
Řády ČBF                                                                                                                                                                             Stanovy ČBF  

STANOVY České basketbalové federace, o.s.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek I.

Postavení, název a sídlo

1.1. Česká  basketbalová  federace,  o.s.  (dále  jen  „ČBF“),  je  zájmovým  sdružením  fyzických  osob 
provozujících basketbal, sdružených ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném 
znění  (dále  jen  „Zákon“).  Jejími  členy  mohou  být  i  právně,  majetkově  a  organizačně 
samostatné a nezávislé  sportovní  subjekty  se  sídlem na  území  České  republiky,  jejichž  základním 
předmětem činnosti je provozování basketbalu.

1.2. V návaznosti na krajské členění České republiky se ČBF dále územně člení na jednotlivé oblasti, které  
jsou organizačními složkami ČBF s právní subjektivitou odvozenou od ČBF a založenou ve smyslu 
ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) Zákona, § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění  (dále  jen  „Občanský zákoník“)  a  odst.  11.1.  těchto  stanov (dále  jen  „Oblastní 
jednotky ČBF“). Jednotlivé Oblastní jednotky ČBF jsou tvořeny těmi subjekty sdruženými v ČBF, 
jejichž sídlo, místo podnikání, trvalý pobyt nebo adresa pro doručování a styk (dále též „Sídlo“) se 
nachází  na  území  té  které  Oblastní  jednotky  ČBF.  V odůvodněných  případech  je  na  základě 
rozhodnutí Výboru ČBF možné působení subjektu sdruženého v ČBF v rámci jiné Oblastní jednotky 
ČBF, než do které by byl začleněn podle svého Sídla.

1.3. ČBF má tedy v návaznosti na odst. 1.2. těchto stanov z hlediska organizační struktury dva organizační 
stupně:

1.3.1. ČBF

1.3.2. Oblastní jednotky ČBF.

1.4. Základním dokumentem ČBF jsou její stanovy, které jsou závazné pro všechny v ní sdružené subjekty, 
všechny Oblastní jednotky ČBF a orgány na všech organizačních stupních ČBF. Z těchto stanov musí 
vycházet a musí s nimi být v souladu statuty jednotlivých Oblastních jednotek ČBF, veškeré další 
vnitřní předpisy, vnitřní směrnice či vnitřní řády přijímané ČBF a/nebo Oblastními jednotkami ČBF, 
jakožto i veškerá rozhodnutí orgánů na všech organizačních stupních ČBF. 

1.5. ČBF sdružuje především:

1.5.1. fyzické  osoby  -  hráče,  trenéry,  rozhodčí  a  komisaře,  jakož  i  další  jednotlivce  působící  
v basketbalovém hnutí;

1.5.2. tělovýchovné  jednoty,  sportovní  kluby  a  jiné  právnické  osoby  jako  subjekty  působící 
v jednotlivých místech svého Sídla a jejich individuální členy - fyzické osoby,

1.5.3. právnické osoby (asociace apod.), působící v basketbalových soutěžích, o jejichž přijetí rozhodl 
Výbor ČBF;

1.5.4. zájmové  skupiny  a  zájmová  sdružení  bez  vlastní  právní  subjektivity  přímo  působící  
v basketbalovém  hnutí,  jejichž  cílem  je  uplatňovat  a  hájit  zájmy  svých  členů  (asociace 
rozhodčích,  trenérů,  hráčů  apod.)  za  předpokladu,  že  jejich  statuty  jsou  v  souladu  s těmito 
stanovami a jsou schváleny Výborem ČBF.
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1.6. Subjekty sdružené v ČBF podle subodst. 1.5.1., 1.5.2. a 1.5.3. těchto stanov mají zcela samostatné 
právní  postavení  a  vlastní  právní  subjektivitu  (mimo jiné  podle  svých zakládacích  listin)  a  zcela  
samostatně a nezastupitelně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, vykonávají vlastní činnost, 
činí  vlastní  právní  úkony i  spravují  a  evidují  vlastní  nebo svěřený majetek.  Z žádného  takového 
samostatného jednání subjektů sdružených v ČBF podle subodst. 1.5.1., 1.5.2. a 1.5.3. těchto stanov 
nevznikají ČBF žádné závazky.

1.7. ČBF je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým vlastním jménem a na  
vlastní  majetkovou odpovědnost  podle  těchto stanov.  ČBF zastupuje  české  basketbalové  hnutí  ve 
FIBA a ČOV a náleží jí samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní  
basketbalové reprezentace na všech úrovních.

1.8. Na základě rozhodnutí valné hromady může ČBF vstoupit do jiných právnických osob či sdružení  
sportovních svazů.

1.9. Sídlem ČBF je Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 160 17; IČ 45770778.

Článek II.
Poslání a cíl činnosti

2.1. Základním posláním a cílem činnosti ČBF je péče o všestranný rozvoj basketbalu v ČR a vytváření  
podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně.

2.2. Své poslání uskutečňuje ČBF zejména tím, že: 

2.2.1. rozvíjí basketbal a organizuje basketbalové soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření  
podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit klubovou i státní  
reprezentaci;

2.2.2. zastupuje zájmy českého basketbalu v mezinárodních sportovních organizacích a je jediným 
představitelem českého basketbalu;

2.2.3. zastupuje  a  hájí  zájmy českého basketbalu  před  státními  orgány ČR i  před  orgány územní 
samosprávy;

2.2.4. napomáhá při zajišťování materiální a finanční základny pro rozvoj basketbalu, za kterýmžto 
účelem  může  rozvíjet  také  hospodářskou  činnost  a  může  mít  účast  v  jiných  právnických 
osobách;

2.2.5. je  výhradním majitelem,  vyhlašovatelem a  organizátorem basketbalových soutěží  a  akcí  na 
území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových 
i audiovizuálních práv i ostatních práv zde výslovně neuvedených, ale vztahujících se ke všem 
soutěžím a akcím řízeným ČBF na území ČR.

2.3. K dosažení výše uvedených cílů ČBF zejména:
2.3.1. svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami; 
2.3.2. vytváří  organizační,  ekonomické  a  materiální  podmínky  pro  činnost  svých  členů  a  svých 

orgánů;
2.3.3. vydává vnitřní předpisy v souladu s těmito stanovami;
2.3.4. dbá na dodržování řádů, předpisů, směrnic a pravidel basketbalu FIBA a rozhoduje o možných 

výjimkách v ČR;
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2.3.5. plní úkoly uložené jí jako národní organizaci ze strany mezinárodních sportovních organizací.
2.4. ČBF  může  vytvářet  organizační,  ekonomické  a  materiální  podmínky  podle  subodst.  2.3.2.  těchto 

stanov také podnikáním a účastí v obchodních společnostech.

ČLENSTVÍ
Článek III.

Evidované členství jednotlivců v ČBF

3.1. Evidované členství fyzické osoby v ČBF vzniká na základě svobodné vůle jednotlivce, a to:
3.1.1. prostřednictvím klubového - oddílového členství takového jednotlivce v tělovýchovné jednotě, 

sportovním klubu nebo jiné právnické osobě sdružené v ČBF;
3.1.2. prostřednictvím členství v zájmové skupině nebo sdružení, které je sdružené v ČBF;
3.1.3. rozhodnutím výboru ČBF v případě, že fyzická osoba není členem žádného sdruženého subjektu 

a o členství v ČBF písemně požádá nebo je v zájmu ČBF, aby taková osoba členem ČBF byla.

3.2. Dokladem o evidovaném členství jednotlivce v ČBF je:
3.2.1. příslušná licence hráče, trenéra, rozhodčího, komisaře apod.;
3.2.2. jeho členský průkaz nebo doklad jej nahrazující, který mu vystavil při vzniku jeho klubového 

členství subjekt sdružený v ČBF.
3.3. Případné bližší podrobnosti související s uplatněním postupů jednotné formy evidence členství

fyzických osob v ČBF a způsob jejich registrace upravuje Výbor ČBF závaznou vnitřní směrnicí.
3.4. Evidované členství jednotlivce v ČBF zaniká:

3.4.1. zánikem  členství  ve  sdruženém  subjektu  či  zájmové  skupině,  případně  zánikem  právnické 
osoby, která je členem ČBF, pokud fyzická osoba není současně evidována jako člen jiného 
subjektu či zájmové skupiny sdružené v ČBF;

3.4.2. vystoupením  na  vlastní  žádost,  kterou  je  třeba  doručit  v  písemné  podobě  Výboru  ČBF, 
a členství je ukončeno dnem doručení žádosti;

3.4.3. vyloučením, o němž rozhodne podle disciplinárního řádu příslušný disciplinární orgán;
3.4.4. vyloučením v případě,  že  člen nerespektuje  tyto stanovy,  statut  příslušné Oblastní  jednotky 

ČBF, rozhodnutí  ČBF a jejích orgánů,  rozhodnutí  příslušné Oblastní  jednotky ČBF a jejích 
oblastních orgánů (dále též jen „Oblastní orgány“ nebo jednotlivě „Oblastní orgán“) nebo 
poškozuje  jiným způsobem zájmy subjektů  sdružených  v  ČBF,  když  o  takovém vyloučení 
rozhodne Výbor ČBF;

3.4.5. úmrtím fyzické osoby nebo prohlášením fyzické osoby za mrtvou;

3.5. Zánikem členství jednotlivce v ČBF nezaniká jeho povinnost vypořádat veškeré své finanční a jiné 
závazky v rámci ČBF.

