
 

STANOVY ČESKÉ BASKETBALOVÉ FEDERACE Z. S. 
(dále jen „Stanovy“) 

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

ČLÁNEK 1 

Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty, webové stránky, symboly ČBF 

1.1 Česká basketbalová federace, z. s. je zájmovým spolkem fyzických a právnických osob 

provozujících v České republice basketbal (dále také jen „basketbalové hnutí“, spolčených ve 

smyslu ustanovení § 214 a násl. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).  

1.1.1 Název spolku je Česká basketbalová federace z. s. (dále jen „ČBF“).  

1.1.2 Sídlem ČBF je Praha.  

1.1.3 Hlavni činností ČBF je provozování basketbalu jakožto veřejně prospěšné 

činnosti.  

1.1.4 Jakákoli vedlejší hospodářská činnost ČBF, kterou je ČBF oprávněna vyvíjet, 

slouží výlučně k podpoře její hlavní činnosti.  

1.2 ČBF je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým vlastním jménem 

a na vlastní majetkovou odpovědnost v souladu s těmito Stanovami. ČBF náleží samostatné 

právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české státní basketbalové reprezentace a za 

řízení basketbalu ve všech kategoriích i disciplínách a na všech úrovních. 

1.3 ČBF zastupuje basketbalové hnutí v Mezinárodní basketbalové federaci („dále jen „FIBA“), 

Českém olympijském výboru (ČOV), České unii sportu (ČUS) a před orgány státní správy 

a územní samosprávy ČR.  

1.4 Na základě rozhodnutí Valné hromady ČBF může ČBF vstupovat do jiných právnických osob či 

sdružení sportovních subjektů (tj. stát se jejich členem), nebo vystupovat z jiných právnických 

osob či sdružení sportovních subjektů (tj. ukončit v nich své členství).   

1.5 ČBF je zakladatelem pobočných spolků ve smyslu ustanovení § 228 a násl. Občanského 

zákoníku, s právní osobností odvozenou od ČBF (dále jen „Pobočný spolek ČBF“), působících 

v souladu s těmito Stanovami jakožto organizační jednotky ČBF. ČBF dále v souladu s těmito 

Stanovami vytváří další organizační jednotky ČBF a vnitřní organizační složky ČBF. 

1.6 Zakladatelem jakéhokoli Pobočného spolku ČBF je vždy ČBF. ČBF je oprávněna Pobočné spolky 

ČBF měnit či rušit.  

1.7 ČBF ručí za peněžité dluhy jakéhokoli Pobočného spolku ČBF do maximální celkové výše 

10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Ručení ČBF ve vztahu k některému z jejích 

pobočných spolků zaniká okamžikem, kdy plnění (resp. jednotlivá dílčí plnění ve svém souhrnu) 

uskutečněné ČBF namísto takového pobočného spolku, z titulu ručení, dosáhne částky 

10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
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1.8 ČBF spolčuje jako své členy:  

1.8.1 Fyzické osoby: hráče, trenéry, rozhodčí, komisaře, funkcionáře, jakož i další 

jednotlivce působící v basketbalovém hnutí.  

1.8.2 Právnické osoby: tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a jiné právnické 

osoby jakožto subjekty působící v jednotlivých místech svého sídla a/nebo 

subjekty řídící soutěže. 

1.9 Právnické osoby podle článku 1.8.2 těchto Stanov spolčené v ČBF mají zcela samostatné právní 

postavení a vlastní či odvozenou právní osobnost v souladu se svými zakladatelskými 

dokumenty a zcela samostatně a nezastupitelně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 

vykonávají vlastní činnost, činí vlastní právní jednání i spravují a evidují vlastní nebo svěřený 

majetek. Z žádného takového samostatného právního jednání právnických osob spolčených 

v ČBF nevznikají ČBF žádné závazky a/nebo dluhy. 

1.10 Základním dokumentem ČBF jsou tyto Stanovy, které jsou závazné pro všechny členy ČBF, 

všechny organizační jednotky ČBF a všechny vnitřní organizační složky ČBF. Z těchto Stanov 

musí vycházet a musí s nimi být v souladu statuty jednotlivých Pobočných spolků ČBF, veškeré 

další vnitřní předpisy ČBF (dále jen „Vnitřní předpisy ČBF“) a/nebo Pobočných spolků ČBF, 

jakožto i veškerá rozhodnutí orgánů ČBF a/nebo orgánů Pobočných spolků ČBF.  

1.11 Vnitřními předpisy ČBF jsou: 

• statuty a jednací řády,  

• organizační řády a směrnice, 

• sportovně-technické řády a směrnice (Basketbalové řády),  

• ekonomické řády a směrnice.  

vydávané v rámci ČBF k úpravě činností organizačního, sportovně-technického 

a ekonomického charakteru: 

1.11.1 Statuty a jednací řády jsou základní dokumenty, které upravují činnost 

organizačních jednotek ČBF a vnitřních organizačních složek ČBF:  

• Pobočných spolků ČBF, 

• Zájmových skupin ČBF,  

• Odborných komisí ČBF,  

přičemž jejich schvalování je v působnosti Výboru ČBF, nestanoví-li tyto 

Stanovy jinak. 

1.11.2 Organizační řády a směrnice řeší problematiku organizace a řízení ČBF, 

přičemž jejich schvalování je v působnosti Výboru ČBF. 

1.11.3 Sportovně-technické řády a směrnice (Basketbalové řády) řeší problematiku 

řízení sportovní činnosti, přičemž jejich schvalování je v působnosti Valné 

hromady ČBF. 

1.11.4 Pro zajištění sportovní činnosti jsou vydávány další sportovně-technické 

předpisy, zejména:  

• Vyhlášení soutěží,  

• Rozpisy soutěží,  
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přičemž jejich schvalování je v působnosti Výboru ČBF. 

1.11.5 Ekonomické řády a směrnice řeší ekonomické záležitosti ČBF, přičemž jejich 

schvalování je v působnosti Výboru ČBF.         

1.12 ČBF má zřízené oficiální webové stránky, prostřednictvím kterých zveřejňuje informace určené 

basketbalovému hnutí (dále jen „Webové stránky“). Webové stránky udržuje ČBF nepřetržitě 

v provozu.  

1.13 Symbolem ČBF jsou její znaky (loga a symboly) chráněné ochrannou známkou, jejichž 

vyobrazení tvoří přílohu těchto Stanov. Použití log a symbolů ČBF musí být v souladu s logo-

manuálem zveřejněným na Webových stránkách. 

Účel, poslání a cíl činnosti ČBF 

2.1 Základním posláním a cílem činnosti ČBF (tedy účelem ČBF) je péče o všestranný rozvoj 

basketbalu v ČR a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně, jakožto 

veřejně prospěšná činnost. 

2.2 Svůj účel naplňuje ČBF zejména tím, že: 

2.2.1 Rozvíjí basketbal a organizuje basketbalové soutěže na území ČR, spolupodílí 

se na vytvoření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně 

s cílem zabezpečit klubovou a státní reprezentaci dospělých i mládeže.  

2.2.2 Zastupuje zájmy českého basketbalu v mezinárodních sportovních 

organizacích a je jediným představitelem českého basketbalu ve všech jeho 

disciplínách a všech věkových kategoriích.  

2.2.3 Zastupuje a hájí zájmy českého basketbalu před státními orgány ČR i před 

orgány územní samosprávy.  

2.2.4 Napomáhá při zajišťování materiální a finanční základny pro rozvoj 

basketbalu, za kterýmžto účelem může rozvíjet také hospodářskou činnost 

a může mít účast v jiných právnických osobách. 

2.2.5 Je výhradním majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem mistrovských, 

pohárových a dalších oficiálních basketbalových soutěží a akcí na území ČR 

a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, 

rozhlasových, audiovizuálních i ostatních práv zde výslovně neuvedených, ale 

vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízeným ČBF na území ČR. 

2.3 K naplnění svého účelu a dosažení výše uvedených cílů ČBF zejména: 

2.3.1 Svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito Stanovami. 

2.3.2 Vytváří organizační, ekonomické a materiální podmínky pro činnost svých 

členů a svých orgánů, organizačních jednotek ČBF a vnitřních organizačních 

složek ČBF. 

2.3.3 Vydává v souladu s těmito Stanovami Vnitřní předpisy ČBF. 

2.3.4 Dbá na dodržování Vnitřních předpisů ČBF, pravidel basketbalu FIBA 

a rozhoduje o možných výjimkách z těchto pravidel v ČR. 



 
 

Stránka 4 z 28 

 

2.3.5 Plní úkoly uložené jí jako národní organizaci ze strany mezinárodních 

sportovních organizací. 

2.3.6 Může vytvářet organizační, ekonomické a materiální podmínky podle článku 

2.3.2 těchto Stanov také podnikáním a majetkovou účastí v obchodních 

korporacích jakožto svou vedlejší hospodářskou činností.  

Právní osobnost a zastupování ČBF 

3.1 ČBF je právnickou osobou – korporací charakteru (resp. právní formy) spolku s vlastní právní 

osobností. 

3.2 Statutárním orgánem ČBF je a ČBF ve všech záležitostech zastupuje Výbor ČBF. Členové Výboru 

ČBF jsou oprávněni ČBF zastupovat ve všech záležitostech a za ČBF podepisovat tak, že 

Předseda ČBF jedná vždy společně s některým z Místopředsedů ČBF, nebo dva 

místopředsedové jednají společně, nebo ostatní členové Výboru ČBF jednají vždy všichni 

společně s předsedou ČBF. Podepisování jménem ČBF se provádí tak, že kdo za ČBF podepisuje, 

připojí k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku svůj podpis, jakož i údaj o své funkci.  

3.3 Zaměstnanci ČBF jednají za ČBF v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů, nebo na základě 

písemného pověření od Výboru ČBF. 

