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Česká basketbalová federace, z.s. 

Zátopkova 100/2, 
169 00 Praha 6 - Břevnov 

Sekretariát ČBF 

IČ: 457 70 788 
DS: u24imsh 

 
do rukou: Ing. Michal Konečný 

 

Vážený pane Konečný, 

Dovoluji si Vám zaslat návrh novelizace Stanov ČBF v souladu s čl. 19.1 Stanov ČBF. 

Stanovy, které přijala VH ČBF dne 12. května 2014 umožňují členům podat návrhy a změny 
Stanov, sportovně-technických řádů a směrnic ČBF. Tyto návrhy a změny je nutné předkládat 
Sekretariátu ČBF před konáním Valné hromady ČBF, a to nejpozději do konce měsíce ledna 
příslušného roku. Podávám tedy z pozice člena ČBF s hlasem poradním (jsem fyzická osoba) 
návrh na změnu Stanov viz příloha. 

V Praze 6 dne 27. ledna 2022 

Jan Lejčko, v.r. 

 



Návrh na změnu Stanov ČBF Příloha č. 1 

OMBUDSMAN ČBF 

PREAMBULE 

Účelem vytvoření a začlenění ombudsmana ČBF a soutěží do Stanov České basketbalové federace z.s., 
IČ: 457 70 778 je zejména ochrana, podpora a zajišťování plného a rovného zacházení všech práv členů 
vyplývajících ze Stanov a sportovně-technických řádů a směrnic ČBF. Ombudsman poskytuje nezávislé 
rozhodnutí na základě stížnosti členů. 

Článek I. 
Způsob výběru 

1.1. Kandidáty na Ombudsmana navrhuje VV ČBF a předseda ČBF. VV ČBF přijímá podněty na 
kandidáty od členů VH ČBF. Ze své činnosti se ombudsman zodpovídá Valné hromadě ČBF. 

Článek II. 
Kancelář ombudsmana 

2.1. Ombudsman má z titulu funkce nárok na kancelář pod hlavičkou ČBF. 

2.2. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce plní 
Kancelář, která je organizační složkou ČBF. 

Článek III. 
Mlčenlivost 

3.1. Ombudsman je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při 
výkonu funkce, a to i po ukončení výkonu funkce, pokud nejsou tyto informace veřejně 
dohledatelné a pokud interní předpis nestanoví něco jiného. Stejnou povinností jsou vázáni 
členové poradního sboru ombudsmana. 

3.2. Povinnosti mlčenlivosti může ombudsmana nebo členů poradního sboru zprostit předseda ČBF, 
a to výhradně písemnou formou. 

Článek IV. 
Odměna 

4.1. Ombudsmanovi za výkon jeho funkce náleží odměna, náhrad výdajů a naturální plnění. 

4.2. Členové poradního sboru ombudsmana mají nárok na přiměřenou odměnu. 

Článek V. 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

5.1. Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře upravuje statut, který vydává ombudsman. 

5.2. Podle rozhodnutí VH ČBF 2022 konané dne _________ 2022 bude institut ombudsmana 
začleněn do novelizovaných Stanov ČBF a kandidát bude zvolen na VH ČBF konané v r. 2023. 

Článek VI. 
Účinnost 

6.1. S účinností od 16. května 2023 se pro sezónu 2023/2024 zavádí institut ombudsmana do 
organizačního uspořádání ČBF. 