Článek IV.
Evidované členství právnických osob v ČBF

4.1. Členem ČBF se mohou stát právnické osoby a veškeré zájmové skupiny, sportovní oddíly či spolky 
bez právní subjektivity, náplní jejichž činnosti je provozování basketbalu, a to na základě písemné  
přihlášky  podepsané  příslušnými  statutárními  zástupci  a  u  osob  bez  právní  subjektivity  nejméně 
dvěma oprávněnými zástupci spolku, jejichž pověření k podání přihlášky musí být doloženo zápisem 
z valné hromady, schůze či jiného shromáždění, které o podání přihlášky rozhodlo.

4.2. Současně  s  písemnou  přihláškou  musí  být  ČBF  předložen  doklad  o  vzniku  a  existenci  subjektu 
(u občanských  sdružení  stanovy  s  vyznačenou  registrací  stanov  na  Ministerstvu  vnitra  ČR, 
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u obchodních společností  aktuální výpis z obchodního rejstříku a stanovy či společenská smlouva, 
u ostatních právnických osob dokument předepsaný zákonem).

4.3. Nemá-li žádající subjekt samostatnou právní subjektivitu, předkládá doklad o členství v tělovýchovné 
jednotě nebo v jiném občanském sdružení provozujícím sportovní činnost.

4.4. O přijetí  za člena ČBF rozhoduje Výbor ČBF po předložení přihlášky žadatele o vstup. Přihláška 
obsahuje údaje stanovené Výborem ČBF, vždy však musí obsahovat pasáž o tom, že žadatel vstupuje  
do ČBF dobrovolně a zavazuje se dodržovat  tyto stanovy,  statut  příslušné Oblastní  jednotky ČBF 
a všechny ostatní předpisy a řády ČBF a příslušné Oblastní jednotky ČBF a podřizovat se rozhodnutím 
orgánů ČBF a příslušných Oblastních orgánů. Členství v ČBF vzniká po rozhodnutí Výboru ČBF 
registrací sekretariátem ČBF. Po registraci obdrží každý přihlášený subjekt své registrační číslo.

4.5. Zájmové skupiny působící přímo v basketbalovém hnutí,  jejichž cílem je uplatňovat a hájit  zájmy 
svých  členů  (asociace  rozhodčích,  trenérů,  klubů,  sdružení  hráčů  atp.),  předkládají  společně 
s přihláškou i dokumenty upravující jejich činnost. Dokumenty těch zájmových skupin, které nemají 
vlastní právní subjektivitu, musí být v souladu s těmito stanovami a musí být schváleny Výborem 
ČBF.

4.6. Případné  bližší  podrobnosti  související  s  uplatněním  postupů  jednotné  formy  evidence  členství 
právnických osob v ČBF a způsob jejich registrace upravuje Výbor ČBF závaznou vnitřní směrnicí.

4.7. Evidované členství právnické osoby v ČBF zaniká:
4.7.1. právním  zánikem  právnické  osoby,  která  je  členem  ČBF  -  zanikající  subjekt  je  povinen 

vypořádat veškeré své finanční a jiné závazky v rámci ČBF;
4.7.2. vystoupením  na  vlastní  žádost,  kterou  je  třeba  doručit  v  písemné  podobě  Výboru  ČBF, 

a členství je ukončeno dnem doručení žádosti - vystupující subjekt je povinen vypořádat veškeré 
své  finanční  a  jiné  závazky  v  rámci  ČBF,  a  to  nejpozději  do  30  dnů  od  doručení  žádosti  
o vystoupení;

4.7.3. vyloučením,  o  němž  rozhodne  podle  disciplinárního  řádu  příslušný  disciplinární  orgán  – 
vyloučený subjekt je povinen vypořádat veškeré své finanční a jiné závazky v rámci ČBF;

4.7.4. vyloučením  v  případě,  že  člen  nerespektuje  tyto  stanovy,  statut  Oblastní  jednotky  ČBF, 
rozhodnutí ČBF a jejích orgánů nebo rozhodnutí Oblastní jednotky ČBF a jejích Oblastních 
orgánů, nebo poškozuje jiným způsobem zájmy subjektů sdružených v ČBF, o němž rozhodne 
Výbor ČBF - vyloučený subjekt je povinen vypořádat veškeré své finanční a jiné závazky v 
rámci ČBF.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

5.1. Fyzické i právnické osoby sdružené v ČBF mají zejména tato práva:
5.1.1. účastnit se prostřednictvím svých zástupců jednání Valné hromady ČBF a příslušné Oblastní 

valné hromady;
5.1.2. uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy  i  kritiku  a  podle  povahy  věci  buď  přímo,  nebo 

prostřednictvím zástupce sdruženého subjektu v orgánech ČBF anebo v Oblastních orgánech;
5.1.3. účastnit  se vytváření  orgánů ČBF a Oblastních orgánů navrhováním a volbou kandidátů do 

takových  orgánů.  Obracet  se  na  orgány  ČBF  a  Oblastní  orgány  s  dotazy  a  podávat  těmto 
orgánům náměty a podněty, na které musí být reagováno ve lhůtě 30 dnů;

5.1.4. volit (přímo nebo prostřednictvím delegovaných zástupců) a být volen (po dosažení 18 let věku) 
do všech volených orgánů ČBF a příslušné Oblastní jednotky ČBF; 

5.1.5. být informováni o činnosti ČBF, příslušné Oblastní jednotky ČBF a stavu jejich hospodaření, 
vyjadřovat se k takovýmto informacím a podílet se na určení pravidel na užití vlastních zdrojů 
ČBF anebo příslušné Oblastní jednotky ČBF;
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5.1.6. podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se účastnit sportovních soutěží 
vyhlašovaných ČBF.

5.2. Fyzické i právnické osoby sdružené v ČBF mají zejména tyto povinnosti:
5.2.1. dodržovat  stanovy a další  předpisy ČBF, statut  a další  předpisy příslušné Oblastní  jednotky 

ČBF,  sportovní  činnost  a případný soutěžní  úspěch či  vítězství  docilovat  nikoliv za  každou 
cenu, ale vždy v duchu zásad fair play;

5.2.2. svou činností přispívat k rozvoji basketbalu, popularizovat ho mezi mládeží a přispívat k získání  
nových členů ke sportovní činnosti;

5.2.3. podílet se na reprezentaci ČR a tuto plně podporovat;
5.2.4. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů ČBF a příslušných Oblastních orgánů;
5.2.5. řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž formě a výši rozhodne Výbor ČBF (např. formou 

vkladů do soutěží, licenčními poplatky apod.);
5.2.6. dodržovat  Antidopingovou  chartu  a  předpisy  související  s  bojem proti  dopingu  vyplývající 

z členství  v ČBF a ČOV, dodržovat  předpisy FIBA v plném rozsahu při  účasti  v soutěžích  
organizovaných FIBA, v ostatních případech jen pokud tak výslovně stanoví jednotlivé řády 
ČBF.

ORGÁNY ČBF
Článek VI.

Společná ustanovení

6.1. Orgány ČBF jsou:
6.1.1. Valná hromada;
6.1.2. Výbor ČBF;
6.1.3. Dozorčí a odvolací rada.

6.2. Jednotlivé orgány se při své činnosti řídí svými jednacími řády. Všechny orgány ČBF svá rozhodnutí, 
usnesení nebo jiná opatření přijímají vždy na základě většinové vůle vyjádřené podporou nadpoloviční 
většiny přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Výbor ČBF a Dozorčí a odvolací 
rada mohou přijímat rozhodnutí jen za podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů.  
Usnášeníschopnost Valné hromady je upravena v čl. VII. těchto stanov.