B. ČLENSTVÍ 

Evidované členství jednotlivců v ČBF 

4.1 Evidované členství fyzické osoby, jednotlivce, v ČBF vzniká na základě svobodné vůle 

jednotlivce, a to:  

4.1.1 Na základě žádosti o vystavení licence ČBF vystavením licence pro hráče, 

trenéra, rozhodčího, komisaře a/nebo vedoucího družstva. Licenční řízení 

nahrazuje postup získání členství na základě samostatné písemné přihlášky 

žadatele a rozhoduje o něm příslušný orgán dle Vnitřních předpisů ČBF. 

4.1.2 Na základě písemné přihlášky za člena ČBF žadatele v případě, že fyzická 

osoba, jednotlivec, nemá vystavenou licenci dle článku 4.1.1 těchto Stanov 

a je v zájmu ČBF, aby taková osoba členem ČBF byla. O přijetí fyzické osoby, 

jednotlivce, na základě písemné přihlášky za člena ČBF rozhoduje Generální 

sekretář ČBF. 

4.1.3 Žádost o vystavení licence ČBF i písemná přihláška za člena ČBF obsahuje 

údaje stanovené Vnitřním předpisem ČBF. 

4.1.4 Po vzniku členství zanese Sekretariát ČBF nového člena do seznamu členů 

ČBF.  

4.2 Evidované členství fyzické osoby, jednotlivce, v ČBF zaniká:  

4.2.1 Vystoupením z ČBF na vlastní žádost, kterou je třeba doručit v písemné 

podobě Sekretariátu ČBF, přičemž členství fyzické osoby, jednotlivce, zaniká 

ke dni, v němž prokazatelně došlo k doručení takové žádosti.  

4.2.2 Vyloučením z ČBF v případě, že člen ČBF i po písemné výzvě a poskytnutí 

přiměřené doby k nápravě v délce alespoň sedm (7) pracovních dnů ode dne, 
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v němž došlo k prokazatelnému doručení výzvy k nápravě, závažným 

způsobem porušuje obecně závazné právní předpisy, tyto Stanovy, Vnitřní 

předpisy ČBF, statut příslušného Pobočného spolku ČBF, rozhodnutí orgánů 

ČBF a/nebo příslušného Pobočného spolku ČBF, nebo jinak poškozuje 

závažným způsobem zájmy členů ČBF. O vyloučení z ČBF rozhoduje Výbor 

ČBF.  

4.2.3 Úmrtím fyzické osoby, jednotlivce, nebo prohlášením fyzické osoby, 

jednotlivce, za mrtvou.  

4.3 Na členství fyzické osoby, jednotlivce, v ČBF není právní nárok. ČBF může odmítnout členství 

fyzické osoby, jednotlivce v ČBF, přestože taková fyzická osoba, jednotlivec, splní podmínky 

pro členství v ČBF. 

4.4 Za nezletilého jedná v právních jednáních vůči ČBF, ke kterým nemá svéprávnost ve věci 

samostatně jednat, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.  

4.5 Zánikem členství fyzické osoby, jednotlivce, v ČBF nezaniká jeho povinnost vypořádat veškeré 

své finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči ČBF. 

4.6 Společně se zánikem členstvím fyzické osoby, jednotlivce, v ČBF automaticky zaniká i jeho 

licence, pokud jí disponoval, a členství ve Výboru ČBF nebo Dozorčí a odvolací radě ČBF, pokud 

jím disponoval.   

4.7 Podrobnosti související se vznikem, zánikem a evidencí členství v ČBF fyzických osob, 

jednotlivců, včetně členského příspěvku v ČBF, upravuje organizační směrnice Členství v ČBF, 

kterou schvaluje Výbor ČBF.  

Evidované členství právnických osob v ČBF 

5.1 Evidované členství právnických osob v ČBF vzniká na základě písemné přihlášky žadatele, 

podepsané vždy příslušným statutárním orgánem, jehož pověření k podání přihlášky musí být 

doloženo zápisem z valné hromady, schůze či jiného shromáždění nejvyššího orgánu právnické 

osoby, který o podání přihlášky za člena ČBF rozhodl. Současně s písemnou přihláškou musí 

být Výboru ČBF předloženo čestné prohlášení žadatele, že ve veřejném rejstříku jsou k jeho 

osobě zapsány aktuální údaje a ve sbírce listin jsou založeny všechny dokumenty, jejichž 

založení je vyžadováno obecně závaznými právními předpisy; toto čestné prohlášení musí být 

opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat žadatele.  

5.2 O přijetí právnické osoby za člena ČBF rozhoduje Výbor ČBF po předložení písemné přihlášky 

za člena ČBF. Členství právnické osoby v ČBF vzniká rozhodnutím Výboru ČBF. Písemná 

přihláška za člena ČBF obsahuje údaje stanovené Vnitřním předpisem ČBF. Po vzniku členství 

zanese Sekretariát ČBF nového člena do seznamu členů ČBF.  

5.3 Evidované členství právnické osoby v ČBF zaniká: 

5.3.1 Právním zánikem právnické osoby, která je členem ČBF, tzn. jejím výmazem 

z veřejného rejstříku. Zanikající právnická osoba je povinna před svým 

zánikem vypořádat veškeré své finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči ČBF. 

5.3.2 Vystoupením z ČBF na vlastní žádost, kterou je třeba doručit v písemné 

podobě Sekretariátu ČBF, přičemž členství právnické osoby zaniká ke dni, 

v němž prokazatelně došlo k doručení takové žádosti. Vystupující právnická 
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osoba je povinna vypořádat veškeré své finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo 

vůči ČBF, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, v němž došlo k doručení 

žádosti o vystoupení z ČBF. 

5.3.3 Vyloučením v případě, že člen ČBF i po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené 

doby k nápravě v délce alespoň sedm (7) pracovních dnů ode dne, v němž 

došlo k prokazatelnému doručení výzvy k nápravě, závažným způsobem 

porušuje obecně závazné právní předpisy, tyto Stanovy, Vnitřní předpisy ČBF, 

rozhodnutí orgánů ČBF a/nebo příslušného Pobočného spolku ČBF, nebo 

jinak poškozuje závažným způsobem zájmy členů ČBF. O vyloučení z ČBF 

rozhoduje Výbor ČBF. Vyloučená právnická osoba je povinna vypořádat 

veškeré své finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči ČBF, a to nejpozději do 

třiceti (30) dnů ode dne, v němž došlo k doručení rozhodnutí o vyloučení 

z ČBF. 

5.4 Na členství právnické osoby v ČBF není právní nárok. ČBF může odmítnout členství právnické 

osoby v ČBF, přestože taková právnická osoba splní podmínky pro členství v ČBF.  

5.5 Podrobnosti související se vznikem, zánikem a evidencí členství v ČBF právnických osob, včetně 

členského příspěvku v ČBF, upravuje organizační směrnice Členství v ČBF, kterou schvaluje 

Výbor ČBF.  

Práva, povinnosti a evidence členů ČBF 

6.1 Členové ČBF mají zejména tato práva: 

6.1.1 Účastnit se jednání Valné hromady ČBF. 

6.1.2 Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a podle povahy věci buď přímo, 

nebo prostřednictvím svého zástupce, v orgánech ČBF. 

6.1.3 Účastnit se vytváření orgánů ČBF navrhováním a volbou kandidátů do 

takových orgánů. 

6.1.4 Volit (pouze Členové s hlasem rozhodujícím) a být volen (po dosažení 18 let 

věku) do všech volených orgánů ČBF. 

6.1.5 Být informováni o činnosti ČBF a stavu jejího hospodaření, vyjadřovat se 

k takovýmto informacím a navrhovat způsob užití prostředků, s nimiž ČBF 

hospodaří. 

6.1.6 Podle své sportovní výkonnosti a odborných schopností se účastnit 

sportovních soutěží vyhlašovaných ČBF. 

6.1.7 Obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy na 

orgány ČBF a požadovat písemnou odpověď, která musí být poskytnuta 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy příslušný orgán ČBF mohl 

připomínku, žádost nebo podnět projednat. 

6.1.8 Být přítomen osobně či v zastoupení na jednáních orgánů ČBF 

projednávajících jeho členskou záležitost a předkládat zde své návrhy 

a vyjádření. 
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6.1.9 Odvolat se proti rozhodnutí orgánu ČBF směřující proti jeho osobě 

k příslušnému odvolacímu orgánu ČBF.  

6.1.10 Obracet se ve sporech s jinými členy ČBF nebo s orgány ČBF na rozhodčí 

orgán ČBF (tj. Arbitrážní komisi ČBF).  

6.1.11 Využívat jiné výhody, které ČBF poskytuje svým členům.  

6.2 Členové ČBF mají zejména tyto povinnosti: 

6.2.1 Dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto Stanovy, Vnitřní předpisy 

ČBF a další předpisy ČBF. 

6.2.2 Plnit a dodržovat usnesení a rozhodnutí orgánů ČBF. 

6.2.3 Podřizovat se rozhodnutím orgánů ČBF. 

6.2.4 Řádně a včas platit členské příspěvky. 

6.2.5 Dodržovat zásady boje proti dopingu (včetně souvisejících obecně závazných 

právních předpisů a předpisů Světové antidopingové agentury) a podrobit se 

případně nařízené kontrole. 

6.2.6 Dodržovat předpisy FIBA v plném rozsahu při účasti v soutěžích 

organizovaných FIBA, v ostatních případech jen pokud tak výslovně stanoví 

Vnitřní předpisy ČBF. 

6.2.7 Sportovní činnost a případný soutěžní úspěch či vítězství docilovat nikoliv za 

každou cenu, ale vždy v duchu zásad fair play. 

6.2.8 Svou činností přispívat k rozvoji basketbalu, popularizovat ho mezi mládeží 

a přispívat k získání nových členů ke sportovní činnosti. Chránit a podporovat 

dobré jméno ČBF a českého basketbalu.  

