Český badmintonový svaz, z.s.

NOVELIZACE STANOV ČBAS – NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY
V návaznosti na usnesení Valné hromady ČBaS ze dne 19. 6. 2021 předkládá Výkonný výbor ČBaS
badmintonové veřejnosti jednotný návrh novelizace Stanov ČBaS a související dokumentace.
Členové výkonného výboru se shodli na následujících nejvýznamnějších změnách Stanov ČBaS:
1. Změna individuálního statutárního orgánu na kolektivní
ČBaS upouští od koncepce řízení svazu především předsedou ČBaS a mění statutární orgán na
kolektivní, sestávající z předsedy ČBaS a nejméně 4 a nejvíce 8 členů výkonného výboru volených
valnou hromadou. Každý člen výkonného výboru by se měl specializovat na jednu z odborných agend
svazu.
Členem výkonného výboru se může stát každý člen ČBaS, který je svéprávný, bezúhonný a dosáhl věku
18 let. Pro předsedu ČBaS zůstává zachována věková hranice 30 let.
Výkonný výbor si ze svého středu volí místopředsedu ČBaS. Podpisové právo je zachováno pro
předsedu, resp. místopředsedu ČBaS. Svaz bude nadále akceschopný i bez svého předsedy.
Drtivá většina pravomocí předsedy ČBaS je nově dána výkonnému výboru.
2. Předsedové odborných komisí
Předsedové odborných komisí budou nově voleni výkonným výborem, nikoliv valnou hromadou. Může
se jednat o odborníky z řad členů ČBaS, ale i o externí specialisty. Předsedové odborných komisí
mohou, ale nemusí být zároveň členy výkonného výboru.
3. Delegáti valné hromady
Za účelem zvýšení efektivnosti dochází ke snížení počtu delegátů ze současných 45 na navrhovaných
39. Na valné hromadě jsou nadále zastoupeni výhradně oblastní delegáti (nikoliv vedení svazu), a to
v poměru stanoveném podle počtu licencovaných hráčů, trenérů a rozhodčích v jednotlivých oblastech
k 31. 1. roku, ve kterém se koná valná hromada. V podrobnostech čl. XV. odst. 6 novelizovaného znění.
4. Zrušení správní rady
Výkonný výbor ČBaS se shodl na zrušení správní rady při zachování neformálního setkávání předsedů
oblastí formou on-line platformy.
Pro zachování plné informovanosti oblastí je ve stanovách i souvisejících dokumentech (jednací řád VV
ČBaS) zavedeno právo zástupce oprávněného jednat za oblastní svaz účastnit se zasedání VV.
5. Zavedení krajských badmintonových svazů
Za účelem řádného čerpání dotačních prostředků je předmětem novelizace rovněž možné zřízení
krajských badmintonových svazů spadajících pod oblastní svazy. Řízení soutěží zůstává v současné
době na oblastní úrovni, neboť ne všechny oblastní svazy jsou reálně schopny přejít na úroveň
krajského řízení.

V Pardubicích dne 6. 1. 2022

Mgr. Livie Lubinová
poradce LR ČBaS