Článek VII.
Valná hromada

7.1. Nejvyšším  orgánem ČBF  je  Valná  hromada,  tvořená  delegáty  s  hlasem  rozhodujícím,  kteří  jsou 
stanoveni podle následujícího klíče:

7.1.1. jeden delegát za každý basketbalový klub;
7.1.2. jeden delegát za každou Oblastní jednotku ČBF volený příslušným Oblastním výborem;
7.1.3. jeden delegát za každou sdruženou zájmovou skupinu;
7.1.4. předseda, místopředseda, generální sekretář a předseda Dozorčí a odvolací rady.

7.2. Každý delegát s hlasem rozhodujícím disponuje na Valné hromadě jen jedním hlasem; zastoupení se  
nepřipouští.

7.3. Valnou  hromadu  svolává  Výbor  ČBF  nejméně  jednou  ročně,  a  to  vždy  s  konkrétním  návrhem 
programu jednání Valné hromady. Výbor ČBF je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program 
jednání Valné hromady nejpozději 30 dnů před jejím konáním na oficiálních internetových stránkách 
ČBF a oznámení o konání Valné hromady, jejím termínu,  místě a navrženém programu doručit v 
písemné formě všem oprávněným subjektům disponujícím hlasem rozhodujícím.
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7.4. Výbor ČBF je: 
7.4.1. oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu;
7.4.2. povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 1/3 oprávněných subjektů 

disponujících hlasem rozhodujícím;
Výbor ČBF je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program jednání mimořádné valné  
hromady nejpozději  30 dnů před jejím konáním na oficiálních internetových stránkách ČBF 
a oznámení o konání mimořádné valné hromady, jejím termínu, místě a navrženém programu 
doručit  v  písemné  formě  všem  oprávněným  subjektům  disponujícím  hlasem  rozhodujícím. 
V dalším se na konání mimořádné valné hromady použijí ustanovení těchto stanov upravující 
konání Valné hromady.

7.5. Změna programu Valné hromady oznámeného při jejím svolání Výborem ČBF (dále jen „Oznámený 
program“)  je  možná  pouze  na  základě  písemného  návrhu  na  změnu  či  doplnění  Oznámeného 
programu  učiněného  oprávněným  subjektem  s hlasem  rozhodujícím  a  doručeného  Výboru  ČBF 
nejpozději ve lhůtě 15 dnů před plánovaným konáním Valné hromady (dále jen „Návrh na změnu 
programu“). Výbor ČBF je povinen každý takový řádně a včas podaný Návrh na změnu programu 
bezodkladně zveřejnit na oficiálních internetových stránkách ČBF a doručit jej v písemné formě všem 
oprávněným subjektům disponujícím  hlasem rozhodujícím,  a  to  nejpozději  10  dnů  před  konáním 
Valné  hromady.  Řídící  Valné  hromady  nechá  po  jejím  zahájení  postupem  podle  jednacího 
a hlasovacího řádu Valné hromady ČBF hlasovat o doplnění Oznámeného programu o veškeré dle 
tohoto  odstavce  podané  Návrhy  na  změnu  programu,  přičemž  takto  Valnou  hromadou  schválené 
Návrhy na změnu programu se stávají  součástí  Oznámeného programu. Oznámený program nelze 
měnit  ani  doplňovat  žádným jiným způsobem než postupem dle  tohoto odstavce.  Valná hromada 
rozhoduje  v případech podle  tohoto  odstavce  nadpoloviční  většinou přítomných delegátů  s hlasem 
rozhodujícím.

7.6. Valná hromada je schopna jednat a přijímat platná usnesení v případě, že je přítomno alespoň 10 % 
z celkového počtu delegátů s hlasem rozhodujícím dle klíče podle odst. 7.1. těchto stanov. V případě,  
že není přítomno alespoň 10 % z celkového počtu delegátů s hlasem rozhodujícím a je doloženo, že 
byli řádně obesláni, je možno uskutečnit Valnou hromadu po uplynutí 30 minut za účasti přítomných 
delegátů s hlasem rozhodujícím. K zajištění průběhu jednání si Valná hromada schvaluje svůj jednací  
řád.

7.7. Stáne-li se Výbor ČBF neusnášeníschopným, přechází jeho kompetence ke svolání Valné hromady a 
zajištění jejího průběhu (dle bodu 7.3, 7.4 a 7.5) na Dozorčí a odvolací radu ČBF.

7.8. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s posláním ČBF,  
jejím majetkem a hospodařením i výkonem jejího poslání pro sdružené subjekty. Valná hromada má 
právo si vyhradit rozhodování i v otázkách, které nejsou ve stanovách doslovně uvedeny anebo jsou  
svěřeny do působnosti jiného orgánu ČBF.

7.9. Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy na základě většinové vůle, vyjádřené 
podporou nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, a to především v těchto 
otázkách zásadního významu:

7.9.1. schvaluje stanovy ČBF, jejich úpravy, doplňky a změny;
7.9.2. schvaluje rozhodnutí o zrušení ČBF, jejím rozdělení nebo sloučení;
7.9.3. projednává  a  schvaluje  účetní  závěrku a  rozhoduje  o  použití  dosaženého  zisku  či  způsobu 

uhrazení vytvořené ztráty;
7.9.4. schvaluje rozpočet ČBF k zajištění zájmů a potřeb sdružených subjektů.

7.9. Valná  hromada  dále  přijímá  rozhodnutí  nebo  jiná  opatření,  a  to  vždy na  základě  většinové  vůle 
vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, a to zejména:

7.9.1. projednání a schválení zprávy Výboru ČBF;
7.9.2. projednání a schválení zprávy Dozorčí a odvolací rady;
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7.9.3. projednává a schvaluje sportovně technické dokumenty a basketbalové řády s působností pro 
celou ČBF, jejich úpravy, doplňky a změny;

7.9.4. projednává a schvaluje výsledky hospodaření a rozpočty právnických osob, na nichž se ČBF 
majetkově podílí;

7.9.5. projednává a schvaluje strategii rozvoje basketbalu a návrhy na její realizaci;
7.9.6. schvaluje svůj jednací a volební řád, stanovuje počet členů Výboru ČBF;
7.9.7. volí  a  odvolává  předsedu ČBF,  místopředsedu(y)  ČBF,  členy Výboru  ČBF,   jakož  i  členy 

Dozorčí a odvolací rady ČBF;
7.9.8. v jiných otázkách dle rozhodnutí valné hromady ČBF.

7.10. Funkční období orgánů ČBF, jejichž členové jsou voleni Valnou hromadou, je čtyřleté, pokud Valná 
hromada  nerozhodne  před  jejich  volbou  jinak.  V  případě  dovolby  některého  člena  v  průběhu 
volebního období se dovolba provádí jen do konce tohoto období. V případě,  že  po  uplynutí 
volebního období není řádnou Valnou hromadou zvolen nový orgán, plní končící orgán dále svoje 
funkce do zvolení nového.

Článek VIII.
Výbor ČBF

8.1. Výbor ČBF je výkonným a řídícím orgánem ČBF v období mezi valnými hromadami, který realizuje 
usnesení Valné hromady, zajišťuje provoz ČBF, výkon jejích pravomocí a působností, které jsou jejím 
posláním. 

8.2. Počet členů Výboru ČBF stanoví Valná hromada, a to vždy v lichém počtu. Jeho členem je vždy 
z titulu funkce Valnou hromadou zvolený předseda a místopředseda(ové) ČBF a další členové Výboru 
ČBF zvolení Valnou hromadou.

8.3. Výbor ČBF je v období mezi Valnými hromadami oprávněn provést kooptaci nejvýše dvou svých 
členů v  případě,  že  někdo ze  stávajících,  Valnou hromadou zvolených členů,  odstoupí  z  funkce.  
Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližší Valné hromadě. Kooptován nemůže být předseda 
ani místopředseda ČBF.

8.4. Výbor ČBF se schází zpravidla 1x za měsíc a je svoláván jeho předsedou nebo místopředsedou. Výbor  
ČBF  je  oprávněn  rozhodovat  ve  všech  věcech,  které  nejsou  těmito  stanovami  vyhrazeny  Valné 
hromadě nebo které si Valná hromada nevyhradí svým usnesením. Ve své činnosti se Výbor ČBF řídí  
jednacím řádem, který schvaluje Valná hromada.

8.5. Činnost  Výboru  ČBF  řídí  a  uvnitř  ČBF  jeho  jménem  jedná  předseda  ČBF  nebo  jím  pověřený 
místopředseda (ustanovení odst. 12.2. těchto stanov tím není dotčeno).

