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Stanovisko Legislativní rady ČBaS na žádost zaslanou e-mailem dne 25. 11. 2020 
 
LR byla požádána o výkladové stanovisko k jednotlivým porušením namítaným DR, konkrétně: 
 

1) zda je dozorčí rada vůbec oprávněna k výkladu stanov 
 
LR: K výkladu Stanov je oprávněna pouze LR dle čl. IV, odst. 3 in fine a čl. XXI., odst. 

4, písm. c). Ostatní členové mohou Stanovy užívat, avšak nikoliv prezentovat svůj vý-

klad a prezentovat jej autoritativně jako stanovisko. 
 
2) zda je dozorčí rada oprávněna sdělovat na základě svého stanoviska jakékoliv třetí 

osobě vyjma výkonného výboru, že výkonný výbor v čele se svým předsedou překračuje 

své pravomoci a porušuje tak platné stanovy, 
 

LR: Pokud DR při své činnosti zjistí, že byly porušeny stanovy, právní předpisy nebo 

např. dotační podmínky, má takové to zjištění nejdříve sdělit VV. 
 

3) zda zadáním práce na novém logu ČBaS (správně vizuální identitě), případně uzavřením 

s tím spojených smluv, došlo ke změně symbolů ČBaS, resp. porušení čl. V. stanov ja-

kýmkoliv způsobem, případně zda změna loga přísluší k rozhodování valné hromadě 

ČBaS 
 

LR: Nikoliv, takovýto výklad je zcela mimoběžný se zněním Stanov. Nelze zaměňovat 

znaky (vlajku a znak) za logo ČBaS. 
 

4) vyložit čl. XIX. odst. 6 písm. b) stanov ČBaS, ze kterého DR dovozuje povinnost VV 

(!) projednávat se SR činnost ČBaS 
 

LR: Uvedené ustanovení stanoví, že jednou z činností SR je projednávat činnost ČBaS 

a navrhovat postupy a opatření za účelem zlepšení jeho činnosti. ČBaS tedy není povi-

nen, jakkoliv aktivně vyzývat SR k projednání své činnosti. 
 
5) zda ČBaS v návaznosti na jednání VV ČBaS dne 3. 11. 2020 z právního hlediska a dle 

stanov ČBaS disponuje schváleným rozpočtem 
 

LR: Ano, v návaznosti na předchozí stanovisko LR potvrzujeme, že rozpočet schválený 

VV je považován za schválený rozpočet.  
 
6) zda je postup TMK vedoucí ke změně systému přípravy talentové mládeže v souladu se 



stanovami (tj. schválení obecného záměru na jednání VV, obecná veřejná informova-

nost, následně při znalosti dotačních podmínek předložení VV ke schválení finálního 

projektu na rok 2021). 

LR: Postup TMK není v rozporu se Stanovami.  

7) komplexní výkladové stanovisko k pravomoci a kompetenci DR ČBaS tak, jak jsou tyto 

vymezeny v čl. XX. stanov ČBaS, a to z důvodu, že výše uvedené stanovisko DR, jakož 

i současná činnost DR ČBaS jako taková, se dle mého názoru zcela vymyká účelu, pro 

který je DR coby kontrolní orgán zřízena, svým přístupem zatěžuje ČBaS, namísto pl-

nění jí zadaných povinností. 

LR: Působnost DR ČBaS je vymezena v čl. XX Stanov, které stanoví, že dozorčí rada 

je kontrolním orgánem ČBaS provádějícím nezávislý dozor nad majetkovým a finanč-

ním hospodařením ČBaS a činností orgánů ČBaS. Dále pak Stanovy demonstrativně 

uvádí činnosti, nad kterými provádí DR nezávislý dozor. Jsou mezi nimi činnosti všech 

orgánů ČBaS, činnosti oblastních svazů, majetkové a finanční hospodaření ČBaS, sub-

jekty s majetkovou účastí ČBaS. DR provádí nezávislý dozor nad uvedenými čin-

nostmi, zda jsou v souladu se zákonem, podzákonnými právními předpisy, ostatními 

závaznými předpisy a předpisy ČBaS. LR pouze dodává, že DR není oprávněna k vý-

kladu Stanov. 

 
Praha, 6. 12. 2020 
 
Mgr. Ing. Michal Böhm,  
předseda LR ČBaS 


