v případě, že Výbor ČBF platně rozhodne, že se člen dopustil jednání, které poškozuje 
zájmy Federace nebo hrubým způsobem porušuje tyto Stanovy, či jiné vnitřní předpisy ČBF, Statut 
Oblastního pobočného spolku, případně nerespektuje rozhodnutí orgánů ČBF. Proti rozhodnutí o 
vyloučení se lze odvolat k rozhodčímu orgánu ČBF. 

c) úmrtím fyzické osoby nebo prohlášením této osoby za mrtvou; 

d) nezaplacením členského příspěvku, a to okamžikem, kdy fyzická osoba neuhradí členský 
příspěvek ani v náhradní lhůtě, která je stanovena na 14 kalendářních dnů, od doručení výzvy o 
prodlení s úhradou. Výzva k úhradě je v kopii zasílána i členskému klubu, který je v databázi členů 
veden jako jeho mateřský klub. 

2. Okamžikem ukončení členství zaniká fyzické osobě také mandát k výkonu funkce v orgánech 
Federace, do kterých byl zvolen nebo jmenován. 

3. Zánikem členství fyzické osoby v ČBF nezaniká jeho povinnost vypořádat veškeré své finanční a jiné 

závazky v rámci/nebo vůči ČBF. 

4. Evidované členství právnické osoby v ČBF zaniká: 

a) na základě písemného oznámení, které jménem právnické osoby odešle na adresu sídla ČBF 
statutární zástupce právnické osoby, přičemž členství zaniká dnem doručení této žádosti do sídla 
ČBF; 

b) na základě rozhodnutí Výboru ČBF o jejím vyloučení z ČBF, z důvodu zvláště hrubého nebo 
opakovaného porušení povinností Evidovaného člena ČBF, a to okamžikem kdy je takové 
rozhodnutí Výboru ČBF doručeno poštou nebo elektronicky do sídla právnické osoby; 

c) na základě rozhodnutí Výboru ČBF o jejím vyloučení z ČBF, z důvodu pravomocného soudního 
rozhodnutí, kterým byl členský klub odsouzen pro trestný čin, nebo pravomocného rozhodnutí 
insolvenčního soudu o jeho úpadku, a to vždy okamžikem kdy je rozhodnutí Výboru ČBF doručeno 
poštou nebo elektronicky do sídla právnické osoby; 

d) právním zánikem členského klubu; 

e) Vyloučením ani zánikem členského klubu nezanikají dluhy a závazky, které zanikající právnické 
osobě vznikly před vyloučením nebo zánikem jejího členství v ČBF. V případě, že zanikající 
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právnická osoba má svého právního nástupce, je Federace oprávněna uplatnit splacení dluhů a 
závazků po tomto právním nástupci; 

5. Podrobnosti zániku členství v ČBF upravuje Organizační směrnice Členství v ČBF, kterou je oprávněn 

schválit Výbor ČBF, pokud si její schválení nevyhradí Valná hromada ČBF. 

 

Díl 3. 

Práva a povinnosti členů ČBF 

Článek 12 

Obecná ustanovení 

1. Práva a povinnosti člena ČBF jsou vždy vázána na jeho osobu a nelze je převádět na osobu jinou. Na 
právního nástupce práva člena přecházejí jen v případě, že tento je členem ČBF a pokud to není 
v rozporu s těmito Stanovami nebo předpisem vydaným na jejich základě. 

2. Z ustanovení odst. 1 je Výbor ČBF oprávněn udělit, na základě písemné žádosti výjimku, pokud by její 
neudělení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, případně pokud by jejím 
neudělením byl závažně poškozen rozvoj mládežnického basketbalu nebo zájmy ČBF. K přechodu 
práv a povinností člena ČBF na právního zástupce je nezbytné uzavřít mezi postupcem a nabyvatelem 
písemnou smlouvu o převodu práv a povinností, která podléhá schválení Výborem ČBF. 

3. Práva a povinnosti člena ČBF vznikají: 

a) v případě žadatelů o přijetí za člena ČBF okamžikem, kdy nabude účinnosti o jejich přijetí za člena 
ČBF. Výjimku tvoří právo uplatnit opravný prostředek odvolání k rozhodčímu orgánu u žadatele, 
kterému byla zamítnuta jeho žádost o členství v ČBF – v odvolacím řízení se na tohoto žadatele 
pohlíží obdobně, jako na člena ČBF; 

b) v případě všech členů ČBF způsoby upravenými v těchto Stanovách, včetně jejich změn a doplňků, 
jakož i upravenými v předpisech, na základě těchto Stanov vydaných. 

4. Povinnosti člena ČBF mohou rovněž vzniknout na základě rozhodnutí, vydaných příslušnými orgány 
Federace, a to zejména ve formě povinnosti strpět sankce udělené příslušnými orgány v rámci 
organizace, zajištění a řízení basketbalových soutěží, většinou za porušení Stanov, Statutů, směrnic a 
řádů, vydaných v souladu s těmito Stanovami. 

5. Sankce podle odst. 4 mohou být: 

a) Pro fyzické osoby: 

aa) důtka, 

bb)  peněžitá pokuta, 

cc)  zastavení závodní činnosti, 

dd)  zákaz výkonu funkce, 

ee)  zákaz vstupu na sportoviště, 

ff)  zákaz účasti na všech aktivitách, spojených s činností Federace, 

gg)  vyloučení z reprezentace, 

hh)  vyloučení z ČBF, 

b) Pro právnické osoby: 

aa) peněžitá pokuta, 

bb) kontumace utkání, 

cc)  odehrání utkání bez diváků, 

dd)  uzavření hřiště, 

ee)  zákaz přestupů a hostování, 
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ff)  odebrání soutěžních bodů, 

gg)  zákaz účasti na všech aktivitách, spojených s činností Federace, 

hh)  vrácení dotace nebo zastavení dotační podpory od ČBF, 

ii)  vyloučení družstva ze soutěží, 

jj) vyloučení z ČBF 

6. Nestanoví-li Disciplinární řády ČBF něco jiného, lze za jeden přečin udělit i více sankcí dle odst. 4 a 5. 

Článek 13 

Základní práva a povinnosti člena ČBF 

1. Každý člen ČBF má zejména právo: 

a) zúčastňovat se všech aktivit, spojených s činností Federace, nejsou-li vyhrazeny pouze vybrané 
skupině členů; 

b) účastnit se vytváření orgánů Federace, zejména navrhováním vhodných kandidátů; 

c) obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy na orgány Federace a 
požadovat písemnou odpověď, která musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
příslušný orgán mohl připomínku, žádost nebo podnět projednat; 

d) dovolávat se svých práv člena ČBF u příslušných orgánů Federace; 

e) být přítomen osobně či v zastoupení na jednáních orgánů Federace projednávajících jeho členskou 
záležitost a předkládat zde své návrhy a vyjádření; 

f) požadovat, aby orgány Federace postupovaly v případech podle písm. c) a d) řádně a bez průtahů; 

g) obrátit se, po vyčerpání všech prostředků, které vyplývají z těchto Stanov a předpisů na jejich 
základě vydaných, na soud. Aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Federace pro jeho rozpor, 
se zákonem nebo těmito Stanovami. 

h) být informován o činnosti ČBF a výsledku jejího hospodaření, vyjadřovat se k takovým informacím 
a podílet se na určení pravidel na využití vlastních zdrojů Federace; 

i) využívat jiné výhody, které Federace poskytuje svým členům. 

