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Stanovisko Legislativní rady ČBaS na pokyn z jednaní VV ČBaS ze dne 3.11.2020 
 
Legislativní rada byla na jednání VV ČBaS dne 3.11.2020 požádána usnesením č. 12  
o následující stanovisko: 
 
Výkonný výbor uložil legislativní radě zpracovat výklad stanov, týkající se bodů schvalování 
změn rozpočtu v probíhajícím finančním období a schvalování nového rozpočtu pro 
nadcházející účetní období. 
Součástí tohoto výkladu bude vysvětlení práv a povinností SR vztahující se k výše uvedeným 
bodům. 
 
Legislativní rada je dle článku XXI., odst. 4, písm. c) Stanov oprávněna k výkladu stanov.  
 
Legislativní rada se zabývala otázkou, zda není žádný člen v konfliktu zájmů pro vydání tohoto 
stanoviska. Člen LR Mgr. Jan Port je zároveň i členem SR. Na dotaz předsedy LR tento člen 
uvádí, že se necítí být jakkoliv podjatý a je schopen nezávisle vykonávat svou funkci člena LR. 
Předseda LR tuto informaci zvážil a rozhodl se i vhledem k profesnímu postavení Mgr. Jana 
Porta nevyloučit ze zpracování tohoto stanoviska. 
 
 
K tomuto podává legislativní rada následující stanovisko: 
 
Pro výklad Stanov ve věci schvalování změn rozpočtu uvádí výčet předmětných ustanovení 
Stanov: 
 
Článek XXV., odst. 2 Stanov 
 
Rozpočet sestavuje ekonomická komise a schvaluje výkonný výbor a následně správní rada.  
 
Článek XVIII., odst. 7, písm. d) Stanov  
 
Do působnosti výkonného výboru zejména náleží schvalovat rozpočet ČBaS a subjektů 
vedlejší hospodářské činnosti ČBaS. 
 
Článek XIX., odst. 6, písm. c) Stanov 
 
Do působnosti správní rady ČBaS náleží: v návaznosti na schválení rozpočtu výkonným 
výborem projednávat a schvalovat rozpočet ČBaS. 
 
Článek XXII., odst. 3, písm. c) Stanov 
 
Ekonomická komise (EK), která vytváří ekonomického zázemí pro fungování ČBaS, řídí 
obchodní a ekonomickou činnost ČBaS, když mimo jiné zpracovává rozpočet, vede bilanční 



a plánovací podklady, evidenci o příjmech a výdajích svazu, evidenci o majetku svazu… 
 
 
Tedy: 
 
Rozpočet sestavuje ekonomická komise (, která mimo jiné zpracovává rozpočet) a schvaluje 
výkonný výbor (, kterému náleží schvalovat rozpočet ČBaS) a následně správní rada (, které v 
návaznosti na schválení rozpočtu výkonným výborem náleží projednávat a schvalovat rozpočet 
ČBaS).  
 
Metodou gramatického a logického výkladu lze tedy jednoznačně dovodit, že: 
 

- Ekonomická komise rozpočet zpracovává 
- Výkonný výbor schvaluje 
- Správní rada následně v návaznosti na schválení rozpočtu výkonným výborem, rozpočet 

projednává a schvaluje 
 
Určitou systematickou vadou může být zdánlivá duplikace pravomocí a kompetenční spor o to, 
zda schvaluje rozpočet výkonný výbor nebo správní rada z hlediska zmínění těchto pojmů 
v rámci kompetencí obou orgánů. 
 
Tento rozpor lze vyjasnit: 
 

- výkladem termínu následně, kdy Slovník spisovného jazyka českého uvádí jeho význam 
„následující: n. zjev; n-é období; n-í rok (Lum.); jaz. n. děj; chem. n-é reakce 
probíhající za sebou; žel. n. vlak následující za předchozím vlakem ve stanoveném 
časovém odstupu; zeměd. n-á plodina vysetá po jiné, tzv. předplodině“ 
 

- výkladem termínu v návaznosti, jako časovou posloupnost jednotlivých kroků 
 

- a pouze podpůrně tím, že správní rada je již zastoupená dvaceti procenty hlasů v rámci 
výkonného výboru. 
 

Závěr: 
 
Správní rada tedy projednává a schvaluje již schválený rozpočet. Neboť ten byl již schválen 
výkonným výborem. 
 
LR se zabývala otázkou, zda změna rozpočtu ČBaS vyžaduje schválení. LR je toho názoru, že 
změna rozpočtu ČBaS má splňovat stejné požadavky na formu kladené Stanovami pro 
schvalování rozpočtu ČBaS. Je otázkou ekonomickou, zda předkládanou úpravu, která 
nezasahuje do jednotlivých kapitol rozpočtu, lze vůbec považovat za změnu rozpočtu. 
Legislativní rada byla požádána o stanovisko ke změně rozpočtu, a proto se touto materií pro 
účely tohoto stanoviska LR nezabývala. 
 
 
 
Praha, 12. 11. 2020 
 
Mgr. Ing. Michal Böhm,  
předseda LR ČBaS 