8.6. Výbor ČBF je mimo jiné oprávněn:
8.6.1. přijímat rozhodnutí, opatření,  sjednávat práva a závazky jménem ČBF podle usnesení Valné 

hromady a dále pak v případech zajištění hlavních úkolů a poslání ČBF podle článku II. těchto 
stanov;

8.6.2. zřizovat nebo zakládat fondy, nadace a obchodní společnosti nebo do nich vstupovat;
8.6.3. vykonávat  funkci  jediného společníka v obchodních společnostech stoprocentně vlastněných 

nebo založených ČBF;
8.6.4. v obchodních společnostech, kde má ČBF kapitálovou účast, vykonávat práva akcionáře nebo 

společníka
8.6.5. žádat  od člena řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní  společnosti,  který v ní  zastupuje 

ČBF, pravidelné zprávy o jejím hospodaření, kapitálovém zatížení a výnosech tak, aby zájmy 
ČBF v takové společnosti nebyly ohrožovány nebo poškozovány.
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8.7. Výbor ČBF rozhoduje na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto stanov, případně v souladu 
s rozhodnutím Valné hromady, především o:

8.7.1. jmenování a odvolání generálního sekretáře;
8.7.2. platovém řádu pro pracovníky sekretariátu;
8.7.3. vnitřní  směrnici  (dále  jen „Organizační  řád ČBF“),  kterou podrobněji  vymezuje postavení 

zájmových  skupin  a  zájmových  sdružení  bez  vlastní  právní  subjektivity  přímo  působících 
v basketbalovém hnutí  a  dále  pak strukturu,  kompetence,  obsah řízení  sekretariátu a komisí 
ČBF;

8.7.4. zaujetí stanoviska k nedostatkům zjištěným Dozorčí a odvolací radou;
8.7.5. udělení souhlasu s rozhodnutím Oblastní valné hromady o zrušení příslušné Oblastní jednotky 

ČBF;
8.7.6. zařazení rozhodčích a komisařů na zkoušky pro získání kvalifikace mezinárodních rozhodčích 

a komisařů FIBA;
8.7.7. způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti v rámci ČBF, když k tomu účelu vydává 

sám nebo prostřednictvím svých odborných orgánů (komisí) vnitřně závazné směrnice, pokyny 
a vysvětlení v rozsahu, který je nezbytný pro organizaci soutěží a který vyplývá z těchto stanov. 

V tomto směru výbor ČBF:
a) zpracovává  strategii  rozvoje  basketbalu,  zajišťuje  její  realizaci  včetně  opatření  přijatých 

Valnou hromadou;
b) schvaluje strukturu soutěží vyhlašovaných v ČBF;
c) vyhlašuje sportovní soutěže v basketbalu ve všech kategoriích;
d) rozhoduje  o  státní  reprezentaci  a  koordinuje  činnost  reprezentačních  družstev,  pro  která  

schvaluje plán činnosti a účast na jednotlivých akcích a zabezpečuje finanční a materiální 
podmínky pro činnost reprezentačních družstev ve všech kategoriích;

e) je  oprávněn  změnit  sportovně  technické  řády  s  působností  pro  celou  federaci  při  splnění 
následujících podmínek:

- žádná provedená změna nesmí mít zpětnou účinnost;
- změna  nabývá  účinnosti  schválením  v  Arbitrážní  komisi,  musí  však  být  předložena  ke 

schválení nejbližší Valné hromadě ČBF;
f) zřizuje následující odborné orgány - komise:
- Arbitrážní komisi;
- Matriční komisi;
- Disciplinární komisi;
- Sportovně technickou komisi;
- Legislativní komisi;

a to tak, že jmenuje předsedu příslušné komise a po konzultaci s ním její  ostatní členy 
příslušné komise,  vždy na období,  které  je  totožné s  volebním obdobím Výboru ČBF. 
Výbor ČBF může jmenovat i další komise nebo pomocné orgány pro potřeby ČBF a pro  
operativní zajištění akcí.

8.8. Výbor ČBF organizuje a řídí hlavní i hospodářskou činnost ČBF, v rámci které:
8.8.1. zřizuje bankovní účty a hospodaří s prostředky na těchto účtech vedených;
8.8.2. projednává návrh rozpočtu ČBF a předkládá jej Valné hromadě ke schválení;
8.8.3. hospodaří samostatně v rámci schváleného rozpočtu s cílem zajistit  maximální hospodárnost 

a využití zdrojů ČBF;
8.8.4. projednává roční účetní závěrku, kterou předkládá, spolu s návrhem na využití zisku či způsobu 

uhrazení ztráty, ke schválení valné hromadě;

8



Řády ČBF                                                                                                                                                                             Stanovy ČBF  

8.8.5. projednává a schvaluje hospodářské směrnice ČBF a vydává doporučení a metodické návody 
pro hospodaření sdružených subjektů či zájmových skupin;

8.8.6. rozhoduje o uzavírání obchodních smluv dle zásad o hospodaření ČBF.
8.9. Výbor ČBF dále:

8.9.1. schvaluje opatření k ochraně zdraví v basketbalu, bezpečnosti hráčů před úrazy a k trvalému 
boji proti dopingu, k čemuž vydává závazné směrnice a doporučení;

8.9.2. zajišťuje  výchovu  nových  a  trvalé  zdokonalování  aktivně  pracujících  trenérů,  rozhodčích 
a funkcionářů basketbalu.

Článek IX.
Dozorčí a odvolací rada

9.1. Dozorčí a odvolací rada (dále jen „DOR“) je kontrolním a revizním orgánem ČBF. Vykonává rovněž 
činnost  odvolacího  orgánu II.  stupně  v  případech stanovených sportovně  technickými  dokumenty 
ČBF.

9.2. DOR má pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na dobu čtyř let. DOR si ze svého středu volí  
předsedu a místopředsedu.

9.3. DOR je v období mezi Valnými hromadami oprávněna provést kooptaci nejvýše dvou svých členů  
v případě, že někdo ze stávajících členů odstoupí z funkce. Kooptace musí být předložena k potvrzení  
nejbližší Valné hromadě.

9.4. DOR se ve své činnosti řídí těmito stanovami a jednacím řádem, který schvaluje Valná hromada. DOR 
na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto stanov, případně v souladu s rozhodnutím Valné 
hromady, je oprávněna především:

9.4.1. sledovat plnění usnesení Valné hromady;
9.4.2. sledovat dodržování těchto stanov, basketbalových řádů a vnitřních směrnic ČBF;
9.4.3. provádět kontrolu hospodaření ČBF, jejich orgánů a zájmových skupin;
9.4.4. provádět  kontrolu  hospodaření  u  Oblastních  jednotek  ČBF  i  všech  členů  ČBF  při  čerpání  

finančních prostředků poskytnutých jim jako účelové dotace od anebo prostřednictvím ČBF.
9.5. DOR nezasahuje do pravomoci Výboru ČBF. Je nezávislá a za svou činnost odpovídá Valné hromadě.  

DOR může doporučit Výboru ČBF odstranění jakéhokoliv zjištěného nedostatku.
9.6. Předseda nebo jím pověřený místopředseda DOR se může účastnit  jednání Výboru ČBF s hlasem 

poradním.
9.7. DOR musí být pro výkon její funkce poskytnuty Výborem ČBF, Oblastními jednotkami ČBF, i všemi 

členy ČBF všechny potřebné podklady a informace.
9.8. Členové DOR nemohou současně vykonávat funkci člena Výboru ČBF. 

Článek X.
Sekretariát

10.1. Sekretariát  ČBF  je  profesionálně  odborně  kvalifikovaným pracovištěm,  které  zřizuje  Výbor  ČBF 
k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečování všech operativních a praktických potřeb ČBF i jejích 
orgánů.

10.2. Počet pracovníků sekretariátu a profesní struktura je dána Organizačním řádem ČBF, který schvaluje 
Výbor ČBF.

10.3. V čele sekretariátu je generální sekretář ČBF, kterého jmenuje a odvolává Výbor ČBF.

Článek XI.
Oblastní jednotky ČBF
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11.1. V návaznosti  na  odst.  1.2.  těchto  stanov  se  zřizují  následující  Oblastní  jednotky  ČBF  jakožto 
právnické  osoby  odvozené  od  ČBF  a  oprávněné  jednat  v rozsahu  vymezeném  těmito  stanovami 
a statuty jednotlivých Oblastních jednotek ČBF vlastním jménem:

11.1.1. ČBF  –  Pražský  basketbalový  svaz  se  sídlem  Pod  Děkankou  18, 140  00  Praha  4,  územně 
odpovídající  vyššímu  územně  samosprávnému  celku  Hlavní  město  Praha  podle  ústavního 
zákona  č.  347/1997  Sb.,  o  vytvoření  vyšších  územních  samosprávných  celků,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Ústavní zákon“);

11.1.2. ČBF – Oblast Střední Čechy se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, územně odpovídající 
vyššímu územně samosprávnému celku Středočeský kraj podle Ústavního zákona;

11.1.3. ČBF – Oblast Jižní Čechy se sídlem Máchova 108, 386 01 Strakonice, územně odpovídající 
vyššímu územně samosprávnému celku Jihočeský kraj podle Ústavního zákona;