2. Každý člen ČBF, který je fyzickou osobou, má též zejména právo: 

a) být volen do volených funkcí nebo orgánů Federace; 

b) účastnit se, za podmínek dle těchto Stanov jednání Valné hromady ČBF 

3. Každý člen ČBF má zejména tyto povinnosti: 

a) dodržovat tyto Stanovy i všechny další předpisy Federace na jejich základě vydané, jakož i předpisy 
a rozhodnutí FIBA, a to v míře, v jaké se na něho vztahují; 

b) oznamovat Federaci neprodleně všechny změny, které se jej týkají, jakož i změny v údajích, které 
o něm Federace shromažďuje v centrální evidenci členů, a to způsobem vyplývajícím 
z Organizační směrnice Členství v ČBF; 

c) strpět, aby mu byla rozhodnutí orgánů Federace, která se týkají či souvisí z jeho členstvím, jakož i 
další oznámení a informace od ČBF doručována prostřednictvím „Úřední desky“ na webu ČBF, 
pokud tyto Stanovy nebo vnitřní předpis nestanoví jiný postup; 

d) podrobit se rozhodnutím orgánů Federace, která jsou vydána v  souladu s předpisy dle písm. a), 
tohoto odstavce v rozsahu, který se ho týká; 

e) dovolávat se svých práv dle odst. 1 nejprve u příslušných orgánů Federace a teprve poté je 
případně uplatňovat v souladu s odst. 1, písm. g). 

f) vyvarovat se v souvislosti s basketbalem a basketbalovým prostředím jakéhokoliv jednání, 
majícího podobu nesportovního chování, tělesného napadení, úplatkářství, narušení regulérnosti 
basketbalové soutěže, umožnění užití dopingové látky, podvodu spáchaného v souvislosti se 
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členstvím v ČBF, veřejného hanobení, diskriminace, ponížení, znevážení dobrého jména 
basketbalu, maření činnosti nebo výkonu orgánů Federace, nesportovního chování fanouška, 
náboženské, ideologické či politické propagandy, neoznámení závažného disciplinárního přečinu, 
jakož i porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené těmito Stanovami nebo předpisy Federace, 
vydanými na jejich základě, zejména sportovně technickými dokumenty; 

g) dodržovat zásady boje proti dopingu a podrobit se případně nařízené kontrole; 

h) chránit a podporovat dobré jméno ČBF a českého basketbalu. 

4. Každý člen ČBF, který je fyzickou osobou, má též tyto povinnosti: 

a) platit řádně a včas členské příspěvky v termínu a ve výši dle těchto Stanov, případně v souladu 
s rozhodnutím Valné hromady ČBF. 

b) na základě souhlasu, který v souvislosti se vznikem svého členství dal Federaci, a u vědomí 
nezbytnosti plnění smlouvy, kterou vznikem svého členství v ČBF, ve smyslu článku 8, odst. 2, 
písm. a) těchto Stanov s ČBF uzavřel, respektovat, že ČBF má potřebu (v některých případech 
povinnost) o něm shromažďovat a zpracovávat údaje vedené v centrální evidenci členství, a to i 
v případech, kdy jde o osobní údaje, podle právní úpravy pro ochranu osobních údajů; to platí 
obdobně též pro shromažďování, uchovávání či publikování podobizen členů ČBF; tím není 
dotčeno právo člena ČBF požadovat, aby ČBF v případech pořízení nebo použití zobrazení jeho 
podoby nad rámec práv vyplývajících z platné právní úpravy od uchovávání a používání tohoto 
zobrazení upustila, pokud se toto uchovávání a používání zobrazení podoby důvodně dotýká 
oprávněných zájmů člena ČBF. 

5. Porušení povinnosti fyzických osob dle odst. 4 zakládá na straně Federace právo považovat 
nerespektování vnitřních pravidel ČBF za zvláště hrubé porušení povinností ze strany člena ČBF. 

6. Ustanovení odst. 1, písm. a) až e) a odst. 3, písm. c) až g) se přiměřeně použijí též na vztahy k těm 
orgánům pobočných spolků ČBF, které se ve smyslu článku XXX, těchto Stanov považují za orgány 
ČBF, a to v míře, v jaké tyto orgány vykonávají působnost při organizaci, řízení a zabezpečení 
basketbalových soutěží. 

Článek 14 

Zvláštní povinnosti právnických osob, které jsou členy ČBF 

1. Každá právnická osoba (členský klub), která je členem ČBF má kromě základních povinností dle článku 

13 i tyto zvláštní povinnosti: 

a) zajistit u svých členů či smluvních osob, podílejících se na činnosti členského klubu v ČBF 
dodržování Stanov ČBF, sportovně technických dokumentů a vnitřních směrnic ČBF, vydaných na 
základě těchto stanov, jakož i dodržení či respektování rozhodnutí orgánů Federace; 

b) zabezpečit dodržení požadavku, že jedna osoba může pouze v jednom členském klubu přímo nebo 
nepřímo: 

aa)  disponovat s 50% a více hlasovacími právy, když při určení hlasovacích práv se nepřihlíží 
k omezení hlasovacích práv vyplývajících z dohod, rozhodnutí orgánů členského klubu 
nebo zakladatelského právního jednání, 

bb)  mít podíl o velikosti 50 % a vyšší, 

cc) disponovat více jak jedním mandátem na jednání Valné hromady ČBF. 

c) zajistit, že členský klub řádně a v plném rozsahu plní své povinnosti vyplývající ze zákona č. 
304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zejména že má ve 
veřejném rejstříku zapsány zákonem předepsané údaje v aktuálním znění a ve sbírce listin vloženy 
zákonem předepsané dokumenty, rovněž v aktuálním znění. 

K diskusi: 
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d) zabezpečit, aby všichni členové statutárního orgánu členského klubu, jakož i všichni administrátoři, 
kteří mají oprávnění vkládat údaje do elektronického informačního systému ČBF byli členy ČBF; 

e) zabezpečit, aby každá osoba, určená členským klubem jako hráč, trenér, asistent trenéra, hlavní 
pořadatel, či vedoucí družstva byla členem ČBF, a při porušení této povinnosti strpět, že dotyčná 
osoba nemůže být uvedena v zápisu o utkání. 

ČÁST TŘETÍ 

ORGÁNY ČBF 

Díl 1. 

Úvodní ustanovení 

Článek 15 

Soustava orgánů spolkové samosprávy v ČBF 

1. Nejvyšším orgánem ČBF je Valná hromada ČBF. Valnou hromadu tvoří delegáti ustanovení v souladu 
s těmito Stanovami. 

2. Volenými orgány v ČBF jsou: 

a) Výbor ČBF = statutární kolektivní orgán; 

b) Dozorčí a odvolací rada = kontrolní orgán; 

c) Arbitrážní komise = rozhodčí orgán. 

3. Členové volených orgánů ČBF jsou voleni Valnou hromadou ČBF na dobu pěti let, a to pouze 

z fyzických osob, které jsou bezúhonné, zletilé, plně svéprávné a jsou Evidovanými nebo Čestnými 
členy ČBF, nerozhodne-li Valná hromada ČBF před volbou jinak. 