6.2.9 Podílet se na státní basketbalové reprezentaci a tuto plně podporovat. 

6.2.10 Oznamovat ČBF neprodleně všechny změny, které se jej týkají, jakož i změny 

v údajích, které o něm ČBF shromažďuje v centrální evidenci členů, a to 

způsobem vyplývajícím z organizační směrnice Členství v ČBF. 

6.2.11 Strpět, aby obecná oznámení a informace od ČBF, která nejsou určena 

individuálně určitelnému členovi ČBF, byla doručována prostřednictvím 

Webových stránek, pokud tyto Stanovy nebo Vnitřní předpis ČBF nestanoví 

jiný postup. 

6.3 ČBF vede seznam členů ČBF ve smyslu ustanovení § 236 Občanského zákoníku. Vedení 

a aktualizaci seznamu členů ČBF zajišťuje Sekretariát ČBF. 

6.3.1 Seznam členů ČBF není veřejně přístupný.  

6.3.2 Každý člen ČBF má nárok na výpis svých údajů ze seznamu členů ČBF.  

 

C. ORGÁNY ČBF 

Společná ustanovení 
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7.1 Orgány ČBF jsou: 

7.1.1 Valná hromada ČBF (tj. nejvyšší orgán ČBF). 

7.1.2 Výbor ČBF (tj. statutární orgán ČBF). 

7.1.3 Dozorčí a odvolací rada ČBF (tj. kontrolní orgán ČBF). 

7.1.4 Arbitrážní komise ČBF (tj. rozhodčí orgán ČBF). 

7.2 Orgány ČBF se při své činnosti řídí svými jednacími řády.  

7.3 Všechny orgány ČBF svá rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření přijímají vždy na základě 

většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných 

hlasovat, není-li těmito Stanovami upraveno jinak.  

7.4 Všechny Orgány ČBF mohou přijímat rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření jen za podmínky 

přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů oprávněných hlasovat, není-li těmito 

Stanovami upraveno jinak. 

Valná hromada ČBF. 

8.1 Valná hromada ČBF je shromážděním členů ČBF s hlasem rozhodujícím, členů ČBF s hlasem 

poradním a pozvaných hostů, přičemž:  

8.1.1 Členy ČBF s hlasem rozhodujícím jsou na Valné hromadě ČBF veškeré 

právnické osoby, které jsou členy ČBF, a které současně v rámci ČBF aktivně 

vyvíjejí sportovní činnost, vyjma právnických osob stanovených v článku 8.1.2 

těchto Stanov (dále jen „Člen s hlasem rozhodujícím“). Za právnickou osobu, 

Člena ČBF, aktivně vyvíjející v rámci ČBF sportovní činnost je považována 

taková právnická osoba, jejíž alespoň jedno (1) družstvo se v kalendářním 

roce konání příslušné Valné hromady ČBF účastní basketbalové soutěže 

řízené ČBF. Seznam Členů s hlasem rozhodujícím vede Sekretariát ČBF.  

8.1.2 Členy ČBF s hlasem poradním jsou veškeré fyzické osoby, které jsou členy ČBF 

a členové orgánů ČBF. Členy ČBF s hlasem poradním jsou také právnické 

osoby, členové ČBF, které mají právní formu pobočný spolek podle 

ustanovení § 228 Občanského zákoníku; to neplatí pro pobočné spolky, členy 

ČBF, jejichž hlavním spolkem, který je zřizuje, je sportovní organizace 

s celostátní působností na území ČR (Sokol, Orel apod.), takový pobočný 

spolek se účastní Valné hromady ČBF jako Člen s hlasem rozhodujícím. Členy 

ČBF s hlasem poradním jsou také právnické osoby, členové ČBF, které v rámci 

ČBF nevyvíjejí aktivně sportovní činnost ve smyslu článku 8.1.1 těchto Stanov. 

8.1.3 Pozvanými hosty mohou být zástupci Zájmových skupin, zástupci Odborných 

komisí ČBF, zástupci Pobočných spolků ČBF, případně další osobnosti.  

8.2 Každý Člen s hlasem rozhodujícím disponuje na Valné hromadě ČBF jen jedním hlasem. 

Zastoupení Člena s hlasem rozhodujícím je možné za dodržení podmínky dle předchozí věty, 

tj. jeden zmocněnec může zastupovat pouze jednoho zmocnitele.    

8.3 Řádnou Valnou hromadu ČBF svolává Výbor ČBF nejméně jedenkrát za kalendářní rok.  

8.4 Mimořádnou Valnou hromadu ČBF svolává Výbor ČBF v následujících případech: 
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8.4.1 Dá-li k tomu podnět alespoň jedna třetina (1/3) ke dni podání podnětu 

aktuálního celkového počtu Členů s hlasem rozhodujícím. 

8.4.2 Dá-li k tomu podnět Dozorčí a odvolací rada ČBF. 

8.4.3 Dá-li k tomu podnět svým usnesením Valná hromada ČBF. 

8.5 Nesvolá-li Výbor ČBF mimořádnou Valnou hromadu ČBF do třiceti (30) kalendářních dnů od 

doručení/schválení podnětu dle článku 8.4.1 až 8.4.3 těchto Stanov, může svolat mimořádnou 

Valnou hromadu ČBF ten, kdo podnět podal nebo v případě podnětu dle článku 8.4.3 těchto 

Stanov Dozorčí a odvolací rada ČBF. Pořad jednání mimořádné Valné hromady ČBF je určen 

svolavatelem vždy na návrh nebo se souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu svolání. 

Sekretariát ČBF poskytne svolavateli veškerou potřebnou součinnost.  

8.6 Náhradní Valná hromada ČBF se dle ustanovení § 257 Občanského zákoníku svolává výlučně 

v případě, že řádná či mimořádná Valná hromada ČBF není usnášeníschopná. 

8.7 Ten, kdo svolává Valnou hromadu ČBF, je povinen zveřejnit termín, místo a navržený pořad 

jednání svolané Valné hromady ČBF nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před jejím konáním 

na Webových stránkách a zároveň stejné informace odešle s uvedeným časovým předstihem 

na emailové adresy členů ČBF, pokud jimi ČBF disponuje. Valná hromada ČBF musí být svolána 

tak, aby její místo a čas konání co nejméně omezovaly možnost Členů s hlasem rozhodujících 

se ji účastnit.  

8.8 Valná hromada ČBF může svolavatelem ohlášený pořad jednání rozšířit (tj. doplnit pořad 

jednání o nový bod jednání) pouze se souhlasem nadpoloviční většiny celkového počtu Členů 

s hlasem rozhodujícím. Pro přijetí usnesení o novém bodu zařazeném na pořad jednání Valné 

hromady ČBF dle předchozí věty je potřebná nadpoloviční většina celkového počtu Členů 

s hlasem rozhodujícím. Postupem dle tohoto článku Stanov nelze rozšířit ohlášený pořad 

jednání náhradní Valné hromady ČBF. Postupem dle tohoto článku Stanov nelze dále rozšířit 

ohlášený pořad jednání řádné a mimořádné Valné hromady ČBF o takový bod jednání, který 

by spočíval ve volbě nebo odvolání orgánů ČBF nebo členů orgánů ČBF.   

8.9 Kdo Valnou hromadu ČBF svolal, může ji odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým byla 

svolána. Mimořádnou Valnou hromadu ČBF však lze odvolat nebo odložit jen na návrh nebo se 

souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu svolání. 

8.10 Valnou hromadu ČBF zahájí řídící (tj. svolavatel) Valné hromady ČBF, který ověří její usnášení 

schopnost a zajistí zvolení předsedy Valné hromady ČBF. Předseda Valné hromady ČBF zajistí 

zvolení zapisovatele a případně též dalších členů pracovních orgánů daného zasedání Valné 

hromady ČBF dle Jednacího řádu Valné hromady ČBF, a to z řad účastníků Valné hromady ČBF 

(tj. Členů s hlasem rozhodujícím, členů ČBF s hlasem poradním a pozvaných hostů) a dále vede 

jednání dle ohlášeného pořadu jednání, ledaže se Valná hromada ČBF usnese na ukončení 

jednání nebo postupem dle článku 8.8 těchto Stanov na rozšíření ohlášeného pořadu jednání.  

8.11 Valná hromada ČBF je schopna jednat a přijímat platná usnesení, není-li těmito Stanovami 

výslovně uvedeno jinak, pokud je přítomna většina z celkového počtu Členů s hlasem 

rozhodujícím. V případě, že není přítomna většina z celkového počtu Členů s hlasem 

rozhodujícím (tzn. je dána neusnášení schopnost Valné hromady ČBF), je možné uskutečnit 

náhradní Valnou hromadu ČBF po uplynutí třiceti (30) minut za účasti přítomných Členů 

s hlasem rozhodujícím, a to pouze za podmínky, že na náhradní Valné hromadě ČBF bude 
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přítomna alespoň jedna desetina (1/10) celkového počtu Členů s hlasem rozhodujícím, a že 

pořad jednání náhradní Valné hromady ČBF bude shodný s pořadem jednání neusnášení 

schopné Valné hromady ČBF.  

8.12 Průběh jednání Valné hromady ČBF se řídí Jednacím řádem Valné hromady ČBF, který je 

přílohou těchto Stanov.  

8.13 Valná hromada ČBF je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí 

s posláním ČBF, jejím majetkem a hospodařením i výkonem jejího poslání pro členy ČBF. Valná 

hromada ČBF má právo si vyhradit rozhodování i v otázkách, které nejsou v těchto Stanovách 

výslovně uvedeny anebo jsou svěřeny do působnosti jiného orgánu ČBF. 

