Statut
České asociace minibasketbalu – ČAMB
(dále jen „Statut ČAMB“)

I.

Základní ustanovení

1.1

Česká asociace minibasketbalu (dále jen „ČAMB“) je vnitřní organizační složka – Zájmová
skupina České basketbalové federace z. s. (dále jen „ČBF“) ve smyslu čl. 12.1 Stanov ČBF.

1.2

ČAMB je poradním orgánem Výboru ČBF.

1.3

Zástupce ČAMB je delegátem s hlasem poradním na Valné hromadě ČBF.
II.

Poslání a činnosti ČAMB

2.1

Z pověření Výboru ČBF je ČAMB v souladu s čl. 2 odst. 2 Soutěžního řádu basketbalu řídícím
orgánem pro republikové soutěže basketbalu minižactva řízené ČBF (dále jen
„minibasketbal“). ČAMB dále spolupracuje s oblastními organizačními jednotkami ČBF (dále
jen „Oblasti ČBF“) při řízení soutěží minibasketbalu na úrovni Oblastí ČBF, a to organizačně
a metodicky.

2.2

ČAMB zpracovává a po projednání se Sportovně-metodickým úsekem ČBF (dále jen „SMÚ“)
zavadí do praxe metodické materiály pro minibasketbal.

2.3

ČAMB zpracovává a po projednání s SMÚ a Českou asociací basketbalových rozhodčí (ČABR)
vydává pravidla minibasketbalu pro Českou republiku, se zřetelem k pravidlům
minibasketbalu FIBA.

2.4

ČAMB propaguje a podporuje rozvoj minibasketbalu v basketbalových klubech a na
základních školách.

2.5

ČAMB vede dokumentaci o minibasketbalu v České republice v rozsahu dokumentace týkající
se soutěží řízených ČAMB.

2.6

ČAMB má k plnění svého poslání právo nominovat dva (2) své zástupce do Komise basketbalu
dětí a mládeže ČBF (dále jen „KBDM“) a jednoho (1) svého zástupce do Metodické komise
ČBF (dále jen „MK“).
III.

Členové ČAMB

3.1

Členem ČAMB se stává basketbalový klub z řad členů ČBF, jehož alespoň jedno (1) družstvo
je řádně přihlášeno do soutěží minibasketbalu.

3.2

Nemá-li člen ČAMB v aktuálně probíhající sezóně přihlášené žádné družstvo do soutěží
minibasketbalu, členství v ČAMB mu nezaniká, avšak takový člen ČAMB pozbývá práva dle
čl. 3.4.2 a čl. 3.4.3 Statutu ČAMB; přihlášením družstva do soutěží minibasketbalu v další
sezóně tato práva opětovně nabyde.

3.3

Členem ČAMB se může stát i jiný subjekt z řad členů ČBF, který projeví o členství v ČAMB
zájem a jehož přihlášku schválí Výbor ČAMB.

3.4

Práva členů ČAMB:
3.4.1 Účastnit se veškerých aktivit a činností ČAMB.
3.4.2 Jedná-li se o člena ČAMB dle čl. 3.1 Statutu ČAMB delegovat jednoho (1) svého
zástupce s hlasem rozhodujícím na Shromáždění členů ČAMB.
3.4.3 Jedná-li se o člena ČAMB dle čl. 3.1 Statutu ČAMB navrhovat kandidáty na zvolení do
orgánů ČAMB a v souladu se Stanovami ČBF do orgánů ČBF.
3.4.4 Ucházet se o pořadatelství soutěží a akcí řízených či organizovaných ČAMB.

3.5

Povinnosti členů ČAMB:
3.5.1 Informovat Výbor ČAMB o všech změnách, spojených s členstvím v ČAMB, zejména
o změnách právní formy, statutárních zástupcích, změnách sídla, kontaktů a případně
zániku subjektu.
3.5.2 Plnit usnesení Shromáždění členů ČAMB.
3.5.3 Platit příslušné členské poplatky ČBF, jsou-li stanoveny.
IV.