4. Orgány pobočných spolků se ustavují na obdobném principu jako orgány Federace s tím, že v pobočném 
spolku není ustaven rozhodčí orgán a při řešení sporů se lze obracet na Arbitrážní komisi ČBF. 

5. ČBF zřizuje k podpoře činnosti svých orgánů, zejména Výboru ČBF, jakož i k zabezpečení nezbytných 

administrativních služeb, sekretariát, v jehož čele stojí Výborem ČBF jmenovaný Generální sekretář. 
Generální sekretář ani sekretariát nejsou orgány Federace. Zaměstnanci Federace ani osoby 
v obdobném právním vztahu k ČBF nemohou být členy žádného voleného orgánu ČBF. 

6. Na členy volených orgánů dle odst. 2 a 4 se vztahuje článek 13, odst. 4, písm. b) těchto Stanov 
obdobně. 

Článek 16 

Rozhodování orgánů ČBF 

1. Všechny orgány Federace, včetně pracovních a poradních orgánů, jmenovaných Výborem ČBF jednají 
a přijímají svá rozhodnutí povětšinou ve sboru na společném neveřejném zasedání, a to za podmínky, že 
je přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánu, pokud není těmito Stanovami určeno jinak. 

2. Ve výjimečných případech, kdy objektivní okolnosti nebo nezbytnost rozhodnout v  krátkém čase, 
mohou orgány Federace jednat a rozhodovat i tzv. „mimo zasedání“, kdy jsou účastníci jednání 
propojeni s využitím technických prostředků, např. telemostem, videokonferencí apod. 

3. V případech, kdy nelze hlasovat o usnesení či rozhodnutí orgánu na jeho zasedání, lze rozhodnutí 
přijmout i per-rollam, tedy hlasovat o rozhodnutí korespondenčně, a to jak elektronicky nebo standardní 
poštou. V tomto případě je nezbytné, aby se hlasování účastnili všichni členové orgánu a přijaté či 
nepřijaté rozhodnutí musí být, včetně výsledku hlasování zaznamenáno v nejbližším zápisu o jednání 
tohoto orgánu. 
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4. Pro účely rozhodování orgánů ČBF platí, že: 

a) každý člen orgánu má jeden hlas; 

b) žádný člen orgánu nemá právo se nechat při jednání a rozhodování orgánu zastoupit; 

c) každý hlas má stejnou váhu; při rovnosti hlasů je však rozhodující hlas předsedy (předsedajícího), 
což se však neuplatní při jednání Valné hromady ČBF. 

5. Hlasování v orgánech ČBF je veřejné, pokud není těmito Stanovami určeno jinak nebo pokud hlasující 
orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování nebo volba bude probíhat tajně.  

6. Rozhodnutí je přijato, pokud ho podpořila (byla „PRO“) nadpoloviční většina přítomných nebo lze 
uplatnit ustanovení odst. 4, písm. c), není-li těmito Stanovami určeno jinak. Rozhodnutí orgánu ČBF je 
pravomocné, jestliže: 

a) z předpisu Federace nevyplývá možnost podat proti němu odvolání nebo když podané  odvolání 
nemá odkladný účinek; 

b) proti němu předpis Federace sice připouští odvolání, avšak odvolání nebylo ve lhůtě podáno nebo 
se všichni účastníci oprávnění odvolání podat svého práva vzdali či jej vzali zpět, anebo bylo 
podané odvolání zamítnuto. 

7. Nevyplývá-li z těchto Stanov nebo předpisu na jejich základě vydaného něco jiného, nabývá při splnění 
předpokladů dle odst. 6 rozhodnutí orgánů ČBF platnosti dnem, který je v něm uveden, jinak dnem, kdy 
bylo rozhodnutí přijato. Tím však není dotčeno, že předpis ČBF může stanovit, že některá rozhodnutí 
orgánů ČBF musejí být účastníkům doručena v písemné formě – v těchto případech rozhodnutí 
nabývají účinnosti okamžikem doručení, nestanoví-li příslušný předpis jinak. 

8. Ustanovení odstavců 1 až 7 platí též pro orgány pobočných spolků ČBF. 

9. Podrobný postup a formální náležitosti upravující postup v jednání orgánů ČBF jsou upraveny 
Jednacími řády, které za podmínek dle odstavce 1 až 7 schvaluje vždy ten orgán, který příslušný orgán 
ustavil, tedy zvolil nebo jmenoval jeho členy. Jednací řád Valné hromady ČBF si většinovou vůlí 
schvalují delegáti Valné hromady. 

Díl 2. 

Valná hromada ČBF 

Článek 17 

Svolání Valné hromady ČBF 

1. Řádnou Valnou hromadu ČBF svolává Výbor ČBF dle potřeby, minimálně však jednou za rok. 

2. Řádná Valná hromada ČBF musí být svolána tak, že Výbor ČBF alespoň 30 dnů před termínem jejího 

konání zveřejní na webových stránkách ČBF termín a místo konání, jakož i návrh programu Valné 
hromady ČBF. 

3. Mimořádnou Valnou hromadu ČBF svolá Výbor ČBF, pokud to sám shledá nutným nebo v případě, že 

o to požádá: 

a) alespoň 1/3 všech Evidovaných členů ČBF (členských klubů); 

b) dá-li k tomu podnět Dozorčí a odvolací rada; 

4. Pro svolání mimořádné Valné hromady ČBF dle odst. 2, písm. a) a b) platí, že: 

a) v žádosti musí být uveden konkrétní důvod pro svolání mimořádné Valné hromady ČBF a návrh 
programu; 

b) mimořádná Valná hromada ČBF musí být svolána tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti 
o její svolání. Nesvolá-li do toho termínu mimořádnou Valnou hromadu ČBF Výbor ČBF, může tak 
učinit ten, kdo dal podnět k jejímu svolání. 
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Článek 18 

Účastníci Valné hromady ČBF 

1. Jednání Valné hromady ČBF jsou oprávněni se zúčastnit: 

a) delegáti s hlasem rozhodujícím; 

K diskusi: 

Složení Valné hromady lze stanovit na principu „členské schůze“, kdy delegátem s hlasem 
rozhodujícím jsou všechny členské kluby nebo na principu „shromáždění delegátů“, kdy mandát 
delegáta mají je zvolení zástupci členských klubů, popřípadě zástupci Oblastních pobočných 
spolků, a to dle klíče, který může být buď paritní = stejný počet delegátů za každou oblast) nebo 
poměrné = různý počet delegátů, dle velikosti Oblastní jednotky. Každá varianta má své výhody a 
nevýhody a je ke zvážení, jestli zachovat současný stav, jehož výsledkem je, že se již 30 let nesešla 
Řádná valná hromada ČBF v usnášení schopném stavu. 

b) delegáti s hlasem poradním, kterými jsou všechny fyzické osoby s Evidovaným členstvím v ČBF; 

c) pozvaní hosté; 

d) další osoby, zajišťující organizaci a pořadatelský servis. 

