Návrh Správní rady ČBaS k novelizaci stanov
Původní text

Návrh k novelizaci

Stanovisko LR ČBaS

Článek V., doplnit bod 3

není

Symboly ČBaS jsou nedílnou
přílohou těchto stanov.

Návrh se shoduje s návrhem VV
– bude zapracováno.

Článek XIV., bod 2., písmeno d

správní orgán jako orgán spravující

vymazat

Návrh se shoduje s návrhem VV
– bude zapracováno.

Článek XIV., bod 3., písmeno g

Člen orgánu je povinen vykonávat
svěřené funkce čestně, loajálně a
nestranně, s potřebnými znalostmi a
pečlivostí, a umožnit provádění
kontroly své činnosti. Člen orgánu se
zdrží veškerých aktivit, které by byly
v rozporu s výkonem funkce a při
nichž by mohlo docházet ke střetu
zájmů. Pokud člen orgánu zjistí ve
svém konání rozpor s tímto
ustanovením, vyvodí z toho pro sebe
důsledky.

Část stanov

Článek XV., bod 6., písmeno a, b, c

Není zřejmý důvod k vypuštění
poslední věty daného ustanovení.
Člen orgánu je povinen vykonávat
svěřené funkce čestně, loajálně a
nestranně, s potřebnými znalostmi a
pečlivostí, a umožnit provádění
kontroly své činnosti. Člen orgánu
se zdrží veškerých aktivit, které by
byly v rozporu s výkonem funkce a
při nichž by mohlo docházet ke
střetu zájmů.

Pro případ, že člen orgánu zjistí,
že nesplňuje předpoklady pro
výkon funkce, je zde dán
prostor/možnost pro jeho
odstoupení.

Zpracováno variantní řešení – dle
a. Předseda ČBaS, b. Předsedové
zadání VH a návrhu VV.
odborných
komisí
a
předseda Z každé oblasti 1 zástupce, zástupci
legislativní rady, c. do celkového počtu extraligových týmů a do počtu 45 Očekáváme, že způsob určení
čtyřiceti pěti delegátů zástupci všech delegátů, pak delegáti z oblastí dle delegátů bude předmětem
oblastních svazů v poměru stanoveném členské základny na základě dat k diskuze VH.
podle počtu evidovaných členů v poslednímu dni roku předcházejícího,
jednotlivých oblastech k poslednímu přičemž pouze tito delegáti mají právo
dni roku předcházejícího roku konání hlasovat.
valné hromady

Článek XV., bod 7.

Návrh bude zapracován
v souladu s návrhem
Právo účastnit se valné hromady mají předloženým VV – hlas poradní,
dále členové výkonného výboru, podstatou se návrhy shodují.
Právo účastnit se valné hromady má
generální sekretář, předseda dozorčí
dále předseda dozorčí rady a předem
Jestliže je u výčtu delegátů
rady, předseda legislativní rady a
přihlášení hosté.
stanoveno, že pouze tito delegáti
předem přihlášení hosté avšak bez
mají právo hlasovat, je
práva hlasovacího.
nadbytečné uvádět, že tito další
účastníci právo hlasovat nemají.

Článek XVI., bod 1 přidat písmeno f není

schvalovat změnu symbolů ČBaS

Návrh se shoduje s návrhem VV
– bude zapracováno.

schvalovat výši členských
příspěvků
a
hráčských licencí ČBaS

Jeví se jako nekoncepční, aby o
výši poplatků rozhodoval jiný
orgán než ten, který sestavuje
(EK) a schvaluje rozpočet (VV).
VV navrhuje tuto pravomoc
přesunout z EK na VV (místo VH
zde navrhované) – z právního
hlediska systematicky vhodnější
řešení, především podstatně
pružnější možnost rozhodování
VV ve srovnání s VH (např.
potřeba řešení poplatků
v pandemické situaci).

Článek XVI., bod 1 přidat písmeno g není

Článek XVI., bod 4.

Valná hromada není oprávněna
rozhodovat v jiných věcech, než které
jsou valné hromadě těmito stanovami
vyhrazeny.

Valná hromada jako orgán nejvyšší je
oprávněna rozhodovat ve všech
věcech, které nejsou těmito stanovami
přímo dotčeny.

Veškeré pravomoci všech orgánů
ČBaS by musely být jednoznačně
vymezeny přímo ve stanovách –
takové řešení není právně vhodné

ani není běžně aplikovatelné, a to
z ryze praktických důvodů.
Výčet veškerých pravomocí není
reálně možné postihnout,
v takovém případě by i pro méně
důležitou agendu bylo nezbytně
nutné svolávat VH.
Dále je zcela běžné, že
každodenní agenda odborných
komisí je vymezena ve vnitřních
předpisech nižší právní síly než
zakladatelský dokument (v
případě ČBaS se jedná zejména
o Statut komisí ČBaS). Přijetím
takto formulované pravomoci VH
by došlo k paralyzování běžné
činnosti svazu.

