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Českého badmintonového svazu 
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Návrh nových stanov je uvedený preambulí a z důvodu větší přehlednosti dělen na pět částí, z nichž 
každá obsahuje příslušné články dále dělené na odstavce označené čísly a pododstavce označené 
písmeny.  
 
Preambule 
 
Preambule obsahuje obecná provolání o cílech a posláních Českého badmintonového svazu (dále jen 
„ČBaS“), jakož i základní východiska pro chování svých členů.  
 
Část první – základní ustanovení 
 

V první části je definován ČBaS (čl. I), postavení ČBaS v členských organizacích (čl. II), poslání a 
cíle (čl. III), předpisy (čl. IV) a symboly ČBaS (čl. V). Stávající úprava je v ustanoveních této části 
výrazně rozšířena a zpřesněna.  
 
Část druhá – členství v ČBaS 
 
Po obecných ustanovení o členství (čl. VI) a uvedení základních práv a povinností všech členů  
(čl. VII) je samostatně upraveno členství fyzických osob (čl. VIII – X) a právnických osob  
(čl. XI – XIII); speciálním předpisem k této části je v roce 2013 přijatá Směrnice o členství v ČBaS, 
která tato obecná ustanovení upravuje v konkrétních detailech. Stávající úprava je v této části výrazně 
rozšířena, dochází k zavedení širších práv a povinností, upravuje se podrobněji vznik členství, nově 
jsou definovány způsoby zániku členství, je nově zavedeno titulární čestné členství.  
 
Část třetí – organizační struktura 
 

Třetí část uvozuje výčet orgánů ČBaS a obecná pravidla k jednání těchto orgánů (čl. XIV). V této části 
dochází ke změnám oproti stávající úpravě, které budou popsány níže.  
 
Nejvyšším orgánem se ČBaS je nově valná hromada (dříve sněm; čl. XV a XVI). Úkoly tohoto orgánu 
jsou legislativní (změna stanov), schvalující (schvalování činnost orgánů, hospodaření a směřování 
ČBaS) a volební (obsazení volených členů orgánů ČBaS). Nově se schází valná hromada jednou  
za čtyři roky (za účelem voleb), v případě potřeby dojde ke svolání mimořádné valné hromady. Valná 
hromada má pevně daný počet 45 delegátů.  
 
Statutárním zástupcem ČBaS je prezident (čl. XVII), když pro jeho zvolení a výkon funkce jsou nově 
nastavena obecná pravidla.  
 
Pro operativní vedení ČBaS je navrhováno zřízení prezidia (čl. XVIII.), které bude nadáno výkonnou 
mocí a tvořeno prezidentem, předsedy tří odborných komisí, generálním sekretářem a jedním 
zástupcem správní rady (zástupcem oblastních svazů). Složení prezidia je nejvýše šestičlenné, 
s jednáním dle potřeby (jednou za dva měsíce).  
 
Správní rada (čl. XIX) plní především funkci „malé valné hromady“ – jen s tím rozdílem, že namísto 
širšího počtu delegátů za konkrétní oblast vystupující jen jejich vedoucí členové – a vykonává 
zastupitelskou schvalující činnost. Jednání rady se uskuteční zpravidla dvakrát za rok, především  
za účelem projednání a schválení činnosti ČBaS a projednání podnětů vzešlých na základě praktické 
činnosti v oblasti. 
 
Pro odbornou vnitřní kontrolní činnost je nově vytvořena dozorčí  rada (čl. XX), jejímž úkolem bude 
dozor nad činností ČBaS. Rada je tříčlenná, na vedení ČBaS nezávislá. Nově založeným orgánem je 
rovněž tříčlenná legislativní rada (čl. XXI), spravující právní dohled na činností ČBaS. Komise ČBaS 
(čl. XXII.) nedoznaly změn, je však uvažováno sloučení komisí. Činnost sekretariátu zůstává  
beze změny (čl. XXIII.).  
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Rozvinuta byla dále úprava týkající se oblastních svazů (čl. XXIV.), především byla rámcově 
vymezena organizace těchto svazů.  
 
Část čtvrtá – majetek a hospodaření   
 

V čtvrté části (čl. XXV.) jsou základním způsobem upravena hospodářská pravidla. Tvorba rozpočtu, 
nakládání s majetkem ČBaS, vymezení marketingových práv. Tato část byla v dřívějších stanovách 
upravena jen velmi povrchně.   
 
Část pátá – ustanovení závěrečná a přechodná 
 

Závěrečná pátá část (čl. XXVI.) vymezuje organizační pravidla v souvislosti s přijetím těchto nových 
stanov, především tříleté období, ve kterém bude možno stanovy precizovat na základě praktického 
fungování ČBaS a dle výkladu nového občanského zákoníku po odsouhlasení správní radou 
a prezidiem. 