2. Jednání Valné hromady ČBF jsou povinni se s hlasem poradním (pokud jim nevznikl mandát delegáta 
s hlasem rozhodujícím) zúčastnit: 

a) Předseda ČBF; 

b) Místopředseda(ové) ČBF; 

c) členové Výboru ČBF; 

d) členové DOR; 

e) všechny osoby, které kandidují v případných volbách do orgánů ČBF. Pokud se z vážných důvodů 
nemohou jednání zúčastnit a osobně vyjádřit souhlas se svojí kandidaturou, jsou povinni dodat svůj 
souhlas s kandidaturou v písemné formě. 

3. Valná hromada ČBF je schopna se usnášet a volit jen za podmínky, že je přítomna alespoň 

nadpoloviční většina delegátů, kteří mají ve smyslu odst. 1, písm. a) hlas rozhodující; 

4. Není-li na jednání Valné hromady ČBF přítomna potřebná většina delegátů s hlasem rozhodujícím, 

může Výbor ČBF, popřípadě ten, kdo jednání valné hromady svolal, svolat Náhradní valnou hromadu, 
která se může konat v místě původně svolané valné hromady, nejdříve však 30 minut po termínu, ve 
kterém se měla původní valná hromada konat.  

5. Na program náhradního zasedání Valné hromady ČBF však mohou být zařazeny pouze ty body, které 
byly v návrhu programu původní Valné hromady ČBF. Usnesení může náhradní jednání Valné hromady 
přijmout za účasti libovolného počtu delegátů, pokud tyto Stanovy neurčí jinak. 

6. Průběh jednání Valné hromady ČBF, včetně jejího rozhodování a kompetence jednotlivých účastníků i 
pracovních orgánů upravuje Jednací řád, který na návrh toho, kdo Valnou hromadu svolal schvaluje na 
počátku jednání Valná hromada ČBF. 

Článek 19 

Působnost Valné hromady ČBF a její rozhodování 

1. Valná hromada ČBF v rámci své všeobecné působnosti projednává, schvaluje a rozhoduje: 

a) schvaluje Stanovy ČBF, jejich úpravy, doplňky a změny; 

b) schvaluje rozhodnutí rozdělení, fúzi nebo sloučení ČBF, případně rozhodnutí o jejím zániku; 

c) schvaluje rozhodnutí o vstupu ČBF do jiných právnických osob a vystoupení z nich; 

d) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků, jejichž právní osobnost je 
odvozena od ČBF; 
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e) rozhoduje o založení, přeměně nebo zrušení právnických osob, v nichž má nebo bude mít ČBF 
majetkové podíly nebo hlasovací práva; 

f) schvaluje výši, splatnost a způsob použití vstupních členských poplatků a členských příspěvků, 
případně rozhoduje o přenesení této působnosti na jiný orgán ČBF, volený dle článku 15, odst. 2, 
těchto Stanov. 

g) schvaluje zásady pro použití vlastních zdrojů Federace; 

h) projednává a schvaluje Strategii rozvoje basketbalu a návrhy Výboru ČBF na její realizaci; 

i) projednává a schvaluje zprávu Výboru ČBF o činnosti za uplynulé období; 

j) projednává a schvaluje zprávu Dozorčí a odvolací rady ČBF; 

k) projednává a schvaluje rozpočet ČBF na jednotlivé roky tak, aby byl rozpočet jako nástroj 
ekonomického řízení schválen vždy nejpozději k 1. lednu kalendářního roku a schvaluje pověření 
Výboru ČBF k provádění rozpočtových změn; 

l) projednává a schvaluje účetní závěrku ČBF, předloženou Výborem ČBF a rozhoduje o použití 
dosaženého zisku či způsobu uhrazení vzniklé ztráty; 

m) schvaluje Výroční zprávu ČBF; 

n) rozhoduje o výběru nezávislého auditora a bere na vědomí jeho zprávu o přezkumu hospodaření 
ČBF a ověření účetní závěrky; 

o) bere na vědomí výsledky hospodaření o rozpočty právnických osob, na nichž se ČBF majetkově 
podílí (k diskusi „nebo jejichž právní osobnost je odvozena od ČBF a ČBF částečně ručí za jejich 
dluhy“) 

p) stanovuje počet členů orgánů volených Valnou hromadou ČBF; 

q) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou již těmito Stanovami svěřeny 
jiným orgánům Federace; 

2. Valná hromada ČBF v rámci své působnosti volí a odvolává: 

a) Předsedu ČBF; 

b) Místopředsedy ČBF; 

c) Členy orgánů dle článku 15, odst. 2 těchto Stanov; 

3. Pravidla pro volbu dle odst. 2 si Valná hromada schvaluje ve Volebním řádu, a to za těchto zásad: 

a) kandidovat mohou je fyzické osoby, které jsou členem ČBF; 

b) návrhy kandidátů může předložit kterýkoliv člen ČBF, musí však být podány nejpozději 21 dnů před 
konáním volební valné hromady. Dodatečná kandidatura až na jednání volební valné hromady je 
možná pouze v případě, že nabyla volbou obsazena všechna volená místa a že takový postup 
schválí valná hromada; 

c) každý kandidát musí nejpozději před zahájením volby oznámit svůj souhlas s  kandidaturou, 
v případě nepřítomnosti tento souhlas musí být doložen písemným prohlášením kandidáta; 

d) všechny volby dle odstavce 2 jsou tajné – v případě, že v některé volbě kandiduje stejný počet 
kandidátů, jako je počet volených míst, může volební valná hromada rozhodnout o volbě veřejné; 

e) ke zvolení je ne nezbytný souhlas většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, vždy za 
dodržení podmínky usnášení schopnosti Valné hromady ČBF dle článku 15, odst. 1, 3, 4 a 5 těchto 
Stanov; 

f) mandát zvoleného kandidáta nabývá platnosti okamžikem vyhlášení výsledku voleb a ve stejný 
okamžik zaniká mandát těm, kdo volenou funkci zastávali před volbou; 

g) pokud Valná hromada ČBF jedná o odvolání kteréhokoliv člena voleného orgánu ČBF, hlasuje se 
o odvolání vždy tajně. V případě odvolání kolektivního orgánu nelze hlasovat o společně o více 
osobách – vždy je nutné v tajném hlasování rozhodnout o každém jednotlivci. V případě, že Valná 
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hromada ČBF odvolá kteréhokoliv člena z volené funkce, musí obratem rozhodnout o novém 
obsazení této funkce, případně stanovit, jak bude výkon funkce zajištěn; 

h) pokud kterýkoliv člen volených orgánů ČBF v průběhu funkčního období odstoupí z volené funkce, 
nebo jeho mandát zanikl jinak než uplynutím funkčního období, koná se na uvolněné místo dovolba 
s platností mandátu do konce původního funkčního období; 

i) nedojde-li před uplynutím funkčního období k nové volbě, vykonávají členové volených orgánů 
volenou funkci na základě svého zvolení i po uplynutí funkčního období, a to až do doby, kdy dojde 
k řádným volbám a obsazení volených funkcí na další volební období; 

Díl 3. 

Volené orgány ČBF 

Článek 20 

Výbor ČBF 

1. Statutárním orgánem ČBF je Výbor ČBF, který je kolektivním výkonným a řídícím orgánem ČBF, 
kterému v období mezi Valnými hromadami ČBF náleží veškerá působnost, kterou tyto Stanovy, zákon 
nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěřil jinému orgánu Federace. 