Článek XVII.

Při současném stavu je statutárním
orgánem předseda ČBaS

Tříčlenný statutární orgán
zároveň s existencí
navrhovaného 14členného
výkonného výboru není
z právního hlediska koncepční a
jedná se o zcela netradiční
Statutárním orgánem ČBaS by mělo
variantu. Potřeba právě
být gremium. Gremium by bylo
tříčlenného statutárního orgánu
tvořeno předsedou ČBaS,
není nijak zdůvodněna.
1.místopředsedou ČBaS a
2.místopředsedou ČBaS. Předseda Obvyklý je individuální statutární
ČBaS je volen valnou hromadou.
orgán (předseda, případně
Místopředsedy pak volí taktéž valná místopředseda) a k tomu
hromada, ze členů VV.
případně výkonný výbor, NEBO

kolektivní statutární orgán, kde
výkonný výbor zastává funkci
statutárního i výkonného orgánu a
personální složení obou orgánů je
přitom shodné.
VV předložil variantní řešení –
statutární orgán předseda a
místopředseda (voleni VH,
místopředseda z řad VV) a
8členný výkonný výbor (předseda
ČBaS, předsedové odborných
komisí a 3 zástupci členské
základny).

Článek XVII., bod 6., písm.c

Článek XVII., bod 6., písm.d

Článek XVIII., bod 2.

jmenovat a odvolávat generálního
sekretáře svazu a další pracovníky
sekretariátu,
vymazat
jmenovat a odvolávat na návrh
předsedy komise či rady člena
komise či rady,

Výkonný výbor sestává z předsedy
ČBaS, předsedů ekonomické,
marketingové a trenérsko metodické
komise a zástupce správní rady.
Zasedání výboru se účastní rovněž
generální sekretář, avšak bez práva
hlasování.

Návrh se shoduje s návrhem VV
– bude zapracováno.
Návrh se shoduje s návrhem VV
– bude zapracováno.

vymazat
Navrhované složení představuje
Výkonný výbor sestává z předsedy 14 osob, oproti zadání VH ještě
ČBaS, předsedů komisí ekonomické, začlenění předsedy KR, které
marketingové, trenérsko-metodické, nepožaduje ani sám předseda
rozhodčích, sportovně technické a 8 KR. Jeví se jako nadbytečné.
předsedů oblastních badmintonových
svazů. Zasedání výboru se účastní Začlenění 8 předsedů oblastí
rovněž generální sekretář a však bez bude zpracováno jako varianta
dle zadání VH, z právního
práva hlasování.
hlediska však toto řešení není

systematicky správné – většina
VV by nebyla volena VH!

Článek XVIII., bod 3.

Výkonný výbor si ze svého středu volí Místopředsedové ČBaS jsou voleni Návrh bude zapracován
místopředsedu ČBaS.
Valnou hromadou ze členů VV.
v souladu s návrhem
předloženým VV.
Výkonný výbor se schází dle potřeby,
zpravidla jedenkrát měsíčně.Zasedání
svolává předseda ČBaS nebo je
svoláno předsedou, požádá li o jeho
svolání 1/3 členů VV.
Výkonný výbor se schází dle potřeby,
zpravidla jedenkrát měsíčně, zasedání
výboru svolává předseda.

Nejeví se jako potřebné –
výkonný výbor má být úzce
spolupracujícím orgánem, který
se na potřebě zasedání vždy
shodne. Takové ustanovení už
předem předpokládá vnitřní
neshody uvnitř nejdůležitějšího
orgánu mezi zasedáními VH.

rozhodovat o všech otázkách, které
nejsou těmito stanovami svěřeny do
pravomoci
jiných orgánů ČBaS,

Z právního hlediska nedává smysl
toto ustanovení vymazat. Bylo by
nutné vymezit, který orgán se
bude zabývat otázkami, které
nejsou žádnému orgánu výslovně
přiřazeny. Toto ustanovení není
v rozporu s ustanovením ve
vztahu k působnosti VH.
Ustanovení doporučujeme i
nadále ponechat.

Článek XVIII., bod 4.

Článek XVIII., bod 7., písm.c

Potřeba svolávat zasedání VV 1/3
členů odpovídá
nesystematickému složení, kdy
by většinu tvořili předsedové
oblastí nevolení VH.

vymazat

Návrh se shoduje s návrhem VV
– bude zapracováno.