11.1.4. ČBF  –  Oblast  Západní  Čechy  se  sídlem Úslavská  75,  301  59  Plzeň,  územně  odpovídající 
vyšším územně samosprávným celkům Plzeňský kraj podle Ústavního zákona;

11.1.5. ČBF – Oblast Karlovy Vary se sídlem Dr. Davida Bechera 18,360 01 Karlovy Vary, územně 
odpovídající vyššímu územně správnímu celku Karlovarský kraj podle Ústavního zákona

11.1.6. ČBF – Oblast Severní Čechy se sídlem Jateční 18, 400 01 Ústí nad Labem, územně odpovídající 
vyšším územně samosprávným celkům Liberecký kraj a Ústecký kraj podle Ústavního zákona;

11.1.7. ČBF – Oblast Východní Čechy se sídlem Eliščino nábřeží 777, 500 02 Hradec Králové, územně 
odpovídající vyšším územně samosprávným celkům Královéhradecký kraj a Pardubický kraj  
podle Ústavního zákona;

11.1.8. ČBF – Oblast Jižní Morava se sídlem Zámečnická 2, 601 73 Brno, územně odpovídající vyšším 
územně samosprávným celkům Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina podle Ústavního zákona;

11.1.9. ČBF  –  Oblast  Severní  Morava  se  sídlem  Vítkovická  3083/1,  702  00  Ostrava,  územně 
odpovídající  vyššímu územně samosprávnému celku Moravskoslezský kraj  podle  Ústavního 
zákona podle Ústavního zákona;

11.1.10. ČBF – Oblast Střední Morava se sídlem Legionářská 12, 779 00 0lomouc, územně odpovídající 
vyšším územně samosprávným celkům Zlínský kraj a Olomoucký kraj podle Ústavního zákona.

11.2. Oblastní jednotky ČBF vznikají ke dni registrace změny těchto stanov.
11.3. ČBF vede každou Oblastní jednotku ČBF ve své evidenci pod příslušným evidenčním číslem a každé  

Oblastní jednotce ČBF bude ze strany ČBF vystaven registrační list, v němž bude zejména uvedeno:
11.3.1. název a adresa sídla ČBF jakožto zřizovatele; 
11.3.2. číslo registrace těchto stanov u Ministerstva vnitra České republiky;
11.3.3. úplný název příslušné Oblastní jednotky ČBF;
11.3.4. adresa sídla Oblastní jednotky ČBF;
11.3.5. datum vzniku Oblastní jednotky ČBF;
11.3.6. statutární orgán Oblastní jednotky ČBF;
11.3.7. evidenční číslo přidělené Oblastní jednotce ČBF ze strany ČBF;
11.3.8. podpis statutárního orgánu ČBF jakožto zřizovatele, 

(dále  též  „Registrační list“).  Registrační  list  zejména  slouží  spolu  s těmito  stanovami 
a přiděleným identifikačním číslem osoby k prokázání  existence příslušné Oblastní  jednotky 
ČBF.

11.4. Oblastní jednotky ČBF na svém území vytváří podmínky pro rozvoj basketbalu, přičemž vlastním 
jménem jednají zejména v těchto případech:

11.4.1. v souladu s usneseními Valné hromady ČBF zabezpečují rozvoj basketbalu ve své oblasti;
11.4.2. organizují soutěže ve své oblasti, školení trenérů a rozhodčích působících v basketbalu;
11.4.3. v  součinnosti  s  orgány  státní  správy  a  samosprávy  na  krajské  a  nižší  úrovni  se  podílí  

na zabezpečování finanční podpory basketbalu ve své oblasti.
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Další  otázky  týkající  se  činnosti  Oblastních  jednotek  ČBF,  které  nejsou  upraveny  těmito 
stanovami, budou případně upraveny ve statutech jednotlivých Oblastních jednotek ČBF.

11.5. Oblastní orgány tvoří:  
11.5.1. Oblastní valná hromada;
11.5.2. Oblastní výbor;
11.5.3. Oblastní dozorčí rada,

přičemž tyto jednotlivé Oblastní orgány ČBF se při své činnosti řídí svými jednacími řády a svá 
rozhodnutí,  usnesení  nebo jiná  opatření  přijímají  vždy na základě většinové vůle  vyjádřené 
podporou nadpoloviční  většiny  přítomných členů,  není-li  v těchto  stanovách uvedeno jinak. 
Oblastní  výbor  ČBF  a  Oblastní  dozorčí  rada  může  přijímat  rozhodnutí  jen  za  podmínky 
přítomnosti  nadpoloviční  většiny  všech  svých  členů.  Usnášeníschopnost  Oblastní  valné 
hromady je upravena v odst. 11.7. těchto stanov.

11.6. Funkční období členů Oblastních orgánů volených Oblastní valnou hromadou je čtyřleté. Případná 
kooptace  některého člena  Oblastního  orgánu v průběhu určitého  funkčního  období  se  provádí  jen 
do konce takového funkčního období. V případě, že po uplynutí  některého funkčního období není 
řádnou Oblastní valnou hromadou zvolen nový Oblastní orgán, plní končící Oblastní orgán dále své  
funkce do zvolení nového Oblastního orgánu.

11.7. Oblastní valná hromada  
11.7.1. Nejvyšším  orgánem  Oblastní  jednotky  ČBF  je  Oblastní  valná  hromada,  tvořená  delegáty 

s hlasem rozhodujícím, kteří jsou stanoveni podle klíče přijatého příslušnou Oblastní jednotkou 
ČBF

11.7.2. Každý delegát s hlasem rozhodujícím disponuje na Oblastní valné hromadě jen jedním hlasem; 
zastoupení se nepřipouští.

11.7.3. Oblastní valnou hromadu svolává Oblastní výbor nejméně jednou ročně, a to vždy s konkrétním 
návrhem programu jednání Oblastní valné hromady. Oblastní výbor je povinen zveřejnit termín,  
místo  a  navržený  program  jednání  Oblastní  valné  hromady  nejpozději  30  dnů  před  jejím 
konáním na oficiálních internetových stránkách Oblastní jednotky ČBF a oznámení o konání 
Oblastní valné hromady, jejím termínu, místě a navrženém programu doručit v písemné formě 
všem delegátům s hlasem rozhodujícím.

11.7.4. Oblastní výbor je:

a) oprávněn svolat mimořádnou Oblastní valnou hromadu;

b) povinen svolat mimořádnou Oblastní valnou hromadu, požádá-li  o její  svolání 
alespoň 1/3 delegátů s hlasem rozhodujícím;

Oblastní  výbor  je  povinen  zveřejnit  termín,  místo  a  navržený  program  jednání 
mimořádné  oblastní  valné  hromady  nejpozději  30  dnů  před  jejím  konáním  na 
oficiálních  internetových  stránkách  Oblastní  jednotky  ČBF  a  oznámení  o  konání 
mimořádné  oblastní  valné  hromady,  jejím  termínu,  místě  a navrženém  programu 
doručit  v písemné formě všem delegátům s hlasem rozhodujícím. V dalším se na 
konání  mimořádné  oblastní  valné  hromady  použijí  ustanovení  těchto  stanov 
upravující konání Oblastní valné hromady.
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11.7.5. Nesvolá-li Oblastní výbor Oblastní valnou hromadu ve lhůtě jednoho roku od konání poslední 
Oblastní valné hromady, je ke svolání Oblastní valné hromady oprávněn Výbor ČBF, a to tak, 
aby se  Oblastní  valná hromada  uskutečnila  nejpozději  do  osmnácti  měsíců  ode  dne konání 
poslední Oblastní valné hromady.

11.7.6. Změna programu Oblastní valné hromady oznámeného při jejím svolání Oblastním výborem 
(dále jen „Oblastní oznámený program“) je možná pouze na základě písemného návrhu na 
změnu  či  doplnění  Oblastního  oznámeného  programu  učiněného  oprávněným  subjektem 
s hlasem  rozhodujícím  a  doručeného  Oblastnímu  výboru  nejpozději  ve  lhůtě  30  dnů  před 
plánovaným  konáním  Oblastní  valné  hromady  (dále  jen  „Oblastní návrh na změnu 
programu“). Oblastní výbor je povinen každý takový řádně a včas podaný Oblastní návrh na 
změnu  programu  bezodkladně  zveřejnit  na  oficiálních  internetových  stránkách  Oblastní 
jednotky ČBF a doručit jej v písemné formě všem oprávněným subjektům disponujícím hlasem 
rozhodujícím, a to nejpozději 15 dnů před konáním Oblastní valné hromady. Řídící Oblastní 
valné hromady nechá po jejím zahájení postupem podle jednacího a hlasovacího řádu Oblastní 
valné hromady hlasovat  o doplnění  Oblastního oznámeného programu o veškeré  dle tohoto 
odstavce podané Oblastní návrhy na změnu programu, přičemž takto Oblastní valnou hromadou 
schválené  Oblastní  návrhy  na  změnu  programu se  stávají  součástí  Oblastního  oznámeného 
programu. Oblastní oznámený program nelze měnit ani doplňovat žádným jiným způsobem než 
postupem dle tohoto subodstavce.