2. Členové statutárního orgánu zastupují a v písemné styku za ČBF podepisují vždy na principu tzv. „čtyř 

očí“ – tedy vždy společně dva členové Výboru ČBF, a to takto: 

a) Předseda ČBF vždy společně s místopředsedou nebo některým členem Výboru ČBF; 

b) Místopředseda ČBF vždy s některým členem Výboru ČBF.  

3. Podepisování jménem ČBF se provádí tak, že člen statutárního orgánu, který ČBF zastupuje 
v písemném styku, připojí k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku svůj podpis, jakož i údaj o své 
funkci. Zaměstnanci zastupují ČBF v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich pracovnímu zařazení nebo 
funkci, a to dle vnitřní ekonomické směrnice s tím, že působnost k jednání musí být přiměřená 
k rozsahu jejich odpovědnosti za případně způsobenou újmu dle úpravy v zákoníku práce. 

4. Postup dle odst. 2 a 3 je závazný a oprávnění člena statutárního orgánu k  zastupování ČBF je na 

osobu, která není členem Výboru ČBF přenositelné jen za podmínky, že jde o konkrétní úkon, a že s 
tím vysloví doložitelný souhlas Výbor ČBF. 

5. Počet členů Výboru ČBF stanoví Valná hromada ČBF, a to vždy v lichém počtu s tím, že z titulu funkce 
jsou členem Výboru ČBF vždy: 

a) Předseda ČBF; 

b) Místopředseda (ové) ČBF; 

c) další členové voleni Valnou hromadou ČBF. 

6. Funkční období Předsedy ČBF, Místopředsedů ČBF i volených členů Výboru ČBF je ve smyslu článku 
15, odst. 3 pětileté, pokud Valná hromada ČBF nerozhodne v rámci jejich volby jinak.  

7. Výbor ČBF je v průběhu svého funkčního období oprávněn provést kooptaci nejvýše dvou svých členů, 
a to jen v případě že funkce některého zvoleného člena zůstane neobsazena. Provedená kooptace 
musí být předložena ke schválení nejbližší Valné hromadě ČBF. Kooptací nemůže být obsazena funkce 
Předsedy ČBF ani Místopředsedy ČBF. 

8. Výbor ČBF zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc. Jednání Výboru ČBF svolává, řídí a jeho jménem 

dovnitř ČBF jedná Předseda ČBF, případně jím pověřený místopředseda nebo jiný  pověřený člen 
Výboru ČBF. V případě, že funkce předsedy není obsazena nebo ji zvolená osoba nemůže vykonávat 
přebírá jeho kompetence místopředseda ČBF. 
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9. Jednání Výboru ČBF je neveřejné, kromě členů Výboru ČBF se ho účastní s hlasem poradním 
předseda DOR nebo jeho zástupce, Generální sekretář ČBF a osoby přizvané k projednávaným bodům 
programu, nerozhodne-li Výbor ČBF a přítomnosti jiných osob. 

10. Ve své činnosti se Výbor ČBF řídí Jednacím řádem, který ve smyslu článku 16, odst. 9 těchto Stanov 
schvaluje Valná hromada ČBF. 

11. Výbor ČBF je kolektivním orgánem, který zásadně jedná ve sboru a přijímá svá rozhodnutí většinovou 

vůlí přítomných členů, za podmínky účasti alespoň nadpoloviční většiny všech svých členů s  tím, že 
v odůvodněných případech lze uplatnit i postup dle článku 16, odst. 2 a 3 těchto Stanov. 

12. O průběhu jednání Výboru ČBF je nezbytné pořídit zápis, ve kterém se uvede zejména: 

a) místo a datum konání; 

b) seznam přítomných a nepřítomných osob, není-li nedílnou přílohou zápisu Prezenční listina; 

c) program jednání 

d) závěry a rozhodnutí k jednotlivým projednávaným bodům, včetně stručného popisu projednávané 
problematiky; 

e) výsledek hlasování v počtu „PRO“, „Proti“ a „Zdržel se“ 

f) podpis zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Za vyhotovení zápisu je odpovědný Předseda ČBF, který musí zajistit, aby zápisy z jednání statutárního 
orgánu právnické osoby byly ve smyslu platné legislativy uchovány po celou dobu existence právnické 
osoby, a to včetně všech příloh. 

13. Předseda ČBF je povinen svolat Výbor ČBF, pokud o svolání požádá nadpoloviční většina jeho členů. 

14. Do všeobecné působnosti Výboru ČBF náleží zejména: 

a) vytvářet podmínky pro realizace poslání a cílů ČBF; 

b) zpracovat a předložit Valné hromadě ČBF ke schválení Strategii rozvoje basketbalu v ČR a zajistit 
její plnění; 

c) plnit úkoly uložené mu Valnou hromadou ČBF; 

d) vyhotovit zápis z jednání Valné hromady ČBF a zajistit vložení zákonem předepsaných údajů a 
dokumentů do veřejného rejstříku; 

e) zajišťovat úkoly spojené s basketbalovou reprezentací ČR na všech úrovních a všech kategoriích; 

f) schvalovat vnitřní předpisy Federace (směrnice a řády), vydané na základě těchto Stanov, jakož i 
jejich změny; 

g) ustavovat své poradní komise a orgány, případně jmenuje specialisty nezbytné pro organizaci a 
řízení basketbalových soutěží či zajištění potřeb Federace, a to tak, že jmenuje předsedu komise 
či orgánu a po konzultaci s ním další členy těchto orgánů s tím, že funkční období těchto komisí a 
orgánů je totožné s funkčním obdobím Výboru ČBF. Postup dle článku 19, odst. 3, písm. h) a i) se 
použijí obdobně i pro jmenované členy komisí, orgánů a specialistů jmenovaných Výborem ČBF; 

h) vykonávat funkci jediného společníka v právnických osobách stoprocentně vlastněných, nebo 
založených ČBF. 

i) v obchodních společnostech kde má ČBF kapitálovou účast, vykonávat práva akcionáře nebo 
společníka a za tím účelem pověřit některého svého člena výkonem vlastnických nebo hlasovacích 
práv. 

j) žádat od člena statutárního, kontrolního nebo řídícího orgánu právnické osoby, který v  ní zastupuje 
ČBF, pravidelné informace o jejím hospodaření a stavu jejího majetku tak, aby zájmy ČBF nebyly 
v takové společnosti ohrožovány nebo poškozeny; 

15. Výbor ČBF rozhoduje o způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti Federace, když k  tomu: 

a) schvaluje strukturu basketbalových soutěží vyhlašovaných v rámci ČBF; 
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b) vyhlašuje basketbalové soutěže ve všech disciplínách a kategoriích a vydává k  tomu sám nebo 
prostřednictvím pověřených řídících orgánů nezbytné pokyny a organizační směrnice ve rozsahu 
dle sportovně technických dokumentů (Basketbalových řádů); 

c) rozhoduje o státní basketbalové reprezentaci a koordinuje činnost všech reprezentačních výběrů, 
pro která na návrh pověřeného trenéra schvaluje plán činnosti a účast na jednotlivých akcích. 
V rámci schváleného rozpočtu zabezpečuje finanční a materiální podmínky pro činnost 
reprezentačních výběrů; 

d) schvaluje opatření k ochraně zdraví v basketbalu, prevenci před úrazy a zásady trvalého boje proti 
dopingu; 

e) koordinuje výchovu nových i trvalé zdokonalování aktivně pracujících trenérů, rozhodčích, 
komisařů i ostatních funkcionářů v basketbalovém hnutí. 

f) rozhoduje o zařazení rozhodčích a komisařů na zkoušky pro získání kvalifikace mezinárodních 
rozhodčích a komisařů FIBA; 

g) je oprávněn měnit sportovně technické dokumenty, řády a směrnice s působností pro celou 
Federaci s tím, že: 

ga)  žádná provedená změna nesmí mít zpětnou účinnost; 

gb)  změna nabývá účinnosti schválením v Arbitrážní komisi ČBF a musí být předložena ke 
schválení na nejbližším jednání Valné hromady ČBF; 

gc) neschválení již účinné změny Valnou hromadou ČBF se však nedotýká platnosti žádného 
rozhodnutí z období, od nabytí účinnosti rozhodnutí do okamžiku, kdy nebude její platnost 
potvrzena rozhodnutím Valné hromady ČBF. 

