
Návrh na změny stanov dle zadání VH ČBaS 

 
Zadání VH 

 
Zdůvodnění 

 

 
Ustanovení  

 
Předpokládané paragrafové znění Hlasování 

Změna stanov ČBaS 
v bodě výpočtu 
mandátů  
delegátů valné 
hromady ČBaS 
 
- z usnesení VH 
nevyplývá konkrétní 
zadání 
- výpočet mandátů 
delegátů proto 
připraven ze strany 
VV ČBaS 

Celkové snížení počtu 
delegátů. Členství je 
vázáno na registraci – 
hráči, trenéři, rozhodčí. 
Delegáti jsou především 
zástupci klubů a oddílů, 
následně do celkového 
počtu zástupci oblastí. 
Jsou upřednostněny kluby 
a oddíly s velkým počtem 
registrovaných členů; 
předpoklad je, že bychom 
měli dosáhnout na ca 6000 
– 10000 registrovaných 
členů, potom by váha 200 
registrovaných členů měla 
být základ; mj. motivuje 
kluby/oddíly k náboru a 
registraci členů. Stávající 
členové vedení ČBaS jsou 
nadáni poradním hlasem.  

Čl. XV. 
odst. 6 

Valná hromada je tvořena nejvýše třiceti čtyřiceti pěti delegáty, kterými jsou: 
a. Předseda ČBaS, 
b. předsedové odborných komisí a předseda legislativní rady, 
a. zástupci členů ČBaS – právnických osob, přičemž na každého člena s více než 
200 registrovanými členy připadá jeden delegát, v případě více než třiceti klubů a 
oddílů s více než 200 registrovanými členy s přidělením delegátských míst podle 
velikosti klubu či oddílu.  
b. do celkového počtu třiceti čtyřiceti pěti delegátů zástupci všech oblastních svazů 
v poměru stanoveném podle počtu registrovaných evidovaných členů v jednotlivých 
oblastech k poslednímu dni roku předcházejícího roku konání valné hromady, 
přičemž pouze tito delegáti mají právo hlasovat. Každý delegát má jeden hlas, 
hlasy všech delegátů mají stejnou váhu. 
Valné hromady se dále účastní s hlasem poradním, nejsou-li delegáty:  
a. předseda ČBaS, 
b. předsedové odborných komisí,  
c. předseda legislativní rady, 
d. předseda dozorčí rady, 
e. generální sekretář. 
  

Bod 2 
(usnesení 
VH 4.2.) 

 
Delegáti VH 
 
- související úprava 

V souvislosti se změnou 
klíče ke stanovení 
delegátů na VH se 
navrhuje začlenění 
předsedy dozorčí rady jako 
účastníka VH s hlasem 
poradním (pokud není 
delegátem). 

Čl. XV. 
odst. 7 

Právo účastnit se valné hromady mají dále má dále předseda dozorčí rady a 
předem přihlášení hosté. 

Bod 2 
(usnesení 
VH 4.2.) 

Změna stanov ČBaS 
v bodě zapojení 
všech  
členů správní rady do 
výkonného výboru 
ČBaS 

Nově sestává výkonný 
výbor z dvanácti členů; 
pouze čtyři z nich voleni 
valnou hromadou. Svaz 
většinově řídí předsedové 
oblastí, nikoliv předseda 
ČBaS a předsedové 
odborných komisí volení 
nejvyšším orgánem – VH.   

Čl. XVIII. 
odst. 2 

Výkonný výbor sestává z předsedy ČBaS, předsedů ekonomické, marketingové a 
trenérsko-metodické komise a zástupce 8 členů správní rady – předsedů 
oblastních svazů. Zasedání výboru se účastní rovněž generální sekretář, avšak 
bez práva hlasování. Bod 1 

(usnesení 
VH 4.1.) 



Členové VV 
 
- související úprava 

  Správní rada volí ze svého středu předsedu. Zástupce správní rady, zpravidla 
předseda, je oprávněn účastnit zasedání výkonného výboru ČBaS. 

Bod 1 
(usnesení 
VH 4.1.) 

Delegáti VH 
 
- související úprava 

  Legislativní rada je tříčlenná, když se má za vhodné, aby alespoň jeden člen rady 
měl právnické vzdělání, a ze svého středu volí předsedu. Předseda legislativní rady 
je oprávněn účastnit se jako delegát zasedání valné hromady. 

Bod 2 
(usnesení 
VH 4.2.) 

 


