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SROVNÁNÍ VNITŘNÍ ORGANIZACE SPORTOVNÍCH SPOLKŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Vnitřní organizace spolku je především jeho interní záležitostí. Přesto byl pro účely připravované 
aktualizace stanov Českého badmintonového svazu připraven tento materiál vč. související tabulky  
– „Srovnání vybraných sportovních spolků v ČR“, a to za účelem porovnání vnitřní organizace 
sportovních svazů v České republice, ustanovených ve formě zapsaných spolků. 
 
Obsahem přiložené tabulky je porovnání vnitřní organizace 15 vybraných spolků ze sportovního 
prostředí ve sledovaných údajích podstatných pro připravovanou aktualizaci stanov ČBaS.  
 
Výběr 15 subjektů z celkového počtu 73 sportovních svazů sdružených v ČUS k 31. 12. 20191 proběhl 
náhodně ve třech oblastech: 

1. se zaměřením na svazy individuálních sportů (stolní tenis, squash, tenis, plavání), protože se 
mezi tento druh sportů řadí i badminton,  

2. se začleněním „nejznámějších“ sportovních odvětví (tenis, hokej, fotbal, atletika, volejbal, 
basketbal, florbal) a 

3. rovněž s ohledem na velikost členské základny jednotlivých sportovních svazů; spolky jsou 
v tabulce řazeny vzestupně podle velikosti členské základy. 

 
Sledované údaje byly stanoveny v souladu se změnami stanov, které jsou navrhovány na základě 
usnesení VH ze dne 20. 6. 2020, předloženého návrhu VV a návrhu SR. Jedná se tak o: 
 

A) počet delegátů nejvyššího orgánu a způsob jejich určení 
B) četnost zasedání nejvyššího orgánu 
C) statutární orgán – individuální či kolektivní, počet členů a způsob volby 
D) způsob jednání za spolek (podpisové právo). 

 
Doplňkově bylo sledováno také ustavení kontrolního orgánu a počet jeho členů. 
 

E) kontrolní orgán – počet členů.   
 

 

Ze zpracovaného porovnání vyplývají především tyto 
 

ZÁVĚRY RELEVANTNÍ PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ VE VZTAHU KE STANOVÁM ČBAS: 
 

 
A) POČET DELEGÁTŮ NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU A ZPŮSOB JEJICH URČENÍ 

 
Počet delegátů a způsob jejich určení je zcela individuální, stanovený tak, aby odpovídal požadavkům 
jednotlivých sportovních svazů. V obecné rovině lze rozlišovat mezi individuálními a kolektivními sporty. 
 
Individuální sporty staví své klíče k určení počtu delegátů často ve vztahu k oddílům/klubům, kdy 
za každých x členů klubu je počítán 1 delegát, případně 1 hlas.  
 
Typicky kolektivní sporty kromě delegátů z řad klubů vysílají na hlasování nejvyššího orgánu zástupce 
soutěží. 
 
 
B) ČETNOST ZASEDÁNÍ NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU 

 
U 8 ze sledovaných spolků je nejvyšší orgán svoláván zpravidla každý rok, poměrně častá (u 4 ze 
sledovaných spolků) je rovněž varianta svolání nejvyššího orgánu jednou za 2 roky.  
 
Výjimkou není ani zasedání dokonce jednou za 4-5 let (volejbal, tenis, pozemní hokej). 
 
 

 
1 Zdroj Ročenka ČUS 2019 2706M2F.pdf (cuscz.cz) 

https://www.cuscz.cz/files/2706M2F.pdf?fbclid=IwAR3OageLSn5VXiIJomRRjVPAnWtOK7JzzAGOjDiJKYXX7bnc7EDuXxYV47Q
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C) STATUTÁRNÍ ORGÁN – INDIVIDUÁLNÍ ČI KOLEKTIVNÍ, POČET ČLENŮ A ZPŮSOB VOLBY 

 
Ze sledovaného vzorku 15 svazů mají 4 z nich individuální statutární orgán, tedy předsedu či prezidenta 
(jedná se i o tak početný spolek jakým je tenis), zbývajících 11 svazů řídí kolektivní statutární orgán.  
 

V případě statutárního orgánu je velmi zajímavé sledovat počet členů kolektivního statutárního 
orgánu s ohledem na velikost členské základny. 
 
Svazy s nižší členskou základnou (cca do 20 tisíc členů), mezi které pro účely tohoto srovnání řadíme  
i badminton, disponují statutárním orgánem o velikosti 4 až 5 členů.  
 
Český svaz plaveckých sportů (velikost členské základy 26 tisíc) má výkonný výbor o 7 členech, svazy 
s členskou základnou nad cca 35 tisíc vnitřně řídí výkonné výboru o 9 až 13 členech.  
 
Záměrně byla mezi sledované svazy vybrána Fotbalová asociace České republiky, a to z důvodu, že se 
jedná o svaz s absolutně nejvyšším počtem členů, a to 337 tisíc! FAČR řídí výkonný výbor složený z 12 
členů.  
 
V kolektivních statutárních orgánech se prosazuje lichý počet členů orgánu, v případě sudého počtu 
s hlasem rozhodujícím pro předsedu. 
 

Bezvýhradně prochází volba členů výkonného orgánu nejvyšším orgánem jednotlivých 
spolků.  
 
Je systematicky správné, aby výkonný (resp. statutární) orgán spolku volil nejvyšší orgán spolku. 
V drtivé většině se výkonný orgán skládá z předsedy, místopředsedy a předsedů odborných komisí – 
tedy každý člen výkonného orgánu má na starosti určitou odbornou působnost či sekci daného sportu.  
 
Pouze v kolektivních sportech se prosazují zástupci nejvyšších soutěží – ovšem taktéž voleni nejvyšším 
orgánem. 
 
Je důležité upozornit rovněž na systematickou strukturu vztahu mezi statutárním orgánem a 
výkonným orgánem:  

 
a) ve svazech, kde je statutární orgán individuální (předseda, místopředseda, prezident), funkci 

výkonného orgánu přebírá typicky výkonný výbor (s počtem členů průměrně 5 až 9), 
nezapisovaný do spolkového rejstříku  
 

b) ve svazech, kde je statutární orgán kolektivní (výkonný výbor, předsednictvo, exekutiva), 
vykonává tento orgán ve stejném složení veškeré výkonné funkce.  
 

 
D) ZPŮSOB JEDNÁNÍ ZA SPOLEK (PODPISOVÉ PRÁVO) 

 
Podpisovým právem disponuje co nejmenší počet lidí – typicky předseda či prezident, případně 
místopředseda pro případ nepřítomnosti předsedy, či místopředseda společně s dalším členem 
orgánu.  
 
Není neobvyklé, že podpisovým právem bývá nadán také generální sekretář. 
 
 
E) KONTROLNÍ ORGÁN – POČET ČLENŮ  

 
Kontrolní orgány obvykle čítají 3 členy, méně častěji 5 členů, vyšší počty jsou výjimečné (lední hokej, 
atletika). Ve vztahu ke statutárnímu či výkonnému orgánu (počtu členů) se neprojevuje žádná zvláštní 
souvislost. 