4.1

Orgány ČAMB

Orgány ČAMB jsou:
4.1.1 Shromáždění členů ČAMB.
4.1.2 Výbor ČAMB.

4.2

Orgány ČAMB se při své činnosti řídí svými jednacími řády, které musí být v souladu se
Stanovami ČBF, Statutem ČAMB a s řády, směrnicemi a předpisy ČBF (dále společně jen
„Vnitřní předpisy ČBF“). Jednací řády orgánů ČAMB zpracovává a po projednání s Legislativní
komisí ČBF vydává Výbor ČAMB.

4.3

Všechny kolektivní orgány ČAMB přijímají svá rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření vždy
na základě většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných členů
oprávněných hlasovat, není-li Statutem ČAMB upraveno jinak.

4.4

Všechny kolektivní orgány ČAMB mohou přijímat svá rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření
jen za podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů oprávněných hlasovat,
není-li Statutem ČAMB upraveno jinak.
V.

Shromáždění členů ČAMB

5.1

Shromáždění členů ČAMB (dále jen „Shromáždění“) je nevyšší orgán ČAMB.

5.2

Shromáždění je tvořené delegovanými zástupci s hlasem rozhodujícím dle čl. 3.4.2 Statutu
ČAMB. Každý delegovaný zástupce s hlasem rozhodujícím disponuje na Shromáždění jen
jedním hlasem, tj. jednu osobu nemůže na Shromáždění delegovat více členů ČAMB.

5.3

Shromáždění svolává Výbor ČAMB nejméně jednou ročně, vždy s konkrétním návrhem
programu jednání Shromáždění. Program jednání Shromáždění musí být po dobu nejméně
30 dnů před konáním Shromáždění členů ČAMB zveřejněn na webových stránkách ČBF.

5.4

Výbor ČAMB je povinen svolat Shromáždění, požádá-li o to alespoň 30 členů ČAMB dle čl. 3.1
Statutu ČAMB nebo Výbor ČBF, a to do 30 dnů od doručení žádosti o svolání Shromáždění,
přičemž program jednání Shromáždění musí v takovém případě zahrnovat projednání
bodu/ů navrženého/ných tím, kdo o svolání Shromáždění.

5.5

Shromáždění je usnášení schopné, zúčastní-li se jeho jednání alespoň jedna desetina (1/10)
členů ČAMB dle čl. 3.1 Statutu ČAMB.

5.6

Shromáždění se mohu se souhlasem Výboru ČAMB zúčastnit delegáti s hlasem poradním
(členové bez práv uvedených v čl. 3.4.2. Statutu ČAMB) a hosté. Shromáždění se mohou vždy
účastnit jako hosté členové orgánů ČBF (Výboru ČBF, Dozorčí a odvolací rady ČBF, Arbitrážní
komise ČBF), Generální sekretář ČBF a pracovníci Sekretariátu ČBF určení Generálním
sekretářem ČBF.

5.7

Shromáždění jedná podle schváleného programu a v souladu s jednacím řádem
Shromáždění. Program jednání Shromáždění nesmí být v průběhu jednání měněn či
doplňován.

5.8

V působnosti Shromáždění je zejména:
5.8.1 Projednání návrhů na úpravu Statutu ČAMB.
5.8.2 Projednání návrhů na úpravu Vnitřních předpisů ČBF, zejména v oblastech týkajících se
ČAMB.
5.8.3 Projednání a schvalování hospodaření ČAMB.
5.8.4 Projednání a schvalování Koncepce rozvoje ČAMB.
5.8.5 Projednání oblastí týkající se minibasketbalu, které si k projednání svým usnesením
vyhradí.

5.9

Shromáždění vybírá v tajných volbách výhradně ze zástupců členů ČAMB členy Výboru ČAMB
a tyto navrhuje ke jmenování Výboru ČBF. Je-li na danou funkci pouze jeden kandidát, lze
tajnou volbu nahradit veřejným hlasováním, popř. hlasováním aklamací.