Článek XVIII., bod 7., písm.f

připravovat potřebné podklady pro
zasedání správní rady a ve spolupráci se
správní radou pro zasedání valné
hromady,
vymazat

Článek XVIII., bod 7., písm.n

není

navrhovat výši členských příspěvků a Návrh se shoduje s návrhem VV
hráčských licencí
– bude zapracováno.

není

jmenovat a odvolávat na návrh TMK Může být předmětem diskuze VH.
trenéry reprezentačních výběrů

není

jmenovat a odvolávat generálního Návrh se shoduje s návrhem VV
sekretáře svazu a další pracovníky – bude zapracováno.
sekretariátu,

Článek XVIII., bod 7., písm.o

Článek XVIII.,bod 7., písm.p

jmenovat a odvolávat na návrh Návrh se shoduje s návrhem VV
předsedy komise člena komise .
– bude zapracováno..

Článek XVIII., bod 7., písm.r

není

Článek XIX.

Správní rada

vymazat

Bude zapracováno do celého
textu stanov.

Článek XXII., bod.3, písm.b

Marketingová komise (MK), která
zajišťuje marketingové využití akcí
pořádaných ČBaS, širokou prezentaci
badmintonu, projednává a schvaluje
uzavírání sponzorských smluv, smluv
na zajištění reklamy a jiných smluv,
provoz internetových stránek
provozovaných ČBaS a spolupráci s
médii.

Marketingová komise (MK), která
zajišťuje marketingové využití akcí
pořádaných ČBaS, širokou prezentaci
badmintonu, projednává a navrhuje
uzavírání sponzorských smluv, smluv
na zajištění reklamy a jiných smluv,
provoz internetových stránek
provozovaných ČBaS a spolupráci s
médii.

Z textu nevyplývá žádná
navrhovaná změna. Úprava
pravomocí MK bude zapracována
v souladu s návrhem
předloženým VV.

ČBaS se podle územního principu a ČBaS se podle územního principu a Z textu nevyplývá žádná
místa výkonu činnosti člení na místa výkonu činnosti člení na navrhovaná změna.
jednotlivé oblasti, vycházející
jednotlivé oblasti. Tyto oblastní
Za účelem možnosti
z územního členění státu. Tyto oblastní badmintonové svazy organizují a řídí
řádného čerpání dotací je
badmintonové svazy organizují a řídí činnost ČBaS v rámci své územní
VV navrhována diskuze
činnost ČBaS v rámci své územní působnosti, navazují na činnost
nad zřízením 14
působnosti, navazují na činnost orgánů orgánů ČBaS, provádí a realizují
krajských pobočných
stanovy
ČBaS, provádí a realizují stanovy
spolků. Zdůvodněno
a další předpisy ČBaS, které jsou pro ně a další předpisy ČBaS, které jsou pro
v návrhu VV.
závazné a nadřazené předpisům ně závazné a nadřazené předpisům
oblastních badmintonových svazů.
oblastních badmintonových svazů.

Článek XXIV. , bod 1.

Rozpočet
sestavuje
ekonomická
komise a schvaluje výkonný výbor a
následně správní rada. Rozpočet
představuje
souhrn
plánovaných
peněžních příjmů a výdajů za příslušný
kalendářní rok, přičemž je věcně a
metodicky
vhodně
složen
z
rozpočtových kapitol dle jednotlivých
činností ČBaS.

Článek XXV., bod 2.

Schvalování rozpočtu a
Rozpočet sestavuje ekonomická
tím veškerých jeho změn
komise a schvaluje výkonný výbor,
je svěřeno do působnosti
nejpozději do 31.1.daného roku.
VV. Nedoporučuje se
Rozpočet
představuje
souhrn
stanovit přesné datum
plánovaných peněžních příjmů a
schvalování rozpočtu,
výdajů za příslušný kalendářní rok,
neboť dle několikaleté
přičemž je věcně a metodicky vhodně
praxe na straně státu je o
složen z rozpočtových kapitol dle
výši dotací rozhodováno
jednotlivých činností ČBaS. Jakákoliv
až v průběhu 1. kvartálu
rozpočtová změna kapitol ( komisí
daného kalendářního
STK,
TMK,KR,
EK,MK
a
roku. Je běžnou praxí
sekretariátu)
podléhá
schválení
sportovních svazů
výkonným výborem, který zároveň
hospodařit dle provizória
informuje dozorčí radu.
a v návaznosti na znalost

výše přidělených dotací
zpracovat finální
rozpočet.
V podrobnostech tento
postup zdůvodňuje za EK
Mgr. Tomáš Masár.