16. Výbor ČBF organizuje a řídí veškerou hospodářskou činnost ČBF v rámci které zejména: 

a) hospodaří samostatně v rámci valnou hromadou schváleného rozpočtu s cílem zajistit maximální 
hospodárnost při využití zdrojů ČBF. Projednává a schvaluje změny rozpočtu dle zmocnění, které 
k tomu schválila Valná hromada ČBF; 

b) projednává návrh rozpočtu ČBF, který předkládá ke schválení Valné hromadě ČBF tak, aby byl 
rozpočet schválen nejpozději k 1. lednu kalendářního roku. Pokud k tomuto datu není rozpočet 
ČBF Valnou hromadou ČBF schválen, musí Výbor ČBF svolat nejpozději do 31. ledna svolat 
mimořádnou Valnou hromadu ČBF a předložit jí ke schválení upravenou verzi rozpočtu. 

c) rozhoduje o žádostech ČBF o dotace z veřejných rozpočtů, o které žádá v návaznosti na 
nedostačující vlastní zdroje ČBF v rozsahu dle projednaného nebo schváleného rozpočtu ČBF; 

d) projednává řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, kterou předkládá k  ověření nezávislému 
auditorovi a s jeho výrokem ke schválení Valné hromadě ČBF; 

e) zajišťuje zpracování Výroční zprávy ČBF, kterou předkládá k ověření nezávislému auditorovi a ke 
schválení Valné hromadě ČBF; 

f) projednává a schvaluje vnitřní ekonomické směrnice a řády ČBF, zejména směrnici o dispozicích 
s majetkem ČBF, mzdový řád pro zaměstnance Federace apod. 

g) stanovuje odměny pro trenéry reprezentačních výběrů a členy jejich realizačních týmů, jakož i 
mimořádné odměny pro reprezentační výběry za umístění na reprezentačních akcích; 

h) zřizuje bankovní účty a hospodaří s prostředky na těchto účtech; 

i) rozhoduje o uzavírání obchodních smluv a závazků z nich plynoucích dle zásad a kompetencí, 
které jsou upraveny vnitřní ekonomickou směrnicí; 

j) vydává doporučení, pokyny a metodická doporučení pro hospodaření sdružených subjektů a 
pobočných spolků ČBF. 

17. Výbor ČBF v rámci svých vyhrazených kompetencí jmenuje nebo odvolává: 

a) Generálního sekretáře ČBF; 

b) Předsedy a členy odborných a poradních komisí či orgánů a odborné specialisty; 
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c) Trenéry reprezentačních výběrů a členy jejich realizačních týmů; 

18. Výbor ČBF je povinen zaujmout stanovisko k nedostatků a doporučením, na které ho písemně upozorní 
Dozorčí a odvolací rada ČBF. 

Článek 21 

Dozorčí a odvolací rada ČBF 

1. Dozorčí a odvolací rada ČBF (dále jen „DOR“) je nezávislým kontrolním a revizním orgánem spolkové 
samosprávy. DOR vykonává rovněž působnost odvolacího orgánu II. stupně ve všech případech, 
specifikovaných těmito Stanovami nebo předpisy vydanými v souladu s nimi. 

2. DOR má celkem pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou ČBF na funkční období v  délce pěti let. 
DOR si ze svého středu volí předsedu DOR a místopředsedu DOR. Členství v DOR není slučitelné 
s výkonem funkce člena Výboru CBF ani člena Arbitrážní komise ČBF. 

3. DOR je v průběhu svého funkčního období oprávněna provést kooptaci nejvýše dvou svých členů 

v případě, že mandát některého člena voleného Valnou hromadou ČBF zanikne. Kooptace musí být 
předložena k potvrzení nejbližší Valné hromadě ČBF. 

4. DOR se ve své činnosti řídí těmito Stanovami, Vnitřními předpisy ČBF, pokyny Valné hromady ČBF a 

Jednacím řádem, který schvaluje Valná hromada ČBF. 

5. DOR je při výkonu své kontrolní činnosti nezávislým orgánem, který nezasahuje do kompetencí Výboru 
ČBF a za svoji činnost odpovídá výhradně Valné hromadě ČBF, které alespoň jednou ročně předkládá 
Zprávu o své činnosti. DOR může doporučit Výboru ČBF odstranění jakéhokoliv nedostatku, zjištěného 
v rámci své kontrolní činnosti 

6.  DOR je na základě svěřené působnosti, případně v souladu s rozhodnutím Valné hromady ČBF 
oprávněna především: 

a) dohlížet jsou-li záležitosti ČBF řádně vedeny a vykonává-li Federace svoji činnost v souladu 
s těmito Stanovami, Vnitřními předpisy a platnou legislativou; 

b) sledovat plnění usnesení Valné hromady ČBF; 

c) provádět kontrolu hospodaření ČBF, zejména dohlížet, zda jednotlivé orgány a organizační složky 
jednají s péčí řádného hospodáře. 

d) provádět kontrolu u všech členů ČBF, jejich orgánů, složek a zájmových skupin, zda při čerpání 
dotací, poskytnutých jim v rámci či prostřednictvím ČBF dodržují závazná dotační pravidla a 
podmínky; 

e) v rozsahu působnosti dle písm. c) a d) jsou členové DOR oprávněni nahlížet do dokladů, účetní i 
majetkové evidence ČBF a požadovat od členů ČBF, jejich orgánů i zaměstnanců vysvětlení 
k jednotlivým záležitostem; 

f) projednat Řádnou účetní závěrku a Zprávu nezávislého auditora o jejím ověření a dát doporučení 
Valné hromadě ČBF k zaujetí stanoviska při jejím projednání a schválení; 

g) projednat návrh rozpočtu ČBF připravený Výborem ČBF a dát doporučení Valné hromadě ČBF 
k jeho schválení. 

7. Předseda DOR nebo jim pověřený místopředseda DOR se zúčastňuje jednání Výboru ČBF s hlasem 

poradním. 

8. Výbor ČBF, pobočné spolky ČBF, organizační složky, sekretariát ČBF, jakož i všichni členové ČBF jsou 
povinni poskytnout DOR na její žádost všechny potřebné podklady a informace. 

