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SBÍRKA PŘEDPISŮ 
Český badmintonový svaz, z.s.  
Číslo předpisu: 1/2021 
Schvalující orgán: Výkonný výbor ČBaS  
Datum schválení: 2.2.2021 
Datum účinnosti: 3.2.2021 
  
  
  
  

SMĚRNICE O AUTORIZACI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PŘEDSEDY ČBaS 
VÝKONNÝM VÝBOREM ČBaS DLE VÝŠE HODNOTY FINANČNÍHO PLNĚNÍ 

  
I. 

Preambule 
  
1. V souladu s čl. XVII. odst. 1 Stanov ČBaS je předseda ČBaS statutárním orgánem 
ČBaS, který v písemném i osobním styku zastupuje a hájí zájmy ČBaS vůči třetím osobám v 
České republice i zahraničí.  
  
2. V souladu s čl. XVIII. odst. 1 Stanov ČBaS je výkonný výbor výkonným orgánem ČBaS, 
který řídí činnost ČBaS v souladu s těmito stanovami. Výkonný výbor je pětičlenný, členem 
výkonného výboru je mimo jiné předseda ČBaS.  
  
3. Za účelem zvýšené úrovně vnitřní kontroly nakládání se svěřenými finančními 
prostředky ČBaS a rovněž za účelem autorizace právního jednání předsedy ČBaS, jehož 
předmětem je plnění finanční hodnoty přesahující běžnou správu ČBaS, přijal výkonný výbor 
ČBaS na návrh předsedy ČBaS tuto interní směrnici o autorizaci právního jednání předsedy 
ČBaS výkonným výborem ČBaS dle výše hodnoty finančního plnění.   
  
  

II. 
Předmět směrnice 

  
1. Předseda ČBaS je oprávněn nakládat se svěřenými prostředky ČBaS takto:  
  
a) o finančním plnění do částky 50.000, - Kč bez DPH nebo jeho 12násobku pro opakující 
se plnění rozhoduje samostatně,   
  
b) o finančním plnění od částky 50.000, - Kč bez DPH do částky 1.000.000, - Kč bez DPH, 
nebo jeho 12násobku pro opakující se plnění rozhoduje se souhlasem výkonného výboru 
ČBaS,  
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c) o finančním plnění nad částku 5.000.000, - Kč bez DPH nebo násobku pro opakující se 
plnění rozhoduje se souhlasem výkonného výboru ČBaS, přičemž se vyžaduje souhlas všech 
členů výkonného výboru ČBaS; pokud není takový souhlas udělen, může valná hromada 
ČBaS na návrh předsedy ČBaS takové plnění prostou většinou přítomných delegátů schválit.   
  
2. V případě plnění, které pro svou povahu či okolnosti nesnese odkladu, je předseda 
ČBaS oprávněn učinit rozhodnutí o finančním plnění v jakékoliv výši. O takovém rozhodnutí je 
předseda ČBaS povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět výkonný výbor ČBaS a toto 
rozhodnutí na nejbližším jednání výkonného výboru projednat dle výše uvedených pravidel.   
  
3. V případě neudělení souhlasu výkonným výborem ČBaS dle výše uvedených pravidel 
odpovídá předseda ČBaS za škodu způsobenou ČBaS v případě prokázání zaviněného 
porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.  
  
V Praze dne 2. 2. 2021  
  
  
  
  
Petr Koukal  
předseda ČBaS 


