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SMĚRNICE O ČLENSTVÍ V ČBAS

Směrnice o členství v ČBaS

Český badmintonový svaz

Článek I
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice je vydána na základě § 12 stanov Českého badmintonového svazu a článku
1. organizačního řádu Českého badmintonového svazu.
Článek II
Obecně o členství v ČBaS
1. Členství v Českém badmintonovém svazu (dále jen „ČBaS“) má dvě formy, rozlišuje se členství
individuální (členství fyzických osob) a kolektivní (členství právnických osob).
2. Členství v ČBaS je dobrovolné a lze jej založit na základě písemné přihlášky, jejíž závazný vzor je
uveden v příloze této směrnice. Uchazeč doručuje vyplněnou přihlášku do sídla ČBaS. Není-li
přihláška úplně či správně vyplněná, vyzve sekretariát ČBaS uchazeče k odstranění vad, když ve
výzvě uchazeče upozorní na vady a určí lhůtu k jejich odstranění. Uchazeč odstraní vady přihlášky
jejím doplněním či opravou nebo podáním nové přihlášky. Bezvadnou přihlášku postupuje
sekretariát ČBaS výkonnému výboru ČBaS ke schválení na jeho nejbližším zasedání.
3. Na členství v ČBaS není právní nárok. Pokud ČBaS přihlášku žadatele o členství zamítne, je
povinen žadateli tuto skutečnost sdělit.
4. Z ČBaS je oprávněn každý člen svobodně vystoupit.
5. Práva a povinnosti jsou nedělitelná a jsou vázána výlučně na členy ČBaS. Převod členských práv
a povinností v rámci ČBaS se nepřipouští.
6. Členu ČBaS náleží následující obecná práva:
a.
být informován o činnosti ČBaS,
b.
účastnit se soutěží řízených ČBaS či příslušným oblastním svazem,
c.
využívat metodické, odborné, materiální a ekonomické pomoci,
d.
požívat ochrany svých zájmů a uplatňování svých práv.
7. Členu ČBaS náleží následující obecné povinnosti:
a.
řídit se pravidly fair-play, etickými a morálními principy,
b.
řídit se předpisy ČBaS (stanovami ČBaS, soutěžním řádem a ostatními dokumenty
a směrnicemi vydanými výkonným výborem ČBaS nebo odbornými komisemi výkonného
výboru ČBaS, jakož i příslušným oblastním badmintonovým svazem atd.),
c.
plnit rozhodnutí orgánů ČBaS všech úrovní,
d.
včas a úplně hradit finanční plnění dle předpisů ČBaS,
e.
svým chováním nepoškozovat dobré jméno ČBaS,
f.
případné spory související s činností v ČBaS řešit přednostně před orgány ČBaS, jakož
respektovat a podřídit se rozhodnutí orgánů ČBaS.
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Článek III
Evidence členství v ČBaS
1. Členství fyzických osob a právnických osob je evidováno v centrální evidenci ČBaS. Členové
ČBaS svým přihlášením k ČBaS udělují výslovný souhlas s užitím údajů o fyzické osobě a údajů
o právnické osobě, a to zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným
způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění.
2. Do centrální evidence členů ČBaS jsou zaznamenávány:
a.
název, IČ a sídlo člena – právnické osoby,
b.
název, IČ a sídlo zastřešující organizace oddílu,
c.
osoby, které jménem člena jednají v právních vztazích,
d.
příjmení a jméno, pohlaví, bydliště a rodné číslo člena – fyzické osoby,
e.
druh registrace (hráč, trenér, rozhodčí, evidovaný člen),
f.
příslušnost ke klubu či oddílu,
g.
příslušnost k oblastnímu svazu,
h.
počet sdružených fyzických osob člena – právnické osoby k 31. prosinci kalendářního roku,
i.
datum vzniku členství v ČBaS,
j.
datum zániku členství v ČBaS a důvod zániku.
3. Členové oznamují změnu evidovaných údajů písemně sekretariátu ČBaS do 30 dnů ode dne, kdy
ke změně došlo. V případě přechodu k jinému oblastnímu svazu je před podáním oznámení
potřeba přihlášení k příslušnému oblastnímu svazu a doložení tohoto přihlášení. Sekretariát ČBaS
provede změny údajů v centrální evidenci nejpozději do 15 dnů ode dne jejich obdržení.
4. Evidence členů je určena výhradně k činnosti ČBaS.
Článek IV
Členství právnických osob