Článek 22 

Procesní ustanovení o arbitrážním řízení v ČBF 



 

 ~ 19 

~ 

- 

1. Členové ČBF, jakož i všichni účastníci podílející se na plnění poslání a cílů ČBF, jsou povinni případné 
spory vyplývající z těchto Stanov a všech předpisů, vydaných na jejich základě, řešit prostřednictvím 
k tomu ustavených orgánů. Strany zúčastněné v těchto sporech jsou povinny vyčerpat k jejich urovnání 
všechny prostředky, které poskytují Vnitřní předpisy ČBF dříve, než se případně obrátí na jiné instituce. 
Nerespektování tohoto ustanovení podléhá v ČBF sankcím a může být posouzeno jako hrubé poručení 
členských povinností a vést i ke zrušení členství v ČBF.   

2. Orgány ČBF na všech stupních jsou povinny dbát toho, aby práva členů vyplývající z  těchto Stanov a 
Vnitřních předpisů na jejich základě vydaných, byla uplatňována v souladu s principy čestného 
sportovního soutěžení a v souladu se zásadami morálky. Porušení těchto principů a zásad, jakož i 
neplnění povinností na jejich základě uložených je nepřípustné a podléhá sankcím.  

Článek 23 

Arbitrážní komise ČBF 

3. Arbitrážní komise ČBF (dále jen „AK“) je nezávislým rozhodčím orgánem spolkové samosprávy, který 
ve své působnosti řeší a rozhoduje sporné záležitosti, ve kterých není těmito Stanovami dána 
působnost jinému orgánu ČBF, a to zejména: 

a) jakékoliv spory vzniklé mezi členy ČBF v přímé souvislosti s jejich činností, odvíjející se od členství 
v ČBF. 

b) spory z obchodně smluvních vztahů, uzavřených mezi členy a ČBF, jakož i mezi členy a 
právnickými osobami, ustavenými na základě těchto Stanov. 

c) spory vyplývající z práv a povinností a další obdobné spory, odvíjející se od členství v ČBF mezi 
členy a ČBF, jakož i mezi členy a právnickými osobami, ustavenými na základě těchto Stanov. 

d) AK rovněž, na základě podaného odvolání, přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena z  ČBF, 
jakož i zamítnutí žádosti o přijetí za člena ČBF, ve smyslu dle článku 10, odst. 4 těchto Stanov. 

4. Členové ČBF a jiní účastníci sporu jsou v případě jakéhokoliv vzájemného sporu povinni obrátit se za 
účelem jeho vyřešení přednostně na AK a vyčkat jejího rozhodnutí. Teprve nepodaří-li se spor vyřešit 
ani na základě rozhodnutí AK, jsou strany sporu oprávněny obrátit se na jiný orgán, např. nezávislý 
soud. Porušení této povinnosti může být postiženo disciplinárně, ve smyslu Sportovně technických 
dokumentů ČBF. 

5. AK má minimálně tři členy s tím, že Valná hromada ČBF může v rámci volby stanovit i větší počet členů, 

vždy však musí být celkový počet lichý. 

6. Členem AK může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba, která ve spolku nezastává funkci člena 

Výboru ČBF ani člena DOR. 

7. AK se ve své činnosti řídí těmito Stanovami a Jednacím řádem, který schvaluje Valná hromada ČBF. 

8. Rozhodnutí AK jsou závazná pro všechny, jichž se týkají a není proti nim v  rámci ČBF žádný opravný 

prostředek. Nerespektování rozhodnutí AK lze v ČBF postihnout příslušnými orgány ČBF 
s disciplinárními nebo hracími důsledky. Nepřísluší-li potrestáni žádnému orgánu ČBF, rozhodne o něm 
Výbor ČBF. 

Díl 4. 

Vnitřní organizační složky ČBF 

Článek 24 

Sekretariát ČBF 
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1. Sekretariát ČBF je profesionálně odborně kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje Výbor ČBF 
k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečení všech operativních a praktických potřeb Federace i jejich 
orgánů. 

2. Počet zaměstnanců sekretariátu ČBF a profesní osob zajišťujících jeho činnost ať již ve formě  
pracovního poměru nebo na základě smluvně obchodního vztahu je dána vnitřní směrnicí Organizační 
řád ČBF, kterou schvaluje Výbor ČBF. 

3. Činnost sekretariátu řídí a odpovědnost za ni nese Generální sekretář, kterého ve smyslu článku 20, 
odst. 14, písm. a) jmenuje Výbor ČBF. – k diskusi: „na funkční období šesti let“. 

Článek 25 

Zájmové skupiny v ČBF 

1. Zájmové skupiny jsou složky bez vlastní právní subjektivity, přímo působící v  basketbalovém hnutí, 
jejichž cílem je uplatňovat a hájit zájmy určité specifické skupiny členů. 

2. Oblast, ve které působí příslušná Zájmová skupina (trenéři, rozhodčí, komisaři, hráči, kluby, kategorie 
apod.) je vymezena vnitřní směrnicí Organizační řád, který schvaluje Výbor ČBF. 

3. Organizační a řídící struktura každé Zájmové skupiny je dána jejím Statutem, který však musí být 

v souladu s těmito Stanovami a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení Výborem ČBF. 

4. V případě potřeba lze na návrh Výboru ČBF určitou Zájmovou skupinu transformovat rozhodnutím 
Valné hromady ČBF na Profesní pobočný spolek, jehož právní osobnost je ve smyslu článku 19, odst. 
1, písm. d) odvozena od ČBF. 

Článek 26 

Odborné komise ČBF 

1. Odborné komise ČBF působí v rámci Federace jako kolektivní poradní, organizační nebo řídící orgány 

Výboru ČBF nebo jiných orgánů dle těchto Stanov s tím, že působnost těchto Odborných komisí je 
vymezena ve vnitřní směrnici Organizační řád ČBF, a to v návaznosti na potřeby dle těchto Stanov a 
Sportovně technické dokumenty ČBF.  

2. Ve své činnosti se Odborné komise řídí Jednacím řádem, který schvaluje a vydává Výbor ČBF.  Při 
svém rozhodování přijímají Odborné komise rozhodnutí ve sboru, většinovou vůlí, za přiměřeného 
použití zásad dle článku 16 těchto Stanov. 

3. V případě potřeby lze z rozhodnutí Výboru ČBF nahradit působnost Odborné komise samostatným 
specialistou. 

Díl 4. 

Pobočné spolky s odvozenou právní osobností od ČBF 

Článek 27 

Základní ustanovení 

1. O založení pobočného spolku, jehož právní osobnost je ve smyslu článku 19, odst. 1, písm. d) těchto 

Stanov odvozena od ČBF může rozhodnout Valná hromada ČBF za těchto podmínek: 

a) název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu Federace a musí vyjadřovat 
vlastnost nebo smysl existence pobočného spolku; 

b) předmět činnosti pobočného spolku musí být v souladu s posláním a cíli ČBF, ve smyslu článku 2 
těchto Stanov; 
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c) pobočný spolek může nabývat práva a povinnosti jen v rozsahu, určeném těmito Stanovami a 
v souladu se zápisem ve veřejném rejstříku; 

d) pobočný spolek je oprávněn přijmout vlastní vnitřní předpisy, které však musí být v souladu s těmito 
Stanovami a předpisy a dokumenty vydanými na jejich základě; 

e) pobočný spolek je povinen podílet se na činnosti Federace a přispívat k rozvoji basketbalu. 