8.14 Valná hromada ČBF přijímá usnesením rozhodnutí nebo jiná opatření především v těchto 

oblastech zásadního významu: 

8.14.1 Schvaluje Stanovy ČBF, jejich úpravy, doplňky a změny. 

8.14.2 Schvaluje rozhodnutí o zrušení ČBF, jejím rozdělení nebo sloučení. 

8.14.3 Projednává a schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o použití dosaženého 

zisku či způsobu uhrazení vytvořené ztráty. 

8.14.4 Schvaluje rozpočet ČBF k zajištění zájmů a potřeb členů ČBF. 

8.14.5 Schvaluje výběr nezávislého auditora pro ověření účetní závěrky a Výroční 

zprávy a bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a Výroční 

zprávy. 

8.14.6 Schvaluje Výroční zprávu ČBF. 

8.14.7 Rozhoduje v souladu s těmito Stanovami o počtu členů Výboru ČBF, Dozorčí 

a odvolací rady ČBF a Arbitrážní komise ČBF.  

8.15 Valná hromada ČBF dále přijímá usnesením rozhodnutí nebo jiná opatření, zejména v těchto 

oblastech: 

8.15.1 Projednává a schvaluje zprávu Výboru ČBF. 

8.15.2 Projednává a schvaluje zprávu Dozorčí a odvolací rady ČBF. 

8.15.3 Projednává a schvaluje sportovně-technické řády a směrnice (Basketbalové 

řády), jejich úpravy, doplňky a změny. 

8.15.4 Projednává a bere na vědomí výsledky hospodaření a rozpočty právnických 

osob, na nichž se ČBF majetkově podílí. 

8.15.5 Projednává a schvaluje Strategii ČBF a návrhy na její realizaci. 

8.15.6 V jiných otázkách postupuje dle rozhodnutí Valné hromady ČBF. 

8.16 Nedojde-li při jednání Valné hromady ČBF ke schválení některého bodu pořadu jednání, který 

je ve výlučné působnosti Valné hromady ČBF, může Valná hromada ČBF schválit svolání 

mimořádné Valné hromady ČBF podle článku 8.4.3 těchto Stanov v jím stanoveném termínu. 

8.17 Valná hromada ČBF volí a odvolává členy orgánů ČBF, a to: 

• Předsedu ČBF, 
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• 1. Místopředsedu ČBF,  

• Místopředsedu ČBF, 

• další členy Výboru ČBF,  

• členy Dozorčí a odvolací rady ČBF, 

• členy Arbitrážní komise ČBF. 

8.18 Funkční období orgánů ČBF, jejichž členové jsou voleni Valnou hromadou ČBF, Předsedy ČBF 

a Místopředsedů ČBF, je pěti (5) leté. V případě dovolby některého člena orgánů ČBF v průběhu 

volebního období se dovolba provádí jen do konce tohoto funkčního období. 

8.19 V případě, že po uplynutí funkčního období nejsou Valnou hromadou ČBF zvoleni noví členové 

některého z orgánů ČBF či jiní volení funkcionáři, plní (vykonávají) členové příslušného orgánu 

ČBF a volení funkcionáři dále své funkce, a to až do zvolení nových členů takového orgánu ČBF, 

resp. volených funkcionářů. 

8.20 Průběh volby nebo dovolby členů orgánů ČBF se řídí Volebním řádem Valné hromady ČBF, 

který schvaluje vždy příslušná Valná hromada ČBF, a který musí být v souladu s těmito 

Stanovami. 

8.21 Rozhodnutí Valné hromady ČBF vstupuje v platnost přijetím příslušného usnesení Valné 

hromady ČBF, nerozhodne-li Valná hromada ČBF jinak.  

Výbor ČBF 

9.1 Výbor ČBF je ve smyslu ustanovení § 163 Občanského zákoníku kolektivním statutárním 

orgánem, který v období mezi Valnými hromadami ČBF realizuje usnesení Valné hromady ČBF, 

výkon pravomocí a působností, které jsou posláním ČBF a zajišťuje provoz ČBF v organizační, 

sportovně-technické a ekonomické oblasti. Výbor ČBF je odpovědný Valné hromadě ČBF.  

9.2 Počet členů Výboru ČBF je nejméně pět (5). Počet členů Výboru ČBF musí být vždy lichý. 

Členem Výboru ČBF jsou vždy Valnou hromadou ČBF zvolení:  

• Předseda ČBF,  

• 1. Místopředseda ČBF,  

• Místopředseda ČBF,  

• další Členové Výboru ČBF.   

Všichni členové Výboru ČBF jsou Valnou hromadou ČBF voleni výlučně z řad členů ČBF.  

9.3 Výbor ČBF je v období mezi Valnými hromadami ČBF oprávněn provést kooptaci nejvýše dvou 

svých členů v případě, že funkce některého ze stávajících, Valnou hromadou ČBF zvolených 

členů, z určitého důvodu zanikne. Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližší Valné 

hromadě ČBF. Kooptován nemůže být Předseda ČBF ani Místopředsedové ČBF. 

9.4 Výbor ČBF se schází zpravidla 1x za měsíc a je svoláván Předsedou ČBF nebo některým 

z Místopředsedů ČBF. Výbor ČBF je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou těmito 

Stanovami vyhrazeny Valné hromadě ČBF nebo které si Valná hromada ČBF nevyhradí svým 

usnesením. Ve své činnosti se Výbor ČBF řídí svým Jednacím řádem. Předseda ČBF je povinen 

svolat Výbor ČBF, pokud o to požádá nadpoloviční většina jeho členů.  

9.5 Činnost Výboru ČBF řídí a uvnitř ČBF jeho jménem jedná Předseda ČBF nebo v případě jeho 

nepřítomnosti některý Místopředseda ČBF nebo Předsedou ČBF pověřený člen Výboru ČBF.  
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9.6 Výbor ČBF může jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) nebo 

s využitím technických prostředků. Podrobnosti stanoví Jednací řád Výboru ČBF. 

9.7 Výbor ČBF je mimo jiné oprávněn: 

9.7.1 Přijímat rozhodnutí, usnesení a opatření, sjednávat práva a dluhy jménem 

ČBF podle usnesení Valné hromady ČBF a dále pak v případech zajištění 

poslání a cílů činnosti ČBF v souladu s těmito Stanovami. 

9.7.2 Zakládat, měnit, rušit Pobočné spolky ČBF a právnické osoby, nebo do 

právnických osob majetkově vstupovat. 

9.7.3 Vykonávat funkci jediného společníka v právnických osobách stoprocentně 

vlastněných, nebo založených ČBF. 

9.7.4 V obchodních korporacích, kde má ČBF majetkovou (kapitálovou) účast, 

vykonávat práva akcionáře nebo společníka. 

9.7.5 Žádat od člena statutárního, kontrolního nebo řídícího orgánu právnické 

osoby, který v ní zastupuje ČBF, pravidelné zprávy o jejím hospodaření, 

kapitálovém zatížení a výnosech tak, aby zájmy ČBF v takové společnosti 

nebyly ohrožovány nebo poškozovány. 

9.8 Výbor zpracovává návrh Strategie ČBF a zajišťuje realizaci Strategie ČBF schválené Valnou 

hromadou ČBF, zejména prostřednictvím Rozvojových projektů ČBF. 

9.9 Výbor ČBF rozhoduje o stanovisku k doporučením a nedostatkům zjištěným Dozorčí a odvolací 

radou ČBF. 

9.10 Výbor ČBF zajišťuje realizaci rozhodnutí a opatření přijatých Valnou hromadou ČBF. 

9.11 Výbor ČBF rozhoduje v oblasti organizace ČBF na základě svěřených úkolů a kompetencí dle 

těchto Stanov, případně v souladu s rozhodnutím Valné hromady ČBF s tím, že: 

9.11.1 Jmenuje a odvolává Generálního sekretáře ČBF. 

9.11.2 Jmenuje a odvolává předsedy a členy Odborných komisí ČBF a specialisty ČBF.  

9.11.3 Projednává a schvaluje Vnitřní předpisy ČBF, není-li jejich schválení 

vyhrazeno těmito Stanovami jinému orgánu ČBF, a to včetně Organizačního 

řádu ČBF, který podrobněji vymezuje postavení vnitřních organizačních 

složek ČBF. 

9.12 Výbor ČBF dle potřeby svým usnesením zřizuje: 

9.12.1 Odborné komise ČBF, nebo jmenuje či odvolává interní specialisty, kteří 

zajišťují funkce těchto odborných komisí (dále jen „Odborná komise ČBF“). 

9.12.2 Realizační týmy pro účely státní basketbalové reprezentace a zajištění 

významných sportovních akci ČBF. 

9.13 Výbor ČBF při zřizování Odborných komisí ČBF postupuje tak, že na základě svého usnesení 

jmenuje předsedu příslušné Odborné komise ČBF a po konzultaci s ním ostatní členy příslušné 

Odborné komise ČBF, vždy na období, které je totožné s funkčním obdobím Výboru ČBF. 

Odborné komise ČBF jsou oprávněny poskytovat Výboru ČBF doporučení a stanoviska, která 

mají pro Výbor ČBF doporučující charakter.  
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9.14 Výbor ČBF rozhoduje o způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti v rámci ČBF, 

když k tomu účelu vydává sám nebo prostřednictvím Odborných komisí ČBF Vyhlášení soutěží, 

Rozpisy soutěží a další předpisy, pokyny a vysvětlení v rozsahu, který je nezbytný pro organizaci 

soutěží a který vyplývá ze sportovně-technických řádů a směrnic (Basketbalových řádů) 

a těchto Stanov. K tomu Výbor ČBF: 

9.14.1 Schvaluje strukturu basketbalových soutěží vyhlašovaných v rámci ČBF. 

9.14.2 Vyhlašuje sám nebo prostřednictvím orgánů, které tím pověřil, basketbalové 

soutěže ČR ve všech disciplínách a kategoriích. 