1. Členy ČBaS jsou sportovní kluby („kluby“) nebo oddíly badmintonu („oddíly“), které se písemně
přihlásí do ČBaS a v přihlášce vyjádří svůj souhlas s posláním ČBaS a jeho stanovami. Členy
ČBaS přijímá výkonný výbor ČBaS na základě doporučení příslušné oblasti, do které se oddíl či
klub před podáním přihlášky výkonnému výboru přihlásil, přičemž kluby a oddíly jsou územně
řazeny k oblastem podle místa svého sídla. Kluby mají právní subjektivitu. Oddíly jako součást
víceúčelových sportovních klubů, TJ nebo jiných organizací jsou bez právní subjektivity a platnost
přihlášky k ČBaS musí písemně potvrdit zastřešující subjekt. Kluby a oddíly mají členy, kteří tvoří
členskou základnu ČBaS. Členství v ČBaS vzniká okamžikem schválení písemné přihlášky
výkonným výborem při současném splnění všech podmínek výše uvedených, přičemž rozhodnutí
výkonného výboru je nejpozději do 15 dnů oznámeno uchazeči.
2. Klub či oddíl je přihlášen k příslušnému oblastnímu svazu po celou dobu svého členství v ČBaS.
V případě nesplnění této základní povinnosti nenáleží klubu či oddílu a členům takového klubu či
oddílu žádné z práv vyjmenovaných v čl. II odst. 6 a takový klub či oddíl bude vyzván
k odstranění tohoto nedostatku (tj. k přihlášení k příslušnému oblastnímu svazu), k čemuž mu
bude výkonným výborem poskytnuta přiměřená lhůta, ne delší než 30 dnů, a předseda ČBaS je
zároveň oprávněn takto provinilému klubu či oddílu pozastavit členství v ČBaS.
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3. Kluby a oddíly jsou povinny vést evidenci své členské základny a dále mají za povinnost vždy dle
stavu k 31. prosince kalendářního roku předat nejpozději do 15. ledna následujícího roku
příslušnému oblastnímu svazu stav vlastní členské základny. Evidence členské základny bude
zpracována v programu MS Excel, závazný vzor evidenčního souboru je uveden v příloze této
směrnice. U každého evidovaného člena obsahuje následující údaje:
a.
příjmení,
b.
jméno,
c.
pohlaví (muž/žena),
d.
rodné číslo,
e.
název klubu či oddílu,
f.
druh registrace (členu náleží alespoň jedna z níže uvedených registrací, může však mít více
než jednu),
i.
hráč,
ii.
trenér,
iii. rozhodčí,
iv. evidovaný člen.
Oblastní svazy následně předávají nejpozději do 20. ledna písemnou zprávu o stavu své členské
základny sekretariátu ČBaS, včetně podkladů předložených jednotlivými kluby či oddíly souhrnně
zpracovaných v jednom souboru programu MS Excel.
4. Členství oddílu či klubu v ČBaS zaniká:
a. zánikem ČBaS,
b. zánikem oddílu či klubu,
c. zánikem zastřešující organizace v případě oddílů působících jako součást víceúčelových
sportovních klubů, TJ nebo jiných organizací,
d. vzdáním se členství na základě písemné žádosti,
e. nepřihlášením do příslušného oblastního svazu ani po dodatečné výzvě dle čl. IV odst. 2,
f. vyloučením, porušil-li člen opakovaně své členské povinnosti (porušení pravidel fair-play,
porušení předpisů ČBaS, neplnění rozhodnutí orgánů ČBaS, neplacení členských poplatků,
nevykonávání evidenční povinnosti apod.) nebo porušil-li člen závažným způsobem stanovy
ČBaS či jakýkoliv předpis ČBaS nebo jiným způsobem vážně ohrozil jméno a postavení
ČBaS. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor. Do doby rozhodnutí výkonného výboru je
předseda ČBaS oprávněn provinilému členu pozastavit členství.
5. Vyloučený člen dle písm. f předchozího odstavce je oprávněn stát se členem ČBaS nejdříve
po uplynutí 10 let ode dne vyloučení. Statutární zástupce vyloučeného člena nesmí po dobu 10 let
vykonávat obdobnou činnost, jakož nesmí po dobu 10 let vykonávat funkci v orgánech ČBaS či
orgánech oblastních svazů.
Článek V
Členství fyzických osob
1. Kluby a oddíly mají členy, kteří tvoří členskou základnu ČBaS.
2. Členem ČBaS se dále může stát jakákoli fyzická osoba, jež dosud není členem klubu či oddílu,