11.7.7. Oblastní valná hromada je schopna jednat a přijímat platná usnesení v případě, že je přítomno 
alespoň 10 % z celkového počtu delegátů s hlasem rozhodujícím dle klíče podle subodst.  11.7.1. 
těchto  stanov. Není-li  přítomno  alespoň  10  %  z  celkového  počtu  delegátů  s hlasem 
rozhodujícím  a  je  doloženo,  že  byli  řádně  obesláni,  je  možno  uskutečnit  Oblastní  valnou 
hromadu po uplynutí 30 minut za účasti přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

11.7.8. K zajištění průběhu jednání si Oblastní valná hromada schvaluje svůj jednací řád.

11.7.9. Oblastní  valná  hromada  je  oprávněna  jednat  a  rozhodovat  ve  všech  otázkách  souvisejících 
s činností  příslušné Oblastní  jednotky ČBF, jejím majetkem a hospodařením i  výkonem její 
činnosti pro sdružené subjekty. Za tímto účelem má Oblastní valná hromada právo vyhradit si  
rozhodování  i  v  otázkách,  které  jí  nejsou  těmito  stanovami  či  statutem  příslušné  Oblastní 
jednotky  ČBF  výslovně  svěřeny  anebo  které  tyto  dokumenty  svěřují  do  působnosti  jiného 
Oblastního orgánu.

11.7.10. Oblastní valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy na základě většinové 
vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, a to 
především v těchto otázkách zásadního významu:

a) schvaluje statut příslušné Oblastní jednotky ČBF, jeho úpravy, doplňky a změny;
b) schvaluje rozhodnutí o zrušení příslušné Oblastní jednotky ČBF podle subodst. 11.10.2. těchto 

stanov, jejím rozdělení nebo sloučení; 
c) schvaluje svůj jednací a volební řád;
d) volí předsedu Oblastní jednotky ČBF;
e) stanovuje  počet  členů  Oblastního  výboru  a  volí  jeho  členy,  když  však  členy  prvního 

Oblastního výboru každé Oblastní jednotky ČBF volí Valná hromada ČBF;
f) volí 3 členy Oblastní dozorčí rady, a to tak, aby se jejich funkční období nekrylo s  funkčním 

obdobím Oblastního výboru;
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g) projednává a schvaluje účetní  závěrku a rozhoduje o použití  dosaženého zisku či  způsobu 
uhrazení vytvořené ztráty;

h) schvaluje rozpočet  Oblastní  jednotky ČBF k zajištění  zájmů a potřeb subjektů sdružených 
v ČBF a příslušné Oblastní jednotky ČBF začleněných.

11.7.11. Oblastní  valná  hromada  dále  přijímá  rozhodnutí  nebo  jiná  opatření,  a  to  vždy  na  základě 
většinové  vůle  vyjádřené  podporou  nadpoloviční  většiny  přítomných  delegátů  s  hlasem 
rozhodujícím, a to zejména:

a) projednává a schvaluje zprávy Oblastního výboru;
b) projednává a schvaluje zprávy Oblastní dozorčí rady;
c) projednává  a  schvaluje  výsledky  hospodaření  a  rozpočty  právnických  osob,  na  nichž  se 

Oblastní jednotka ČBF majetkově podílí;
d) projednává  a  schvaluje  strategii  rozvoje  basketbalu  v rámci  svého  územního  vymezení 

a návrhy na její realizaci, a to v souladu se strategií ČBF;
e) volí a odvolává předsedu Oblastní jednotky ČBF;
f) v jiných otázkách dle rozhodnutí Oblastní valné hromady.

11.8. Oblastní výbor  
11.8.1. Oblastní  výbor  je  výkonným  a  řídícím  orgánem  Oblastní  jednotky  ČBF  v  období  mezi 

Oblastními  valnými  hromadami,  který  realizuje  usnesení  Oblastní  valné  hromady,  zajišťuje 
provoz Oblastní jednotky ČBF, výkon jejích pravomocí a působností, které jsou jejím posláním.

11.8.2. Počet členů Oblastního výboru stanoví Oblastní valná hromada, a to vždy v lichém počtu. Jeho 
členem je vždy z titulu funkce Oblastní valnou hromadou zvolený předseda Oblastní jednotky 
ČBF a další členové Oblastního výboru zvolení Oblastní vanou hromadou. Do svolání první 
volební valné hromady Oblastní jednotky ČBF vykonává pravomoci dosavadní výbor oblastní 
organizační jednotky zvolný podle Stanov ČBF z 22.6.2009

11.8.3. Oblastní výbor je v období mezi Oblastními valnými hromadami oprávněn provést kooptaci 
nejvýše dvou svých členů v případě,  že  někdo ze  stávajících,  Valnou hromadou popřípadě 
Oblastní valnou hromadou zvolených členů, odstoupí z funkce. Kooptace musí být předložena k 
potvrzení  nejbližší  Oblastní  valné  hromadě.  Kooptován  nemůže  být  předseda  Oblastního 
výboru.

11.8.4. Oblastní výbor se schází zpravidla 1x za měsíc a je svoláván jeho předsedou. Oblastní výbor je  
oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou těmito stanovami nebo statutem příslušné 
Oblastní  jednotky  ČBF  vyhrazeny  Oblastní  valné  hromadě  nebo  které  si  Oblastní  valná 
hromada nevyhradí svým usnesením. Ve své činnosti se Oblastní výbor řídí jednacím řádem, 
který schvaluje Oblastní valná hromada.

11.8.5. Činnost Oblastního výboru řídí a jeho jménem jedná předseda Oblastní jednotky ČBF nebo jím 
pověřený sekretář Oblastní jednotky ČBF.

11.8.6. Oblastní výbor je mimo jiné oprávněn:
přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a závazky jménem Oblastní jednotky ČBF 
podle usnesení příslušné Oblastní valné hromady a dále pak v případech zajištění hlavních 
úkolů a poslání ČBF podle článku II. těchto stanov v rámci svého územního vymezení.

11.8.7. Oblastní výbor rozhoduje na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto stanov anebo 
statutu  příslušné  Oblastní  jednotky ČBF,  případně  v  souladu s  rozhodnutím Oblastní  valné 
hromady, především o:

a) jmenování a odvolání sekretáře;
b) platovém řádu pro pracovníky sekretariátu;
c) vnitřní  směrnici  (dále  jen  „Organizační  řád OJ ČBF“),  kterým podrobněji  vymezuje 

postavení zájmových skupin a zájmových sdružení bez vlastní právní subjektivity přímo 
působících v  basketbalovém hnutí na území příslušné Oblastní jednotky ČBF a dále pak 
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strukturu, kompetence, obsah řízení sekretariátu Oblastní  jednotky ČBF a Oblastní dozorčí  
rady;

d) zaujetí stanoviska k nedostatkům zjištěným Oblastní dozorčí radou;
e) způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti v rámci Oblastní jednotky ČBF, ke 

kterémužto účelu vydává sám nebo prostřednictvím  svých případně zřízených odborných 
orgánů (Oblastních komisí) závazné směrnice, pokyny a vysvětlení v rozsahu nezbytném 
pro organizaci soutěží a vyplývajícím z těchto stanov a statutu příslušné Oblastní jednotky 
ČBF. 
V tomto směru Oblastní výbor:

ea) zpracovává  strategii  rozvoje  basketbalu  pro  území  příslušné  Oblastní  jednotky  ČBF, 
zajišťuje její realizaci včetně opatření přijatých Oblastní valnou hromadou,

eb) vyhlašuje  sportovní  soutěže  v  basketbalu  ve  všech  kategoriích  na  území  příslušné 
Oblastní jednotky ČBF,

ec) rozhoduje  o  oblastní  reprezentaci  a  koordinuje  činnost  oblastních reprezentačních 
družstev, pro která schvaluje plán činnosti a účast na jednotlivých akcích a zabezpečuje 
finanční a materiální podmínky pro činnost oblastních reprezentačních družstev ve všech 
kategoriích,

ed) může zřídit odborné orgány - Oblastní komise, a to tak, že jmenuje předsedu Oblastní 
komise a po konzultaci s ním ostatní členy příslušné Oblastní komise, vždy na období, 
které je totožné s volebním obdobím Oblastního výboru. Oblastní výbor může jmenovat 
i další   pomocné orgány pro potřeby Oblastní jednotky ČBF a pro operativní zajištění 
akcí.