5.10

Shromáždění projednává návrhy na odvolání členů Výboru ČAMB a v případě jejich přijetí
tyto předkládá Výboru ČBF.
VI.

Výbor ČAMB

6.1

Výbor ČAMB je nejvyšším orgánem ČAMB mezi jednotlivými Shromážděními.

6.2

Výbor ČAMB je řídícím orgánem republikových soutěží ČAMB ve smyslu Vnitřních předpisů
ČBF.

6.3

Výbor ČAMB má pětileté (5) funkční období. Tvoří jej předseda a čtyři (4) členové Výboru
ČAMB.

6.4

Předsedu a členy Výboru ČAMB jmenuje a odvolává Výbor ČBF.

6.5

Jednání Výboru ČAMB řídí předseda Výboru ČAMB, který v případě rovnosti hlasů při
hlasování má hlas rozhodující. V případě nepřítomnosti předsedy Výboru ČAMB řídí jednání
člen Výboru ČAMB určený předsedou.

6.6

Výbor ČAMB může jednat a rozhodovat i mimo zasedání, tj. distančně formou per rollam
nebo formou on-line videokonference.

6.7

Výbor ČAMB nominuje zástupce ČAMB do KBDM a MK.

6.8

Za ČAMB jedná předseda Výboru ČAMB, a to v souladu s usneseními Shromáždění a Výboru
ČAMB a v souladu s Vnitřními předpisy ČBF.

6.9

Za ČAMB podepisuje Předseda ČAMB tak, že k nadepsanému nebo natištěnému názvu ČAMB,
jménu a příjmení, funkci, připojí svůj podpis. V ekonomických záležitostech je obsah a výše
oprávnění k podepisování upravena Vnitřními předpisy ČBF (ekonomickými směrnicemi).

6.10

Výbor ČAMB je odvolacím orgánem I. stupně v záležitostech týkajících se činnosti ČAMB.
Odvolacím orgánem II. stupně je Dozorčí a odvolací rada ČBF. Je možný mimořádný opravný
prostředek při odlišném rozhodnutí odvolacího orgánu I. a II. stupně, přičemž o mimořádném
opravném prostředku rozhoduje Výbor ČBF.
VII.

Hospodaření ČAMB

7.1

ČAMB hospodaří dle vlastního rozpočtu, který zpracovává a čerpá v rámci rozpočtu ČBF.
Rozpočet ČAMB schvaluje Výbor ČBF.

7.2

Za zapracování návrhu rozpočtu ČAMB a jeho předložení Výboru ČBF ke schválení odpovídá
Výbor ČAMB.

7.3

Za čerpání rozpočtu ČAMB schváleného Výborem ČBF odpovídá Výbor ČAMB, a to v souladu
s usneseními Shromáždění a Výboru ČAMB a v souladu s Vnitřními předpisy ČBF.

7.4

Kontrola nakládání s finančními prostředky a svěřeným hmotným i nehmotným majetkem
ČAMB probíhá podle Vnitřních předpisů ČBF.
VIII.

Další ustanovení

8.1

Výbor ČBF je v souladu s čl. 9.1 Stanov ČBF ve vztahu k ČAMB, jakožto Zájmové skupině ČBF,
vrcholným orgánem ČBF.

8.2

V případě, že KBDM nebo MK přijme ve věci týkající se minibasketbalu, resp. činnosti ČAMB,
usnesení či rozhodnutí, které bude v rozporu se stanoviskem ČAMB, je Výbor ČAMB oprávněn
předložit danou věc společně se svým odlišným stanoviskem k projednání Výboru ČBF.
IX.

Přechodná a závěrečná ustanovení

9.1

Schválení Statutu ČAMB a jeho závazný výklad je v působnosti Výboru ČBF.

9.2

Tento statut byl schválen Výborem ČBF dne 21. září 2022.

9.3

Tento statut nabyl platnosti dnem schválení Výborem ČBF a účinnosti dnem uveřejnění na
webových stránkách ČBF.