9.14.3 Rozhoduje o státní basketbalové reprezentaci a koordinuje činnost 

reprezentačních družstev, pro která schvaluje plán činnosti a účast na 

jednotlivých akcích, a zabezpečuje finanční a materiální podmínky pro 

činnost reprezentačních družstev ve všech kategoriích. 

9.14.4 Schvaluje opatření k ochraně zdraví v basketbalu, bezpečnosti hráčů před 

úrazy a k trvalému boji proti dopingu. 

9.14.5 Zajišťuje výchovu nových a trvalé zdokonalování aktivně pracujících trenérů, 

rozhodčích a funkcionářů basketbalu. 

9.14.6 Rozhoduje o zařazení rozhodčích a komisařů na zkoušky pro získání 

kvalifikace mezinárodních rozhodčích a komisařů FIBA. 

9.14.7 Je oprávněn měnit sportovně-technické řády a směrnice (Basketbalové řády) 

s působností pro celou ČBF při splnění následujících podmínek: 

• žádná provedená změna nesmí mít zpětnou účinnost,  

• změna nabývá účinnosti schválením v Arbitrážní komisi ČBF, 

musí však být předložena ke schválení nejbližší Valné hromadě 

ČBF, 

• v případě neschválení změny Valnou hromadou ČBF zůstává 

v platnosti původní znění, pokud Valná hromada ČBF neschválí 

nové znění změny. Neschválení již účinné změny Valnou 

hromadou ČBF se však nedotýká žádného z rozhodnutí 

přijatých v období od nabytí účinnosti změny (schválením 

v Arbitrážní komisi ČBF) do okamžiku, kdy taková změna své 

účinnosti pozbude v důsledku jejího neschválení na Valné 

hromadě ČBF. 

9.15 Výbor ČBF organizuje a řídí veškerou hospodářskou činnost ČBF, v rámci které: 

9.15.1 Zřizuje bankovní účty a hospodaří s prostředky vedenými na těchto účtech.  

9.15.2 Projednává a sestavuje návrh rozpočtu ČBF na následující kalendářní rok 

(hospodářský rok) a předkládá jej v členění dle účtové osnovy a výsledovky 

Valné hromadě ČBF ke schválení.  

9.15.3 Hospodaří samostatně v rámci rozpočtu schváleného Valnou hromadou ČBF 

s cílem zajistit maximální hospodárnost a využití zdrojů ČBF. V období, kdy 

není Valnou hromadou ČBF schválen rozpočet ČBF, hospodaří Výbor ČBF 
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s prostředky ČBF s péčí řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 159 

Občanského zákoníku. 

9.15.4 Projednává roční účetní závěrku za předchozí kalendářní rok (hospodářský 

rok), kterou předkládá, spolu s návrhem na využití zisku či způsobu uhrazení 

ztráty, ke schválení Valné hromadě ČBF. 

9.15.5 Zajišťuje zpracování Výroční zprávy, kterou předkládá ke schválení Valné 

hromadě ČBF.  

9.15.6 Projednává a schvaluje ekonomické řády a směrnice ČBF, zejména Platový 

řád pro zaměstnance Sekretariátu ČBF. 

9.15.7 Vydává doporučení, pokyny a metodické návody pro hospodaření Pobočných 

spolků ČBF a členů ČBF z řad právnických osob. 

9.15.8 Rozhoduje o uzavírání obchodních smluv dle zásad ekonomických řádů 

a směrnic ČBF. 

9.15.9 Projednává a schvaluje jednotlivé žádosti o dotace či příspěvky z veřejných 

rozpočtů.  

9.16 Funkce člena Výboru ČBF zaniká: 

9.16.1 Odstoupením, přičemž v takovém případě funkce zanikne dnem doručení 

prohlášení (oznámení) o odstoupení Sekretariátu ČBF.  

9.16.2 Odvoláním Valnou hromadou ČBF. 

9.16.3 Uplynutím funkčního (volebního) období. 

9.16.4 Úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

9.16.5 Zánikem členství v ČBF. 

Dozorčí a odvolací rada ČBF 

10.1 Dozorčí a odvolací rada ČBF (dále také jen „DOR") je nezávislým kontrolním a revizním 

orgánem ČBF. DOR vykonává rovněž činnost odvolacího orgánu II. stupně v případech 

specifikovaných těmito Stanovami a Vnitřními předpisy ČBF. DOR je za výkon své činnosti 

odpovědná Valné hromadě ČBF. Nevyplývá-li z těchto Stanov něco jiného, rozhoduje DOR jako 

kolektivní orgán.  

10.2 DOR má nejméně tři (3) členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou ČBF, a to z řad osob, které 

jsou členy ČBF. DOR si ze svého středu volí předsedu DOR a místopředsedu DOR.  

10.3 DOR je v období mezi Valnými hromadami ČBF oprávněna provést kooptaci nejvýše dvou svých 

členů v případě, že funkce některého ze stávajících členů z určitého důvodu zanikne. Kooptace 

musí být předložena k potvrzení nejbližší Valné hromadě ČBF. 

10.4 DOR se ve své činnosti řídí těmito Stanovami, Vnitřními předpisy ČBF a svým Jednacím řádem. 

10.5 DOR je na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto Stanov, případně v souladu 

s rozhodnutím Valné hromady ČBF, oprávněna především: 

10.5.1 Dohlížet na řádné vedení záležitostí ČBF zejména v souladu s těmito 

Stanovami ČBF a obecně závaznými právními předpisy.  
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10.5.2 Sledovat plnění usnesení Valné hromady ČBF, 

10.5.3 Sledovat dodržování těchto Stanov, Vnitřních předpisů ČBF a dalších předpisů 

a dále rozhodnutí schvalovaných orgány i vnitřními organizačními složkami 

ČBF. 

10.5.4 Provádět kontrolu hospodaření ČBF, jejích orgánů, Pobočných spolků ČBF 

a vnitřních organizačních složek ČBF, včetně nahlížení do dokumentů, 

a požadovat od členů orgánů ČBF, nebo od jejich zaměstnanců, podání 

informací a vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

10.5.5 Provádět kontrolu hospodaření u všech členů ČBF při čerpání finančních 

prostředků poskytnutých jim jako účelové dotace od ČBF a/nebo 

prostřednictvím ČBF. 

10.6 DOR na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto Stanov, případně v souladu 

s rozhodnutím Valné hromady ČBF, nezasahuje do pravomoci Výboru ČBF. DOR může 

doporučit Výboru ČBF odstranění jakéhokoliv zjištěného nedostatku. 

10.7 Předseda DOR nebo jím pověřený místopředseda DOR se zúčastňuje jednání Výboru ČBF 

s hlasem poradním. 

10.8 DOR může jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) nebo s využitím 

technických prostředků. Podrobnosti stanoví Jednací řád DOR. 

10.9 Výbor ČBF, Pobočné spolky ČBF, vnitřní organizační složky ČBF, jakož i všichni členové ČBF jsou 

povinni poskytnout DOR na její žádost veškeré potřebné podklady a informace včetně 

potřebných vysvětlení. 

10.10 Členové DOR nemohou současně vykonávat funkci člena Výboru ČBF, člena Odborné komise 

ČBF a člena Arbitrážní komise ČBF.  

10.11 Členství v DOR zaniká: 

10.11.1 Odstoupením, přičemž v takovém případě funkce zanikne dnem doručení 

prohlášení (oznámení) o odstoupení Sekretariátu ČBF.  

10.11.2 Odvoláním Valnou hromadou ČBF. 

10.11.3 Uplynutím funkčního (volebního) období. 

10.11.4 Úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

10.11.5 Zánikem členství v ČBF.  

D. VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ČBF 

Sekretariát ČBF 

11.1 Sekretariát ČBF je profesionálně odborně kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje Výbor ČBF 

k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečování všech operativních a praktických potřeb ČBF 

i jejích orgánů.  

11.2 Počet zaměstnanců Sekretariátu ČBF a jeho profesní struktura jsou dány Organizačním řádem 

ČBF. 
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11.3 Za řízení Sekretariátu ČBF odpovídá Generální sekretář ČBF, kterého jmenuje a odvolává Výbor 

ČBF. Generálního sekretáře ČBF jmenuje Výbor ČBF na základě výsledků výběrového řízení. Po 

dobu, kdy pozice Generálního sekretáře ČBF není obsazena či Generální sekretář ČBF není 

schopen dlouhodobě vykonávat svoji funkci, pověří Výbor ČBF řízením sekretariátu ČBF 

Výborem ČBF stanoveného zástupce.    

Zájmové skupiny 

12.1 Zájmové skupiny jsou subjekty bez vlastní právní osobnosti, přímo působící v basketbalovém 

hnutí, jejichž cílem je uplatňovat a hájit zájmy svých členů. 

12.2 Oblast, ve které působí příslušná Zájmová skupina (trenéři, rozhodčí, komisaři, hráči, soutěže 

apod.), je vymezena Organizačním řádem ČBF. 

12.3 Organizační a řídící struktura každé Zájmové skupiny je dána jejím statutem. Statut Zájmové 

skupiny musí být v souladu s těmito Stanovami a vstupuje v platnost a účinnost okamžikem 

jeho schválení Výborem ČBF.  

12.4 V případě potřeby lze z rozhodnutí Výboru ČBF Zájmovou skupinu organizovat jako Profesní 

pobočný spolek ČBF dle těchto Stanov.  

Odborné komise ČBF 

13.1 Odborné komise ČBF zajišťují odborné řídící, organizační a administrativní činnosti nutné pro 

fungování ČBF. Členy příslušné odborné komise ČBF jmenuje a odvolává v souladu s těmito 

Stanovami Výbor ČBF. 

13.2 Oblast, ve které působí příslušná Odborná komise ČBF (legislativa, disciplinární řízení, mládež, 

řízení soutěží apod.), je vymezena Organizačním řádem ČBF v souladu s těmito Stanovami. 