11.8.8. Oblastní výbor organizuje a řídí činnost Oblastní jednotky ČBF, v rámci které mimo jiné:
a) zřizuje bankovní účty a hospodaří s prostředky na těchto účtech vedených;
b) projednává návrh rozpočtu Oblastní jednotky ČBF a předkládá jej Oblastní valné hromadě 

ke schválení;
c) hospodaří  samostatně  v  rámci  schváleného  rozpočtu  s  cílem  zajistit  maximální 

hospodárnost a využití zdrojů Oblastní jednotky ČBF;
d) projednává roční účetní závěrku, kterou předkládá, spolu s návrhem na využití zisku či 

způsobu uhrazení ztráty, ke schválení Oblastní valné hromadě;
e) na základě hospodářských směrnic ČBF respektuje jejich doporučení a metodické návody 

pro hospodaření sdružených subjektů či zájmových skupin se Sídlem v rámci příslušné 
Oblastní jednotky;

f) rozhoduje o uzavírání obchodních smluv dle zásad o hospodaření Oblastní jednotky ČBF.
11.8.9.   Oblastní výbor dále:

a) zajišťuje výchovu nových a trvalé zdokonalování aktivně pracujících trenérů, rozhodčích 
a funkcionářů basketbalu.

11.9. Oblastní dozorčí rada  
11.9.1. Oblastní dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Oblastní jednotky ČBF. 
11.9.2. Oblastní  dozorčí  rada má  3  členy,  kteří  jsou  voleni  Oblastní  valnou  hromadou  příslušné 

Oblastní jednotky ČBF na  funkční období čtyř let.  Oblastní dozorčí rada  ze svého středu volí 
předsedu.

11.9.3. Oblastní  dozorčí  rada  se  ve  své činnosti  řídí  těmito  stanovami,  statutem příslušné  Oblastní 
jednotky ČBF a jednacím řádem,  který schvaluje  Oblastní  valná hromada.  Oblastní  dozorčí 
rada, na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto stanov  a statutu příslušné Oblastní 
jednotky  ČBF,  případně  v  souladu  s  rozhodnutím Oblastní valné  hromady,  je  oprávněna 
především:

a) sledovat plnění usnesení Oblastní valné hromady;
14



Řády ČBF                                                                                                                                                                             Stanovy ČBF  

b) sledovat  dodržování  těchto  stanov, statutu  příslušné  Oblastní  jednotky, basketbalových 
řádů a vnitřních směrnic ČBF anebo Oblastní jednotky ČBF;

c) provádět kontrolu hospodaření  Oblastní jednotky ČBF, jejích orgánů a zájmových skupin 
v ní sdružených;

d) provádět  kontrolu  hospodaření  u  členů  Oblastní  jednotky  ČBF  při  čerpání  finančních 
prostředků  poskytnutých  jim  jako  účelové  dotace  od  nebo  prostřednictvím  Oblastní 
jednotky ČBF nebo ČBF jako takovou.

11.9.4. Oblastní dozorčí  rada nezasahuje  do  pravomoci  Oblastního  výboru.  Je  nezávislá  a  za  svou 
činnost odpovídá  Oblastní  valné hromadě.  Oblastní  dozorčí rada může doporučit  Oblastnímu 
výboru odstranění jakéhokoliv zjištěného nedostatku.

11.9.5. Předseda Oblastní dozorčí rady se může účastnit jednání Oblastního výboru s hlasem poradním.
11.9.6. Oblastní dozorčí radě musí být pro výkon její funkce poskytnuty Oblastním výborem i všemi 

členy Oblastní jednotky ČBF všechny potřebné podklady a informace.
11.9.7. Členové Oblastní dozorčí rady nemohou současně vykonávat funkci člena Oblastního výboru.

11.10.  Jednání Oblastních jednotek ČBF
11.10.1. Statutárním orgánem Oblastní jednotky ČBF jsou předseda Oblastní jednotky ČBF a sekretář 

Oblastní jednotky ČBF. Jménem Oblastní jednotky ČBF jsou oprávněni jednat a podepisovat 
samostatně ve všech věcech předseda Oblastní jednotky ČBF a sekretář Oblastní jednotky ČBF. 
Podepisování jménem Oblastní jednotky ČBF se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému 
názvu Oblastní jednotky ČBF připojí svůj podpis předseda Oblastní jednotky ČBF nebo sekretář 
Oblastní jednotky ČBF s uvedením své funkce. Při výkonu tohoto oprávnění jsou povinni se 
řídit rozhodnutími Oblastního výboru.

11.10.2. Zaměstnanci Oblastní jednotky ČBF jednají za Oblastní jednotku ČBF v rozsahu jim svěřených 
pracovních úkolů nebo na základě písemného pověření od sekretáře.

11.11.  Majetek a hospodaření Oblastních jednotek ČBF
11.11.1. Majetek  Oblastních  jednotek  ČBF  tvoří  finanční  fondy,  hmotný,  nehmotný  nebo  finanční 

majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
11.11.2. Zdrojem majetku Oblastních jednotek ČBF jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně 

stanovených  členských  příspěvků,  dále  účelové  příspěvky  ze  státního  a  jiných  veřejných 
rozpočtů,  sponzorské  příspěvky a  dary  a  majetek  nabytý  na  základě  rozhodnutí  Oblastního 
výboru, popřípadě Výboru ČBF, a majetek financovaný ČBF.

11.11.3. Zdrojem majetku Oblastních jednotek ČBF mohou být rovněž účelové příspěvky poskytované 
jednotlivým Oblastním jednotkám ČBF ze strany ČBF, která však není k poskytnutí žádných 
účelových příspěvků povinna a případné poskytnutí jakéhokoli účelového příspěvku závisí plně 
na rozhodnutí Výboru ČBF.

11.11.4. Oblastní  jednotka  ČBF  je  samostatným  subjektem  pro  daňové  účely  a  pro  daňové  řízení 
(tj. sama  musí  plnit  povinnosti  ve  vztahu  ke  správci  daně).  Oblastní  jednotka  ČBF  vede 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost své účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho  
vedení může z rozhodnutí Oblastního výboru ČBF zadat specializované firmě. Přehled svého 
účetnictví  poskytuje  Oblastní  jednotka  ČBF sekretariátu  ČBF.  Zásady hospodaření  upravují 
interní předpisy ČBF, které schvaluje Výbor ČBF. 

11.11.5. Majetek Oblastní jednotky ČBF je ve vlastnictví Oblastní jednotky ČBF jako celku a slouží 
k účelům, které jsou v souladu s posláním ČBF, Oblastních jednotek ČBF a v souladu se zájmy 
sdružených subjektů. O převodech vlastnického práva k majetku, o jeho nabývání a pozbývání 
a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Oblastní výbor příslušné Oblastní jednotky ČBF.

11.11.6. Majetek ČBF, který byl před vznikem Oblastních jednotek ČBF ve vlastnictví ČBF jako celku,  
a se kterým Oblastní jednotky ČBF disponovaly jakožto organizační jednotky ČBF bez právní 
subjektivity  přede  dnem  jejich  vzniku  jakožto  Oblastních  jednotek  ČBF,  se  převede  do 
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vlastnictví  Oblastních jednotek ČBF. Oblastní jednotky ČBF jsou povinny používat  majetek 
převedený na ně podle předchozí věty v souladu s posláním ČBF, Oblastních jednotek ČBF 
a v souladu se zájmy sdružených subjektů.

11.12.Postup v     případě nečinnosti Oblastních orgánů  
11.12.1. Přestane-li  Oblastní  výbor  vykonávat  činnost  nebo  trvá-li  dlouhodobě  jeho  neschopnost 

rozhodovat  o  důležitých  záležitostech,  ustaví  Výbor  ČBF nejméně  tříčlenný  správní  výbor, 
který  převezme  práva  a  povinnosti  Oblastního  výboru.  Úkolem  správního  výboru  bude 
především  obnovit  činnost  Oblastního  výboru  a  splněním  tohoto  úkolu  činnost  správního 
výboru končí. Oblastní výbor nevykonává svoji činnost, jestliže se po dobu nejméně 6 měsíců 
Oblastní výbor nesešel, nepřijal žádné usnesení nebo přes písemné upozornění ČBF nepředal  
žádný zápis ze svého jednání.