která se písemně přihlásí do ČBaS a v přihlášce vyjádří svůj souhlas s posláním ČBaS a jeho
stanovami. Fyzická osoba – člen ČBaS je nositelem všech práv a povinností člena ČBaS. Za člena
ČBaS přijímá fyzickou osobu výkonný výbor ČBaS na základě doporučení příslušné oblasti,
do které se fyzická osoba před podáním přihlášky výkonnému výboru přihlásila. Fyzická osoba
mladší osmnácti let může podat přihlášku jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
Členství v ČBaS vzniká okamžikem schválení písemné přihlášky výkonným výborem
při současném splnění všech podmínek výše uvedených, přičemž rozhodnutí výkonného výboru je
nejpozději do 15 dnů oznámeno uchazeči.
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3. V návaznosti na ustanovení předchozího odstavce je fyzická osoba přihlášena k příslušnému
oblastnímu svazu po celou dobu svého členství v ČBaS. V případě nesplnění této základní
povinnosti nenáleží takové fyzické osobě žádné z práv vyjmenovaných v čl. II odst. 6 a čl. V
odst. 3 a taková fyzická osoba bude vyzvána k odstranění tohoto nedostatku (tj. k přihlášení
k příslušnému oblastnímu svazu), k čemuž jí bude výkonným výborem poskytnuta přiměřená
lhůta, ne delší než 30 dnů, a předseda ČBaS je zároveň oprávněn takto provinilé fyzické osobě
pozastavit členství v ČBaS.
4. Fyzické osoby jakožto členové klubů a oddílů mají vedle obecných práv rovněž právo:
a. podílet se na řízení ČBaS a oblastního svazu tím, že po dovršení věku osmnácti let mají právo
být voleni do funkcí v orgánech ČBaS a oblastního svazu v souladu s obecně závaznými
předpisy či právo být voleni za delegáta na sněm ČBaS,
b. po dovršení věku osmnácti let uplatňovat svoji vůli na valných hromadách oblastních svazů i
na sněmu ČBaS,
c. účastnit se školení trenérů a rozhodčích, jakož i kurzů a seminářů pořádaných ČBaS.
5. Členství fyzických osob v ČBaS zaniká:
a. zánikem ČBaS,
b. úmrtím,
c. vzdáním se členství na základě písemné žádosti,
d. ukončením členství v klubu či oddílu, ve kterém byl člen registrován, bez přestupu do klubu či
oddílu jiného,
e. zánikem členství klubu či oddílu v ČBaS, ve kterém byl člen registrován, bez přestupu
do klubu či oddílu jiného,
f. nepřihlášením do příslušného oblastního svazu ani po dodatečné výzvě dle čl. V odst. 2,
g. vyloučením, porušil-li člen opakovaně své členské povinnosti (porušení pravidel
fair-play, porušení předpisů ČBaS, neplnění rozhodnutí orgánů ČBaS apod.) nebo porušil-li
člen závažným způsobem stanovy ČBaS či jakýkoliv předpis ČBaS nebo jiným způsobem
vážně ohrozil jméno a postavení ČBaS. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor. Do doby
rozhodnutí výkonného výboru je předseda ČBaS oprávněn provinilému členu pozastavit
členství.
h. vyloučením, pokud byl člen pravomocně odsouzen za úmyslně spáchaný trestný čin.
Platnost příslušných ustanovení registračního řádu není tímto odstavcem dotčena.
6. Vyloučený člen dle písm. h. a i. předchozího odstavce je oprávněn stát se členem ČBaS nejdříve
po uplynutí 10 let ode dne vyloučení.
Článek VI
Závěrečná ustanovení
1. K výkladu této směrnice je oprávněn výkonný výbor ČBaS.
2. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČBaS dne 3. prosince 2013 a nabývá účinnosti
dnem 4. prosince 2013 a v úplném rozsahu ruší a nahrazuje Směrnici o členství v ČBaS
schválenou výkonným výborem ČBaS dne 14. srpna 2013 a účinnou od dne 15. srpna 2013.

Mgr. Hana Procházková,
předsedkyně ČBaS

Ing. Hana Musilová,
generální sekretář ČBaS
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Přílohy:
1. Závazný vzor dle čl. II odst. 2 – přihláška právnické osoby do ČBaS
2. Závazný vzor dle čl. II odst. 2 – přihláška fyzické osoby do ČBaS
3. Závazný vzor dle čl. IV odst. 3 – soubor k vedení členské evidence právnické osoby
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