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Zpráva Legislativní rady ČBaS  
za uplynulé období (2014 – 2018) 



Důvody vzniku legislativní rady 

- „Kde je právo neurčité, tam 

není práva.“ („Ubi ius incertum, 

ibi ius nullum) 

 

- úprava právních předpisů 

(stanovy, směrnice, nařízení a 

smlouvy), příprava veřejných 

zakázek, konzultace (zejm. 

členům orgánů ČBaS) atd. 

 

- činnost Legislativní rady 

založena stanovami ČBaS 

přijatými dne 14. 6. 2014 

(zejm. legislativní činnost)  
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Personální složení 

2014 – 2018  

 

- Na začátku období: JUDr. 

Josef Rubáš, Ing. Karel 

Kotyza, Ing. Jaroslav Sobota, 

PhD. 

 

- Na konci období: JUDr. Josef 

Rubáš, Mgr. Jan Port, Ing. 

Karel Plánička  

 

- „pro bono“ (pro bono publico) 

– stovky hodin odborné 

práce pro ČBaS bylo 

poskytnuto bezplatně 
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Činnost v uplynulém období 

(6.2017 – 6.2018)   

Legislativní činnosti:  

- Ve spolupráci s TMK: Statut reprezentanta a Směrnice pro výběr a vedení 

reprezentace  

- novelizace směrnice o registrovaných hráčích 

- asistence STK a kontrola soutěžních předpisů 

- úprava GDPR 

Výkladová činnost: 2 výkladová stanoviska 

Odvolací činnost: 1 kauza 

Kárná, rozhodčí, smírčí činnost: v období neřešeno  

 

Ostatní: příprava smluv + řešení denní agendy (komunikace, odpovědi na dotazy, 

příprava výběrových řízení atd.)   
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Přehled činnost legislativní rady 

2014 - 2018 
– Stanovy ČBaS a jejich dvojí aktualizace (účinné od 14. 6. 2014) 

– Jednací řád Výkonného výboru ČBaS (účinný od 16. 10. 2014) 

– Statut komisí ČBaS (účinný od 27. 5. 2015) 

– Volební řád valné hromady (účinný od 28. 4. 2016) 

– Jednací řád valné hromady (účinný od 28. 5. 2016) 

– Směrnice o registrovaných trenérech (účinnost 1. 7. 2016) 

– Směrnice o registrovaných rozhodčích (účinnost 1. 7. 2016)  

– Směrnice o registrovaných hráčích (účinnost 1. 1. 2017) 

– Statut reprezentanta (účinný od 1. 1. 2018) 

– Směrnice pro výběr a vedení reprezentace (účinná od 16. 5. 2018)  

– 6x výkladové stanovisko  

– rozpisy soutěží a změny Soutěžního řádu (konzultace dle potřeb STK)  

– desítky konzultací, smluvních vzorů, připravených veřejných zakázek atd. 

– stovky e-mailů a další komunikace v rámci legislativní rady     
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Výhled do dalšího období  

2018 - 2022 

Hlavní úkoly (v pořadí dle priorit) 

- denní agenda (spolupráce/odpovědi na dotazy orgánů ČBaS a členské základny), 

dohled nad dodržováním předpisů ČBaS 

- spolupráce dle potřeb orgánů ČBaS 

- implementace GDPR 

- aktualizace smluvních vzorů a vzorů výběrových řízení ČBaS 

- manuály pro pořadatele turnajů (ve spolupráci s STK a MK) 

- kompletace úpravy vnitřních předpisů ČBaS (zbývá aktualizovat/nově zpracovat 

disciplinární řád a soutěžní řád; spolupráce STK) 

 

Kandidáti: Mgr. Jan Port, Ing. Karel Plánička, Mgr. Michal Böhm – stávající předseda 

JUDr. Josef Rubáš je zcela vyčerpaný a plně vytížený 

   

Doporučení k vyslovení důvěry navrhovaným kandidátům a jejich volbu.  
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Děkuji Vám za pozornost.  