13.3 Organizační a řídící struktura každé odborné komise ČBF je dána jejím statutem. Statut 

odborné komise ČBF musí být v souladu s těmito Stanovami a vstupuje v platnost a účinnost 

okamžikem jeho schválení Výborem ČBF.  

13.4 V případě potřeby lze z rozhodnutí Výboru ČBF nahradit působnost některé z Odborných 

komisí ČBF příslušným specialistou. 

 

 

E. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ČBF 

Pobočné spolky ČBF 

14.1 Jako organizační jednotky ČBF mohou být v rámci ČBF zakládány Pobočné spolky ČBF 

následujícího typu: 

14.1.1 Oblastní pobočné spolky zajišťující veškeré potřeby organizace a řízení 

činností ve vymezeném území (dále jen „Oblastní pobočný spolek“). 

14.1.2 Profesní pobočné spolky zajišťující potřeby Zájmových skupin (dále jen 

„Profesní pobočný spolek“).  

14.2 Rozhodování o založení, změně a zrušení Pobočného spolku ČBF je v působnosti Výboru ČBF.  

Organizace, řízení a ekonomika Pobočných spolků ČBF 
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15.1 V rámci ČBF jsou založeny oblastní organizační jednotky ČBF prostřednictvím následujících 

Oblastních pobočných spolků: 

15.1.1 ČBF – Pražský basketbalový svaz (IČ: 227 09 053), 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“). 

15.1.2 ČBF – Oblast Střední Čechy (IČ: 011 77 702), územně odpovídající vyššímu 

územně samosprávnému celku Středočeský kraj podle Ústavního zákona. 

15.1.3 ČBF – Oblast Jižní Čechy (IČ: 227 13 701), územně odpovídající vyššímu 

územně samosprávnému celku Jihočeský kraj podle Ústavního zákona. 

15.1.4 ČBF – Oblast Západní Čechy (IČ: 011 71 542), územně odpovídající vyššímu 

územně samosprávnému celku Plzeňský kraj podle Ústavního zákona. 

15.1.5 ČBF – Oblast Karlovy Vary (IČ: 012 03 941), územně odpovídající vyššímu 

samosprávnému celku Karlovarský kraj podle Ústavního zákona. 

15.1.6 ČBF – Oblast Severní Čechy (IČ: 227 09 061), územně odpovídající vyšším 

územně samosprávným celkům Liberecký kraj a Ústecký kraj podle Ústavního 

zákona. 

15.1.7 ČBF – Oblast Východní Čechy (IČ: 226 06 971), územně odpovídající vyšším 

územně samosprávným celkům Královéhradecký kraj a Pardubický kraj podle 

Ústavního zákona. 

15.1.8 ČBF – Oblast Jižní Morava (IČ: 227 09 339), územně odpovídající vyšším 

územně samosprávným celkům Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina podle 

Ústavního zákona. 

15.1.9 ČBF – Oblast Severní Morava (IČ: 227 15 746), územně odpovídající vyššímu 

územně samosprávnému celku Moravskoslezský kraj podle Ústavního 

zákona. 

15.1.10 ČBF – Oblast Střední Morava (IČ: 227 09 720), územně odpovídající vyšším 

územně samosprávným celkům Zlínský kraj a Olomoucký kraj podle 

Ústavního zákona. 

15.2 Jednotlivé oblastní organizační jednotky ČBF, tj. Oblastní pobočné spolky uvedené výše, jsou 

tvořeny těmi členy ČBF, jejichž sídlo, místo podnikání, trvalý pobyt nebo adresa pro doručování 

a styk se nachází na území toho kterého Oblastního pobočného spolku. V případech daných 

Vnitřními předpisy ČBF lze umožnit působení člena ČBF v rámci jiného Oblastního pobočného 

spolku, než do kterého by byl začleněn dle předchozí věty. 

15.3 Nejvyšším orgánem Oblastních pobočných spolků je Oblastní valná hromada jakožto nejvyšší 

orgán Oblastního pobočného spolku (dále jen „Oblastní valná hromada“), která je tvořená 

všemi členy příslušného Oblastního pobočného spolku, přičemž jednat a přijímat platná 

usnesení na Oblastní valné hromadě mohou pouze ti členové Oblastního pobočného spolku, 

kteří splňují totožně podmínky stanovené v článku 8.1.1 a 8.1.2 těchto Stanov pro Člena 

s hlasem rozhodujícím. 
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15.4 Statutárním orgánem Oblastních pobočných spolků je Oblastní výbor jakožto kolektivní 

statutární orgán Oblastního pobočného spolku (dále jen „Oblastní výbor“), který má nejméně 

tři (3) a nejvíce pět (5) členů, tj. předsedu, místopředsedu a další řadové členy.  

15.5 Jmenování a odvolávání předsedy, místopředsedy a členů Oblastního výboru je v působnosti 

Výboru ČBF.  

15.6 Oblastní výbor jakožto statutární orgán zastupuje Oblastní pobočný spolek. Za Oblastní 

pobočný spolek je ve všech věcech oprávněn jednat a podepisovat předseda Oblastního 

výboru společně s místopředsedou Oblastního výboru. Ostatní členové Oblastního výboru jsou 

ve všech věcech oprávněni jednat a podepisovat všichni společně s předsedou Oblastního 

výboru. Podepisování se provádí tak, že kdo za Oblastní pobočný spolek podepisuje, připojí 

k vytištěnému nebo napsanému názvu Oblastního pobočného spolku svůj podpis, jakož i údaj 

o své funkci. 

15.7 Oblastní výbor Oblastního pobočného spolku jmenuje a odvolává sekretáře Oblastního 

pobočného spolku. 

15.8 Oblastní výbor Oblastního pobočného spolku jmenuje předsedy jednotlivých odborných komisí 

zřízených v rámci Oblastního pobočného spolku nebo specialisty Oblastního pobočného 

spolku, jakožto osoby, vykonávající působnost některé z odborných komisí v rámci Oblastního 

pobočného spolku, a to zejména pro oblast: 

15.8.1 Ekonomie.  

15.8.2 Evidence a informatiky. 

15.8.3 Basketbalových soutěží.  

15.8.4 Trenérů – v případě, že Zájmová skupina trenérů ČBF má územní členění 

nebo Profesní pobočný spolek, odpovídá zde za působnost. 

15.8.5 Rozhodčích – v případě, že Zájmová skupina rozhodčích ČBF má územní 

členění nebo Profesní pobočný spolek, odpovídá zde za působnost.  

15.9 Oblastní valná hromada se schází minimálně jedenkrát ročně.  

15.10 Do působnosti Oblastní valné hromady náleží zejména návrhy na:  

15.10.1 Personální obsazení statutárního orgánu Oblastního pobočného spolku – 

Oblastního výboru. 

15.10.2 Personální obsazení kontrolního orgánu Oblastního pobočného spolku – 

Dozorčí a odvolací komise. 

15.11 Oblastní valná hromada rovněž plní funkci poradního orgánu ve vztahu k Oblastnímu výboru, 

kterému činí svá doporučení ohledně: 

15.11.1 Organizace sportovních soutěží. 

15.11.2 Organizace a řízení vnitřních orgánů Oblastního pobočného spolku. 

15.11.3 Personálního obsazení vnitřních orgánů Oblastního pobočného spolku. 

15.11.4 Rozpočtových a ekonomických opatření. 
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15.12 Organizace a řízení veškerých orgánů a komisí zřizovaných v rámci Oblastního pobočného 

spolku jsou upraveny statutem, který vstupuje v platnost a účinnost jeho schválením Výborem 

ČBF.  

15.13 Vnitřní řízení Oblastního pobočného spolku je upraveno vnitřními předpisy Oblastního 

obočného spolku, které vstupují v platnost a účinnost jejich schválením Oblastním výborem, 

to však za předpokladu, že jsou v souladu s těmito Stanovami. 

15.14 Vnitřními předpisy Oblastního pobočného spolku jsou statuty, řády a směrnice vydávané 

k úpravě činností zejména organizačního, sportovně-technického a ekonomického charakteru: 

15.14.1 Statuty jsou základními dokumenty, které upravují činnost Oblastního 

pobočného spolku, jakož i vnitřních orgánů zřízených v rámci Oblastního 

pobočného spolku.  

15.14.2 Organizační řády a směrnice upravují organizaci a řízení Oblastního 

pobočného spolku.  

15.14.3 Sportovně-technické řády a směrnice upravují řízení sportovní činnosti 

Oblastního obočného spolku, přičemž pro zajištění sportovní činnosti 

Oblastního pobočného spolku jsou vydávány další sportovně-technické 

předpisy, zejména:  

• Vyhlášení soutěží,  

• Rozpisy soutěží.  

15.14.4 Ekonomické řády a směrnice upravují ekonomické záležitosti Oblastního 

pobočného spolku. 

15.15 V ostatních případech organizace, řízení a ekonomiky Oblastních pobočných spolků se 

přiměřeně uplatní ustanovení těchto Stanov. 

15.16 Nejvyšším orgánem Profesního pobočného spolku je Valná hromada Profesního pobočného 

spolku. 

15.17 Valná hromada Profesního pobočného spolku je tvořena všemi členy příslušného Profesního 

pobočného spolku. 

15.18 Valná hromada Profesního pobočného spolku schvaluje statut, který vstupuje v platnost po 

jeho schválení Výborem ČBF. 

15.19 Valná hromada Profesního pobočného spolku volí svého Předsedu a svůj Výbor – statutární 

orgán, v souladu se statutem Profesního pobočného spolku.  

15.20 Valná hromada Profesního pobočného spolku si volí svůj kontrolní orgán, v souladu se 

statutem Profesního pobočného spolku. 

15.21 V ostatních případech organizace, řízení a ekonomiky Profesních pobočných spolků se 

přiměřeně uplatní ustanovení těchto Stanov. 

F. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ  

Majetek a hospodaření ČBF 
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16.1 Majetek ČBF tvoří finanční fondy, hmotný, nehmotný nebo finanční majetek, pohledávky a jiná 

majetková práva.  

