
Návrh na změny stanov ČBaS

Popis problému Návrh legislativní rady ČBaS
předložený na VV a SR ČBaS

Předpokládané paragrafové znění

Spojení funkčního období 
předsedů komisí 
s předsedou ČBaS?

S předsedou ČBaS končí i jeho 
předsedové. Je třeba zamezit situaci, 

kdy novému předsedovi ČBaS 
„zůstanou“ předsedové komisí. 

Do nových voleb zůstane nejen 
předseda ČBaS, ale i předsedové 

komisí.  

Čl. XIV odst. 3 písm. d. Stanov: Funkční období člena orgánu trvá čtyři roky, 
není-li stanovami určeno jinak. V průběhu funkčního období může být orgán 
doplněn do usnášeníschopného počtu kooptací, kdy na návrh předsedy komise 
či rady jmenuje po předchozím souhlasu výkonného výboru nového člena 
předseda ČBaS.

Čl. XIV odst. 3 písm. e. Stanov: Mandát člena orgánu jmenovaného namísto 
člena, jehož mandát zanikl předčasně, zaniká v termínu původního mandátu. 
Mandát předsedy odborné komise zaniká nejpozději s mandátem předsedy 
ČBaS, v jehož funkčním období byl zvolen.

Změna v delegátech na 
VH (předseda ČBaS, 
předsedové komisí, 
zástupci oblastí, gen 
sekretář a předseda LR)?

Zredukovat počet „předem jistých 
delegátských míst“, volbu oblastních 

míst ponechat plně 
na volbě v oblastech; celkový počet 

delegátů zůstává zachován.

Čl. XV odst. 6 Stanov:
Valná hromada je tvořena nejvýše čtyřiceti pěti delegáty, kterými jsou: 

a. Předseda ČBaS, 
b. předsedové oblastních svazů,
c. předsedové odborných komisí a předseda legislativní rady, 
d. generální sekretář, 
e. do celkového počtu čtyřiceti pěti delegátů zástupci všech oblastních 

svazů v poměru stanoveném podle počtu evidovaných členů v 
jednotlivých oblastech k poslednímu dni roku předcházejícího roku 
konání valné hromady, 

přičemž pouze tito delegáti mají právo hlasovat.

Pro informaci, změna způsobu volby předsedů na valné hromadě:

Kandidát na předsedu 
ČBaS předloží k volbě 
celý tým?

Bude hlasováno v jedné volbě o 
jednom předsedovi ČBaS i 

s předloženým týmem. Nebude dále 
prováděna volba předsedů komisí na 

návrh předsedy ČBaS.  

Do čl. II volebního řádu VH se doplňuje nový odst. 3, stávající odstavce 3 – 5 se 
přečíslují na odstavce 4 – 7; dále jsou upravena příslušná ustanovení o volbě:

Kandidát na předsedu ČBaS podává návrh včetně kompletního složení 
předsedů odborných komisí, se všemi náležitostmi dle předchozího odstavce.   

Předloženo pouze pro informaci, neboť schvalujícím orgánem je VV ČBaS




