SROVNÁNÍ VYBRANÝCH
SPORTOVNÍCH SPOLKŮ V ČR1

Český svaz pozemního hokeje2

Česká asociace squashe, z.s.

Česká baseballová asociace

velikost členské
základny v tisících

nejvyšší orgán

počet delegátů

četnost zasedání

statutární orgán

počet
členů

výkonný orgán

2

variabilní, kluby a oddíly
(1:50), oblastní útvary (1 za
útvar), kluby přátel a
konference
asociace (1 za útvar)

každé 4 roky

president

1

předsednictvo

4

variabilní, dle počtu bodů
klubů (aktivní členové, účast
v soutěžích družstev, práce s
valná hromada
mládeží)

každý rok

výkonný výbor

5

výkonný výbor

8

10

parlament

valná hromada

variabilní, oddíl nad 20
členů 1 hlas, při splnění
dalších kritérií (soutěže
družstev) až 3 další hlasy
45 (předseda, předsedové
odborných komisí a
předseda LR, zástupci
oblastních svazů v poměru
podle počtu evidovaných
členů)

každý rok

předseda

každé 2 roky

každý rok

počet
členů

složení

president, hospodář, předseda soutěžní
komise, předseda TMK, předseda komise
mládeže, předseda mezinárodní komise
a předsedové dalších odborných komisí
5 až 9
(voleni nejvyšším orgánem)

5

podpisové právo

kontrolní orgán

počet
členů

president (zastupuje místopředseda
nebo jiný pověřený člen)

revizní komise

3

předseda, místopředseda, členové předseda, nebo místopředseda spolu
(voleni nejvyšším orgánem)
s dalším členem VV

revizní komise

3

předseda, místopředseda pro
mezinárodní oblast, místopředseda pro
řízení soutěží, člen VV pro rozvoj, člen
VV pro marketing a finance (voleni
nejvyšším orgánem)

výkonný výbor

5

předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda

kontrolní komise

3

1

výkonný výbor

předseda, předseda EK, předseda MK,
předseda (v případě dlouhodobé
předseda TMK (voleni nejvyšším nepřítomnosti nebo zániku mandátu
orgánem), zástupce SR (předseda, volen
místopředseda - nutno zapsat do
5
SR)
rejstříku)

dozorčí rada

3

předseda

1

předsednictvo

4

revizní komise
odvolací a kontrolní
prezident a další členové exekutivy prezident, nebo společně dva členové komise (není zapsáno v
(voleni nejvyšším orgánem)
exekutivy
rejstříku)

3

výkonný výbor

5

Český svaz kanoistů, z.s.

10

variabilní, rovnocenné
zastoupení sekcí, klíč
stanovuje předsednictvo při
konference
svolání

Český svaz házené, z.s.3

17

konference variabilní, každý klub 1 hlas

každé 2 roky

exekutiva

5 až 9

exekutiva

5 až 9

26

delegáti dle sekcí (45 plavání, 10 - dálkové a zimní
plavání, 5 - synchronizované
plavání, 5 - skoky do vody, 5
konference
- masters)

každý rok

výkonný výbor

7

výkonný výbor

7

předseda, místopředseda, 5 členů (voleni
nejvyšším rogánem)

předseda a místopředseda
samostatně

kontrolní a revizní
komise

3

27

konference

variabilní, klíč stanovuje
předchozí konference
(paritní zastoupení
výkonnostního a
vrcholového sportu, každý
kraj alespoň 1 delegát)

4 až 8

předseda, 1. místopředseda, 2
místopředsedové, až 4 další členové
(voleni nejvyšším orgánem)

předseda samostatně, nebo
místopředseda s dalším členem
výboru

dozorčí rada

5

36

prezident, viceprezidenti,
předseda DR, 14 delegátů
extraligy, 14 delegátů I. ligy,
14 delegátů II. ligy, 1
delegát ligy žen, 1 delegát
konference
za každý kraj

předseda a 10 členů (6 vrcholový hokej extraliga, I. liga, 4 výkonnostní hokej ostatní soutěže; voleni nejvyšším
11
orgánem)

prezident, viceprezidenti, GS

dozorčí rada

7

předseda a místopředseda společně,
dva místopředsedové společně nebo
předseda, místopředsedové, další
ostatní členové výboru vždy všichni
členové (voleni nejvyšším orgánem)
společně s předsedou dozorčí a odvolací rada

5

Český svaz plaveckých sportů

Česká asociace stolního tenisu

Český svaz ledního hokeje z.s.