16.2 Zdrojem majetku ČBF jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených členských 

příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, podíly na zisku obchodních korporací, v nichž má ČBF 

majetkový podíl, a dalších právnických osob zřízených ČBF či těch, v nichž má ČBF účast, jakož 

i účelové příspěvky a dotace ze státního a jiných veřejných rozpočtů, sponzorské příspěvky 

a dary od fyzických a právnických osob. 

16.3 Majetek ČBF je ve vlastnictví ČBF jako celku a slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním 

ČBF a v zájmu členů ČBF. O převodech vlastnického práva ČBF k jejímu majetku, o jeho 

nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Výbor ČBF.  

16.4 ČBF vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení může z rozhodnutí Výboru ČBF 

zadat specializované firmě. Zásady hospodaření upravují ekonomické řády a směrnice ČBF, 

které schvaluje Výbor ČBF.  

16.5 V případě likvidace ČBF nabídne likvidátor zbylý likvidační zůstatek právnické osobě 

s obdobným účelem splňující podmínky veřejně prospěšnosti ve smyslu ustanovení § 146 

Občanského zákoníku.  

G. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A ŘEŠENÍ SPORŮ 

Procesní ustanovení a arbitrážní řízení 

17.1 Členové ČBF, jakož i všichni účastníci soutěží ČBF, jsou povinni případné spory vyplývající 

z těchto Stanov, statutů Zájmových skupin, statutů Odborných komisí ČBF a Vnitřních předpisů 

ČBF, řešit prostřednictvím Orgánů ČBF. 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. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankcím a může být 

i důvodem ke zrušení členství v ČBF vyloučením z ČBF.  

17.2 Orgány ČBF na všech stupních jsou povinny dbát toho, aby práva členů vyplývající z těchto 

Stanov a Vnitřních předpisů ČBF byla uplatňována v souladu s principy čestného sportovního 

soutěžení a pravidly morálky. Porušení těchto Stanov, Vnitřních předpisů ČBF, jakož i neplnění 

povinností na jejich základě uložených, je nepřípustné a podléhá sankcím.  

Arbitrážní komise ČBF, arbitrážní řízení 

18.1 ČBF zřizuje Arbitrážní komisi ČBF jako svůj rozhodčí orgán ve smyslu ustanovení § 265 a násl. 

Občanského zákoníku. Arbitrážní komise ČBF má nejméně pět (5) členů volených Valnou 

hromadou ČBF. Funkční období členů Arbitrážní komise ČBF odpovídá funkčnímu období 

Výboru ČBF. Členové Arbitrážní komise ČBF si ze svých řad volí předsedu Arbitrážní komise ČBF. 

Člen Arbitrážní komise ČBF nesmí být zároveň členem Výboru ČBF ani Dozorčí a odvolací rady 

ČBF. Předpokladem vzniku členství v Arbitrážní komisi ČBF není členství v ČBF, pokud je člen 

Arbitrážní komise ČBF zároveň členem ČBF a členství v ČBF mu zanikne, členství v Arbitrážní 

komisi ČBF tím nezaniká.   

18.2 Arbitrážní komise ČBF řeší a rozhoduje jakékoli spory vzniklé mezi členy ČBF (jednotlivci 

i právnickými osobami) v souvislosti s jejich činností odvíjející se od členství v ČBF, mezi členy 

ČBF a orgány ČBF a mezi členy ČBF a ČBF. 
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18.3 Členové ČBF jsou v případě jakéhokoli sporu s jinými členy ČBF nebo s orgány ČBF povinni 

obrátit se za účelem jeho vyřešení na Arbitrážní komisi ČBF a vyčkat jejího rozhodnutí. Porušení 

této povinnosti může být postiženo disciplinárně v souladu se sportovně-technickými řády 

a směrnicemi ČBF (Basketbalovými řády). 

18.4 Arbitrážní komise ČBF rozhoduje ve věcech, kde není dána působnost jiného orgánu ČBF.  

18.5 Arbitrážní komise ČBF může jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě (per-

rollam) nebo s využitím technických prostředků. Podrobnosti stanoví Jednací řád Arbitrážní 

komise ČBF. 

18.6 Arbitrážní komise ČBF je složena z nezávislých odborníků, především právníků, a ve své činnosti 

se řídí platným Statutem a Jednacím řádem Arbitrážní komise ČBF, jejichž schválení je 

v působnosti Valné hromady ČBF.  

18.7 Rozhodnutí Arbitrážní komise ČBF jsou závazná pro všechny, jichž se týkají, a není proti nim 

v rámci ČBF odvolání. Nerespektování rozhodnutí Arbitrážní komise ČBF jsou postihována 

příslušnými orgány ČBF i s herními důsledky. Výbor ČBF rozhodne o potrestání, pokud 

nepřísluší potrestání žádnému jinému z orgánů ČBF.  

18.8 Členství v Arbitrážní komisi ČBF zaniká: 

18.8.1 Odstoupením, přičemž v takovém případě funkce zanikne doručení 

prohlášení (oznámení) o odstoupení Sekretariátu ČBF.  

18.8.2 Odvoláním Valnou hromadou ČBF. 

18.8.3 Uplynutím funkčního (volebního) období. 

18.8.4 Úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

 

 

 

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Závěrečná ustanovení 

19.1 Návrhy na změny těchto Stanov a/nebo sportovně-technických řádů a směrnic ČBF 

(Basketbalových řádů) mohou členové ČBF předkládat Sekretariátu ČBF každoročně před 

konáním Valné hromady ČBF, a to nejpozději do konce měsíce ledna příslušného roku. Podané 

návrhy projednají příslušné Odborné komise. Je-li návrh dle věty první podán alespoň jednou 

desetinou (1/10) celkového počtu Členů s hlasem rozhodujícím ke dni podání návrhu, nebo je-

li podán DOR nebo jejím prostřednictvím, nebo podá-li jej DOR, Výbor ČBF zařadí takový bod 

na pořad jednání Valné hromady ČBF. 

19.2 Návrhy na změny těchto Stanov a/nebo sportovně-technických řádů a směrnic ČBF mohou 

orgány ČBF předkládat průběžně, přičemž o jejich zařazení na pořad jednání Valné hromady 

rozhodne Výbor ČBF.  

19.3 Návrhy bodů určených k projednání na Valné hromadě ČBF mohou členové ČBF předkládat 

Sekretariátu ČBF každoročně před konáním Valné hromady ČBF, a to nejpozději do konce 

měsíce ledna příslušného roku. Podané návrhy projednají příslušné Odborné komise. Je-li 
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návrh dle věty první podán alespoň jednou desetinou (1/10) celkového počtu Členů s hlasem 

rozhodujícím ke dni podání návrhu, nebo je-li podán DOR nebo jejím prostřednictvím, nebo 

podá-li jej DOR, Výbor ČBF zařadí takový bod na pořad jednání Valné hromady ČBF. 

19.4 Výklad těchto Stanov provádí Výbor ČBF. Výbor ČBF využívá k výkladu těchto Stanov zejména 

podkladová stanoviska příslušných Odborných komisí ČBF. 

19.5 Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 2. 5. 2022. 

19.6 Tyto Stanovy nabývají platnosti jejich schválením Valnou hromadou ČBF a účinnosti dnem 

jejich uveřejnění na Webových stránkách, přičemž stejným dnem pozbývají účinnosti stávající 

Stanovy ČBF. 

19.7 Aktuální znění Stanov ČBF musí být uveřejněno na Webových stránkách.  

19.8 Přílohu těchto Stanov tvoří:  

• Příloha č. 1 – Jednací řád Valné hromady ČBF 

• Příloha č. 2 – Loga a symboly ČBF 
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Příloha č. 1 

 

Jednací řád  
Valné hromady ČBF 

(dále jen „Jednací řád“) 
 

 

Účastníci jednání Valné hromady ČBF 

1.1 Jednání Valné hromady ČBF (dále také jen „valná hromada“) jsou oprávněni se 

zúčastnit Členové s hlasem rozhodujícím (článek 8.1.1 Stanov ČBF), Členové ČBF 

s hlasem poradním (článek 8.1.2 Stanov ČBF), členové Orgánů ČBF (Předseda ČBF, 

Místopředsedové ČBF, členové Výboru ČBF, členové Dozorčí a odvolací rady ČBF 

a členové Arbitrážní komise ČBF), dále pozvaní hosté (zástupci Zájmových skupin ČBF, 

zástupci Odborných komisí ČBF, zástupci Pobočných spolků ČBF, akreditovaní zástupci 

sdělovacích prostředků a další pozvaní hosté).  

1.2 Z pověření Výboru ČBF se jednání zúčastňuje i nezbytně nutný administrativní aparát 

Sekretariátu ČBF, zajišťující organizačně průběh jednání valné hromady. 

1.3 Člen s hlasem rozhodujícím se musí u prezence prokázat delegačním lístkem, 

potvrzeným statutárním zástupcem Člena s hlasem rozhodujícím.  

1.4 Člen s hlasem rozhodujícím má právo zúčastnit se celého průběhu jednání valné 

hromady, přičemž je povinen dbát pokynů Předsedy valné hromady (dále jen 

„Předseda VH“), týkajících se průběhu jednání.  

1.5 Pokud člen s hlasem rozhodujícím jednání valné hromady opouští, je povinen tuto 

skutečnost oznámit Mandátové komisi, která následně upraví počet přítomných členů 

s hlasem rozhodujícím a od toho odvozený počet tvořící nadpoloviční většinu a tuto 

informaci sdělí Předsedovi VH.  