2. Orgány, organizační struktura a způsob rozhodování v pobočném spolku jsou vymezeny 

zakladatelským právním jednáním (Stanovami nebo Statutem) pobočného spolku, které schvaluje 
Valná hromada ČBF s tím, že členy statutárního orgánu pobočného spolku volí a odvolává na návrh 
nejvyššího orgánu pobočného spolku Výbor ČBF, nerozhodne-li Valná hromada ČBF jinak 

3. Pobočný spolek hospodaří samostatně - je samostatnou účetní jednotkou, majetkově nezávislou na 
ČBF, a to na základě vlastních zdrojů, dle vlastního rozpočtu. 

4. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí ČBF za dluhy pobočného spolku jen do 
výše, o které rozhodne Valná hromada ČBF při založení pobočného spolku. 

5. Pobočný spolek se zrušuje způsobem a za podmínek dle rozhodnutí Valné hromady ČBF. 

Článek 28 

Organizace, řízení a ekonomika Pobočných spolků ČBF 

1. V návaznosti na článek 27 těchto Stanov jsou ke dni nabytí účinnosti těchto Stanov zřízeny následující Oblastní 
jednotky ČBF jakožto pobočné spolky s odvozenou právní osobností od ČBF a oprávněné jednat v rozsahu 
vymezeném těmito Stanovami a Statuty jednotlivých Oblastních jednotek ČBF vlastním jménem: 

ČBF – Pražský basketbalový svaz , územně odpovídající vyššímu územně samosprávnému celku Hlavní město 
Praha podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústavní zákon“). 

ČBF –  Oblast Střední Čechy územně odpovídající vyššímu územně samosprávnému celku Středočeský kraj 
podle Ústavního zákona. 

ČBF –  Oblast Jižní Čechy, územně odpovídající vyššímu územně samosprávnému celku Jihočeský kraj podle 
Ústavního zákona. 

ČBF –  Oblast Západní Čechy, územně odpovídající vyššímu územně samosprávnímu celku Plzeňský kraj podle 
Ústavního zákona. 

ČBF – Oblast Karlovy Vary územně odpovídající vyššímu samosprávnímu celku Karlovarský kraj podle 
Ústavního zákona. 

ČBF – Oblast Severní Čechy, územně odpovídající vyšším územně samosprávným celkům Liberecký kraj a 
Ústecký kraj podle Ústavního zákona. 

ČBF –  Oblast Východní Čechy, územně odpovídající vyšším územně samosprávným celkům Královéhradecký 
kraj a Pardubický kraj podle Ústavního zákona. 

ČBF –  Oblast Jižní Morava územně odpovídající vyšším územně samosprávným celkům Jihomoravský kraj a 
Kraj Vysočina podle Ústavního zákona. 

ČBF –  Oblast Severní Morava, územně odpovídající vyššímu územně samosprávnému celku Moravskoslezský 
kraj podle Ústavního zákona. 

ČBF – Oblast Střední Morava, územně odpovídající vyšším územně samosprávným celkům Zlínský kraj a 
Olomoucký kraj podle Ústavního zákona. 

2. Nejvyšším orgánem Oblastního pobočného spolku (dále jen „OPS“) je Oblastní valná hromada, tvořená všemi 
členskými kluby příslušného OPS, kteří mají sídlo nebo působí v územním obvodu OPS. 

3. Valná hromada OPS se schází minimálně jednou ročně. Do působnosti Valné hromady OPS náleží zejména: 

a) projednání a schválení Statutu OPS, který nabývá účinnosti po schválení Výborem ČBF; 
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b) projednává a schvaluje Zprávu Oblastního výboru o činnosti OPS; 

c) projednává a schvaluje Zprávu Dozorčí komise OPS; 

d) schvaluje návrhy na personální obsazení statutárního orgánu OPS a případné návrhy na odvolání jeho členů 
s tím, že návrhy předkládá ke schválení Výboru ČBF; 

e) volí a odvolává členy kontrolního orgánu OPS – Dozorčí komise OPS; 

f) přijímá rozhodnutí a doporučení k organizaci a řízení basketbalových soutěží, které řídí a vyhlašuje 
Oblastní výbor. 

g) schvaluje rozpočet OPS a jeho změny; 

h) schvaluje Řádnou účetní závěrku a rozhoduje o použití vytvořeného zisku nebo způsoby úhrady 
vzniklé ztráty; 

i) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí v rámci plnění cílů a poslání OPS. 

4. Statutárním orgánem OPS je Oblastní výbor, jeho členy jsou předseda OPS, místopředseda OPS a další členové 
výboru, v počtu dle Statutu OPS. Předsedu OPS, místopředsedy OPS a členy Oblastního výboru volí nebo 
odvolává, na návrh Valné hromady OPS, Výbor ČBF. 

5. Oblastní výbor jakožto statutární orgán zejména: 

a) zastupuje OPS a v období mezi valnými hromadami OPS plní funkci nejvyššího orgánu OPS; 

b) jmenuje a odvolává sekretáře OPS; 

c) jmenuje a odvolává předsedy jednotlivých odborných komisí, zřízených v rámci OPS, nebo 
specialisty OPS, jakožto osoby, vykonávající působnost některé z odborných komisí, a to zejména 
pro oblast: 

ca) ekonomiky; 

cb) evidence a informatiky; 

cc) basketbalových soutěží; 

cd) trenérů – v případě, že Zájmová skupina trenérů (ČABT) má na území OPS působnost, 
odpovídá za oblast trenérů ona, 

ce) rozhodčích – v případě, že Zájmová skupina rozhodčích (ČABR) má na území OPS působnost, 
odpovídá za oblast rozhodčích ona, 

6. Organizace a řízení všech orgánů a komisí, zřizovaných v rámci OPS jsou upraveny Statutem, který 
vstupuje v platnost a nabývá účinnosti jeho schválením Výborem ČBF. 

7. Činnost OPS je dále upravena vnitřními předpisy OPS, které ve své působnosti schvaluje Oblastní 

výbor s tím, že vnitřní předpisy jsou v souladu s těmito Stanovami a Statutem OPS. Těmito předpisy 
(statuty, řády, směrnice apod.) jsou vydávány za účelem úpravy činnosti zejména v oblasti organizační, 
sportovně technického nebo ekonomického charakteru, včetně závazných dokumentů pro řízení 
soutěží dle SŘB. 

8. V ostatních případech organizace, řízení a ekonomiky OPS se přiměřeně uplatní příslušná ustanovení 

těchto Stanov. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 29 

Závěrečná ustanovení 

1. Návrhy na změny těchto Stanov nebo sportovně technických dokumentů a směrnic (Basketbalových 
řádů), které schvaluje Valná hromada ČBF mohou předkládat členové ČBF sekretariátu ČBF 
každoročně nejpozději do konce měsíce ledna, příslušného kalendářního roku. 



 

 ~ 23 

~ 

- 

2. Výklad těchto Stanov provádí Výbor ČBF. 

3. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne DD.MM.RRR. 

4. Tyto Stanovy nabývají platnosti schválením na Valné hromadě ČBF a účinnosti dnem zveřejnění ve 

Sbírce listin veřejného rejstříku právnických osob. Stejným dnem pozbývají platnosti a účinnosti 
Stanovy ČBF, schválené dne 12. května 2014. 

 