Česká basketbalová federace z.s.

42

valná hromada

variabilní, všechny
právnické osoby

každý rok

každé 2 roky

každý rok

výkonný výbor

výkonný výbor

výkonný výbor

4 až 8

11

9

výkonný výbor

výkonný výbor

výkonný výbor

9

předseda (volen nejvyšším orgánem) a
předsedové jednotlivých sekcí (3, voleni
nejvyšším orgánem sekce)

předseda

5

Český volejbalový svaz4

Český tenisový svaz z. s.

45

5

Český florbal

Český atletický svaz6

Fotbalová asociace České republiky

konference

variabilní (KSV na každých
200 registrovaných členů 1
delegát, oddíl hrající
nejvyšší soutěž, asociace s
celostátní působností)
120 (procentní poměr
registrovaných hráčů
jednotlivých oblastí k
celkovému počtu
registrovaných hráčů)

každé 4 roky

předseda nebo místopředseda,
generální sekretář

kontrolní a revizní
komise

3

výkonný výbor

prezident (volen nejvyšším orgánem) a
dalších minimálně 9 členů (voleni radou
10
na návrh prezidenta)

prezident

dozorčí rada

3

výkonný výbor

prezident, viceprezident a 7 členů
(prezident a 5 členů voleni nejvyšším
orgánem, 3 členové zástupci krajů
potvrzovaní nejvyšším orgánem, v
případě nepotvrzení zvýšen počet členů
volených nejvyšším orgánem)

prezident, viceprezident, ředitel
sekretariátu samostatně

odvolací a revizní
komise (nezapsána v
rejstříku)

3

předseda nebo ředitel samostatně

dozorčí rada

8

předseda, 2 místopředsedové a 9 dlších předseda a místopředseda, nebo dva
členů (voleni nejvyšším orgánem)
místopředsedové

revizní a kontrolní
komise

5

13

76

79 (členové VV a 70
delegátů z krajů - počet
oddílů děleno počtem
delegátů, výsledkem
koeficient pro 1 hlas, každý
valná hromada
kraj min. 3 delegáti)

79

valná hromada

variabilní (na každých 200
sportovců registrovaných v
členech ČAS 1 delegát, 4
delegáti KAS)

každé 2 roky

předsednictvo

11

předsednictvo

předseda, místopředsedové, předsedové
odborných komisí, ředitel, šéftrenér
(voleni nejvyšším orgánem, resp.
11
jmenováni předsedou)

valná hromada

variabilní (členské kluby
nejvyšších soutěží po 1
delegátovi, 35 delegátů
členské kluby divizí, 76
delegátu okresní svazy, 14
delegátů krajské svazy, 11
delegátů Pražský fotbalový
svaz)

každý rok

výkonný výbor

12

výkonný výbor

12

výkonný výbor

1

předseda, místopředsedové, členové
(řídí činnost odborných komisí; voleni
výborem ČSV)

správní rada

valná hromada

každý rok

prezident

13

70

337

každých 5 let

správní rada

9

9

1 Zdroj velikosti členské základny Ročenka ČUS 2019, dostupná zde https://www.cuscz.cz/files/2706M2F.pdf?fbclid=IwAR3OageLSn5VXiIJomRRjVPAnWtOK7JzzAGOjDiJKYXX7bnc7EDuXxYV47Q; velikost členské základy zaokrouhlena na celé tisíce.
2 Pozemní hokej má zřízenou tzv. radu, která je nejvyšším orgánem v období mezi zasedáními konference, tj. mezistupeň mezi konferencí a předsednictvem.
Je složena z členů předsednictva (5 až 9), zástupce sportovních klubů a oddílů (1), zástupce asociací (1) a zástupce oblastních orgánů (1).
3 Házená má zřízenou tzv. radu, která dohlíží na činnost exekutivy. Je složena z 13 zástupců KSH, 3 zástupců nejvyšší ženské soutěže, 5 zástupců nejvyšší mužské soutěže. Popis činnosti rady je formální - obdobně jako u SR ČBaS.
4 Český volejbalový svaz má zřízený výbor ČVS nadřazený správní radě - aktuálně 67 členů, zjednodušeně řečeno malá valná hromada. Konference volí výbor a revizní a kontrolní komisi, výbor volí správní radu.
5 Tenis má zřízenou tzv. radu, zastupitelský a legislativní orgán. Je složen z 36 členů.
6 Atletika zřizuje tzv. výbor, složený z předsednictva (výkonného výboru), předsedů KAS, členů Rady IAAF nebo Rady EAA.