 

Zahájení Valné hromady ČBF  

2.1 Jednání valné hromady zahajuje Řídící valné hromady určený Výborem ČBF. Před 

zahájením jednání valné hromady ověří Řídící valné hromady dle prezenční listiny 

počet přítomných Členů s hlasem rozhodujícím a oznámí, zda je valná hromada 

usnášeníschopná či nikoliv. Pokud je valná hromada usnášeníschopná, řídí ji do doby 

zvolení Předsedy VH. 

2.2 Po svém zvolení se Předseda VH ujme řízení valné hromady a pokračuje volbou 

Pracovního předsednictva, Zapisovatele valné hromady, Mandátové komise 

a Návrhové komise.  
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2.3 Valná hromada volí z účastníků jednání valné hromady pětičlennou Mandátovou 

komisi. Mandátová komise podává zprávu o počtu a složení přítomných Členů s hlasem 

rozhodujícím. Mandátová komise zajišťuje sčítání hlasů při hlasování o usneseních 

valné hromady. 

2.4 Valná hromada volí z účastníků jednání valné hromady nejméně tříčlennou Návrhovou 

komisi. Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení. Kromě 

Návrhové komise může předkládat valné hromadě návrhy na usnesení rovněž Pracovní 

předsednictvo, Členové s hlasem rozhodujícím a členové ČBF s hlasem poradním.  

 

Řízení Valné hromady ČBF  

3.1 Jednání valné hromady řídí Předseda VH jako člen pětičlenného Pracovního 

předsednictva s dalšími čtyřmi členy Pracovního předsednictva, a to dvěma Členy 

s hlasem rozhodujícím (jedním z Čech a jedním z Moravy) a dvěma zástupci Výboru 

ČBF.  

3.2 Předseda VH řídí valnou hromadu v souladu se stanoveným pořadem jednání. Uděluje 

slovo účastníkům jednání valné hromady a činní všechny další úkony potřebné 

k zajištění řádného průběhu jednání dle tohoto Jednacího řádu a Stanov ČBF.  

3.3 Předseda VH dává hlasovat o navržených usneseních valné hromady před uzavřením 

každého bodu pořadu jednání.  

3.4 Pracovní předsednictvo rozhodne o všech otázkách v tomto Jednacím řádu či 

Stanovách ČBF výslovně neupravených.  

3.5 Člen s hlasem rozhodujícím, který nesouhlasí s rozhodnutím Předsedy VH nebo 

Pracovního předsednictva, má právo požádat, není-li to v rozporu s Jednacím řádem či 

Stanovami ČBF, o rozhodnutí valnou hromadu, jejíž rozhodnutí je konečné. 

 

Jednání Valné hromady ČBF  

4.1 Valná hromada ČBF jedná, s výjimkou postupu dle článku 8.8 Stanov ČBF, jen 

o záležitostech, které ten, kdo svolal valnou hromadu, zařadil do pořadu jednání valné 

hromady.  

4.2 Návrhy, dotazy a připomínky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady 

mohou Členové s hlasem rozhodujícím nebo členové ČBF s hlasem poradním podávat 

písemně při prezenci, později Předsedovi VH, a to na formulářích k tomu určených, 

čímž je zabezpečeno jejich právo vyjádřit se. 

4.3 Návrhy, dotazy a připomínky týkající se bodů pořadu jednání valné hromady, jakož 

i žádosti o přednesení diskuzního příspěvku, včetně návrhů na usnesení, která se 

vztahují k projednávanému bodu, mohou podávat Členové s hlasem rozhodujícím, 
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členové ČBF s hlasem poradním a Návrhová komise, a to před hlasováním o příslušném 

bodu, takto: 

a) Řídícímu valné hromady v písemné formě počínaje zahájením valné hromady 

a konče zvolením Předsedy VH, 

b) Předsedovi VH v písemné nebo ústní formě, a to počínaje jeho zvolením a konče 

rozhodnutím o ukončení valné hromady, přičemž: 

- pokud účastník jednání valné hromady zvolí písemnou formu, je povinen 

k tomu využít příslušný formulář, na kterém vyznačí, zda se jedná o návrh, 

protinávrh, či žádost o přednesení diskuzního příspěvku a připojit identifikaci 

účastníka a jeho kontaktní adresu pro případ zaslání písemné odpovědi, 

- pokud účastník jednání valné hromady zvolí ústní formu, je povinen se o slovo 

přihlásit zvednutím ruky.  

4.4 Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí Předseda VH přihlášenému účastníku 

jednání valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásil. Pokud již tak v průběhu 

valné hromady neučinil, je účastník jednání valné hromady povinen se před svým 

vystoupením představit a svůj projev formulovat tak, aby byl stručný, konkrétní 

a srozumitelný. Případné ústně přednesené návrhy na usnesení je účastník jednání 

valné hromady povinen následně předat Předsedovi VH v písemné formě. 

4.5 Dotazy, návrhy nebo připomínky, ke kterým nebude možno zaujmout stanovisko přímo 

na valné hromadě, budou zodpovězeny Výborem ČBF do 30 dnů po jejím konání 

písemně, na účastníkem jednání valné hromady udanou poštovní nebo emailovou 

adresu. 

4.6 Každý Člen s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v rozpravě k jednotlivým bodům 

pořadu jednání. K jednomu bodu pořadu jednání může každý účastník jednání valné 

hromady vystoupit pouze jednou a celková délka jeho vystoupení nemůže být delší než 

5 minut; výjimku uděluje Předseda VH, přičemž v případě jeho nesouhlasu může na 

požádání účastníka jednání valné hromady o výjimce rozhodnout hlasováním valná 

hromada.  

4.7 Členové s hlasem rozhodujícím mohou k projednávaným bodům pořadu jednání 

přednášet faktické poznámky (max. do 1 minuty). Členové s hlasem rozhodujícím 

mohou dále k projednávaným bodům pořadu jednání, vyjma úprav Stanov ČBF 

a Basketbalových řádů ČBF, přednášet pozměňovací návrhy.  

4.8 Jestliže k projednávanému bodu pořadu jednání bylo předloženo více alternativních 

návrhů, hlasuje se nejdříve o návrzích předložených Výborem ČBF a o alternativních 

návrzích se následně hlasuje pouze v případě, že Legislativní komise ČBF k nim nevydá 

stanovisko, že jsou přijetím návrhu Výboru ČBF nehlasovatelné. Jestliže 

k projednávanému bodu pořadu jednání byly předneseny pozměňovací návrhy, hlasuje 

se nejdříve o návrzích předložených Výborem ČBF a o pozměňovacích návrzích se 
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následně hlasuje pouze v případě, že Návrhová komise k nim nevydá stanovisko, že 

jsou přijetím návrhu Výboru ČBF nehlasovatelné.   

4.9 Hlasování o úpravách Basketbalových řádů ČBF se provádí po jednotlivých řádech, 

pokud nejsou alternativní návrhy dalších úprav. V tomto případě se hlasuje 

o jednotlivých článcích. Hlasuje se nejprve o návrhu navrženém Legislativní komisí ČBF 

a schváleném Výborem ČBF. Pokud tento návrh nezíská nadpoloviční většinu 

přítomných Členů s hlasem rozhodujícím, zůstává článek v původní verzi.  

4.10 Předseda VH je oprávněn udělit slovo mimo pořadí účastníkům jednání valné hromady 

z řad členů ČBF s hlasem poradním a odborníkům z řad pozvaných hostů k provedení 

výkladu projednávané problematiky.  

4.11 K problematice rozvoje a činnosti ČBF, nikoliv k již uzavřeným bodům pořadu jednání 

valné hromady, se mohou účastnící jednání valné hromady vyjádřit v diskusi, kterou 

otevírá a uzavírá Předseda VH. Do diskuse se účastníci jednání valné hromady hlásí 

písemnou přihláškou, předanou Předsedovi VH nebo aklamací, prostřednictvím 

zdvižené ruky. Písemná přihláška do diskuse musí obsahovat jméno a příjmení 

účastníka jednání valné hromady, předmět příspěvku a název subjektu, který na valné 

hromadě zastupuje. Předseda VH řídí diskusi tak, že uděluje přihlášeným účastníkům 

jednání valné hromady slovo v pořadí, jak se do ní přihlásili, případně dle příbuznosti 

předmětu příspěvku. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být přednášející 

přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně Předseda VH. Předseda VH upozorní, že 

příspěvek se odchyluje od předmětu příspěvku a vyzve přednášejícího, aby se držel 

tématu. Po druhé výzvě je Předseda VH oprávněn přednášejícímu odejmout slovo. Na 

návrh Předsedy VH nebo Člena s hlasem rozhodujícím může valná hromada 

hlasováním omezit čas na diskusi, případně tuto diskusi ukončit. Účastníci jednání 

valné hromady pak budou vyzváni k předání nepřednesených příspěvků písemně 

Předsedovi VH. Závěry k diskusním příspěvkům jsou přijímány ve formě usnesení, 

jejichž návrhy předkládá valné hromadě Návrhová komise nebo prostřednictvím 

Návrhové komise účastník jednání valné hromady vystupující v diskuzi nebo Pracovní 

předsednictvo.  

 

Hlasování na Valné hromadě ČBF  

5.1 Hlasovat na valné hromadě mohou jen Členové s hlasem rozhodujícím.  

5.2 K platnosti usnesení valné hromady o projednávaném návrhu, je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných Členů s hlasem rozhodujícím.  

5.3 Valná hromada hlasuje o všech návrzích a usneseních veřejně, pokud valná hromada 

nerozhodne v konkrétním případě na návrh Člena s hlasem rozhodujícím nebo 

Pracovního předsednictva jinak. 
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Závěrečná ustanovení 

6.1 Tento Jednací řád tvoří přílohu č. 1 Stanov ČBF. 

6.2 Tento Jednací řád byl schválený Valnou hromadou ČBF konanou dne 2.5. 2022.  
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Příloha č. 2 

 

LOGA A SYMBOLY ČBF 

 

 

Logo-manuál k použití loga a symbolů ČBF je zveřejněna na Webových stránkách. 