11.12.2. Nepodaří-li se takto obnovit činnost Oblastního výboru do 6 měsíců, správní výbor neprodleně 
informuje  Výbor  ČBF.  Výbor  ČBF rozhodne  o  případném zrušení  Oblastní  jednotky ČBF, 
jmenuje  likvidátora  a  svým  usnesením  stanoví  podmínky  a způsob  provedení  majetkového 
vypořádání (likvidace).  Na další  postup ohledně zrušení  a zániku Oblastní jednotky ČBF se 
přiměřeně použije věta čtvrtá a následující subodst. 11.13.1. těchto stanov.

11.13.Zrušení a zánik Oblastní jednotky ČBF  
11.13.1. Oblastní jednotka ČBF může být zrušena na základě rozhodnutí Oblastní valné hromady, avšak 

každé takové zrušení Oblastní jednotky ČBF musí být schváleno Výborem ČBF. Po schválení 
rozhodnutí  Oblastní  valné  hromady o  zrušení  Oblastní  jednotky ČBF Výborem ČBF podle 
předchozí  věty  a  v případě,  že  majetek  Oblastní  jednotky  ČBF  nenabývá  právní  nástupce, 
provede  statutární  orgán  Oblastní  jednotky  ČBF  majetkové  vypořádání  (likvidaci).  Pokud 
statutární orgán Oblastní jednotky ČBF toto majetkové vypořádání (likvidaci) neprovede bez 
zbytečného odkladu,  Výbor  ČBF jmenuje  likvidátora  a  svým usnesením stanoví  podmínky 
a způsob provedení  majetkového vypořádání  (likvidace).  Likvidační  zůstatek připadne ČBF. 
Příslušná Oblastní  jednotka ČBF zaniká jako právní  subjekt  dnem rozhodnutí  Výboru ČBF 
o výmazu Oblastní jednotky ČBF z evidence ČBF podle odst. 11.3. těchto stanov,  které  může 
být  vydáno  až  po  majetkovém  vypořádání  (likvidaci)  Oblastní  jednotky  ČBF  a  splnění 
případných dalších podmínek daných obecně závaznými právními předpisy.  

11.13.2. Oblastní jednotka ČBF může být dále zrušena na základě rozhodnutí Výboru ČBF o zrušení 
Oblastní  jednotky  ČBF.  V případě,  že  majetek  Oblastní  jednotky  ČBF  nenabývá  právní 
nástupce, provede statutární orgán Oblastní jednotky ČBF majetkové vypořádání (likvidaci). Na 
další postup ohledně zrušení a zániku Oblastní jednotky ČBF se přiměřeně použije věta třetí  
a následující subodst. 11.13.1. těchto stanov. 

11.13.3. Oblastní jednotka ČBF zaniká rovněž v případech stanovených zákonem.
11.13.4. Všechny Oblastní jednotky ČBF zanikají v případě zániku ČBF jako celku.

Článek XII.
Právní subjektivita ČBF

12.1. ČBF je právnickou osobou charakteru občanského sdružení  s  vlastní  právní  subjektivitou,  a to na  
základě registrace u Ministerstva vnitra dle zákona č. 83/1990 Sb.

12.2. Statutárním orgánem ČBF jsou předseda ČBF, místopředseda ČBF a generální sekretář ČBF. Jménem 
ČBF jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně ve všech věcech předseda ČBF, místopředseda 
ČBF  a  generální  sekretář.  Podepisování  jménem  ČBF  se  provádí  tak,  že  k vytištěnému  nebo 
napsanému názvu občanského sdružení připojí svůj podpis předseda ČBF nebo místopředseda ČBF 
nebo generální  sekretář s uvedením své funkce. Při  výkonu tohoto oprávnění  jsou povinni se řídit 
rozhodnutími Výboru ČBF.
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12.3. Zaměstnanci  ČBF  jednají  za  ČBF  v  rozsahu  jim  svěřených  pracovních  úkolů  nebo  na  základě  
písemného pověření od generálního sekretáře.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Článek XIII.

Majetek a hospodaření ČBF

13.1. Majetek  ČBF  tvoří  finanční  fondy,  hmotný,  nehmotný nebo  finanční  majetek,  pohledávky  a  jiná 
majetková práva.

13.2. Zdrojem majetku  ČBF jsou  zejména  příjmy z  vlastní  činnosti,  z  případně stanovených členských 
příspěvků,  z  vlastní  podnikatelské  činnosti,  podíly  na  zisku  vlastněných  obchodních  společností  
a dalších právnických osob zřízených ČBF či těch, v nichž má ČBF účast, dále účelové příspěvky ze  
státního a  jiných veřejných rozpočtů,  dotace od ČSTV a jiných organizací,  sponzorské příspěvky 
a dary.

13.3. Majetek ČBF je ve vlastnictví ČBF jako celku a slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČBF 
a  v  zájmu  sdružených  subjektů.  O  převodech  vlastnického  práva  k  majetku,  o  jeho  nabývání 
a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Výbor ČBF.

13.4. ČBF vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení může, z rozhodnutí Výboru ČBF,  
zadat specializované firmě. Zásady hospodaření upravuje interní předpis ČBF, který schvaluje Výbor 
ČBF.

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A ŘEŠENÍ SPORŮ
Článek XIV.

Procesní ustanovení

14.1. Členové ČBF, její orgány i Oblastní jednotky ČBF, jakož i všichni účastníci soutěží ČBF, jsou povinni 
případné  spory  vyplývající  z  těchto  stanov,  statutů  jednotlivých  Oblastních  jednotek  ČBF,  řádů 
a předpisů ČBF či Oblastních jednotek ČBF řešit prostřednictvím orgánů ČBF, popřípadě Oblastních 
orgánů.  Strany  zúčastněné  v  těchto  sporech  jsou  povinny  vyčerpat  k  jejich  urovnání  všechny 
prostředky, které poskytují řády a předpisy ČBF či Oblastních jednotek ČBF dříve, než se případně  
obrátí na jiné instituce. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankcím a může být i důvodem ke zrušení  
členství v ČBF.

14.2. Orgány ČBF na všech stupních jsou povinny dbát toho, aby práva členů vyplývající z těchto stanov,  
statutů jednotlivých Oblastních jednotek ČBF, řádů a předpisů byla uplatňována v souladu s principy 
čestného  sportovního  soutěžení  a  pravidly  morálky.  Porušení  těchto  stanov,  statutů  jednotlivých 
Oblastních jednotek ČBF, řádů a předpisů, jejich obcházení,  jakož i  neplnění  povinností  na jejich  
základě uložených je nepřípustné a podléhá sankcím.

Článek XV.
Arbitrážní řízení
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15.1.Posláním Arbitrážní  komise (dále  též  jen „AK“)  je  řešit  a  rozhodovat  jakékoli  spory vzniklé  mezi 
subjekty  sdruženými v  ČBF v souvislosti  s jejich činností  odvíjející  se  od  členství  v ČBF,  a  dále 
jakékoli spory mezi ČBF a Oblastní jednotkou ČBF a/nebo mezi jednotlivými Oblastními jednotkami 
ČBF navzájem (dále jen „Spor“). ČBF, Subjekty sdružené v ČBF, a Oblastní jednotky ČBF (dále jen 
„Strany sporu“)  jsou  v případě  jakéhokoli  vzájemného Sporu povinny obrátit  se  za  účelem jeho 
vyřešení nejprve na Arbitrážní komisi a vyčkat jejího rozhodnutí. Teprve nepodaří-li se Spor vyřešit 
ani na základě rozhodnutí Arbitrážní komise, jsou   Strany sporu oprávněny obrátit se na jiný orgán. 
Porušení této povinnosti může být postiženo disciplinárně.

15.2. Arbitrážní komise rozhoduje ve věcech, kde není dána působnost jiného orgánu ČBF. 
15.3. Arbitrážní komise je složena z nezávislých odborníků, především právníků, a ve své činnosti se řídí 

platným Statutem AK a jejím jednacím řádem, který schvaluje Valná hromada.
15.4. Rozhodnutí Arbitrážní komise jsou závazná pro všechny, jichž se týkají, a není proti nim v rámci ČBF 

odvolání.  Nerespektování  rozhodnutí  komise jsou  postihována příslušnými  orgány ČBF s  hracími 
důsledky. Výbor ČBF rozhodne o potrestání, pokud nepřísluší potrestání žádnému jinému z orgánů 
ČBF.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1. Návrhy  na  změny  těchto  stanov  anebo  jednotlivých  řádů  ČBF  mohou  členové  ČBF  předkládat 
sekretariátu ČBF každoročně před konáním Valné hromady, a to nejpozději do konce měsíce ledna.

16.2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou konanou dne 23.4.2012.
16.3. Stanovy nabývají  účinnosti  dnem registrace  na  Ministerstvu  vnitra  ČR.  Stejným dnem pozbývají 

účinnosti stanovy ČBF schválené dne 22.6.2009.
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