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ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek I. 

Obecná ustanovení 

1. Tyto stanovy upravují činnost Západočeského badmintonového svazu, z. s. (dále jen „ZpčBaS“). 

2. ZpčBaS je dobrovolným samostatným spolkem s působností na území Plzeňského a Karlovarského  

kraje. Za účelem plnění svého poslání sdružuje fyzické a právnické osoby, které projeví svoji vůli  

stát se členem ZpčBaS a vyjádří svůj souhlas s posláním ZpčBaS a jeho stanovami. 

3. ZpčBaS je právnickou osobou charakteru spolku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, s vlastní právní subjektivitou a jako takový je řádně registrován. 

4. Plný název organizace je Západočeský badmintonový svaz, z.s., s jednotně a závazně stanovenou 

zkratkou ZpčBaS.  

5. Sídlem ZpčBaS je Plzeň, Hřbitovní 873/24, PSČ 312 00 

6. Stanovy ZpčBaS jsou uloženy v sídle ZpčBaS. 

7. ZpčBaS je jako oblastní badmintonový svaz součástí organizační struktury Českého  

badmintonového svazu, z.s. 

 

 

Článek II. 

Poslání a cíle ZpčBaS 

1. Posláním ZpčBaS je: 

a. organizovat a řídit činnost svazu na území Plzeňského a Karlovarského kraje (Západočeská     

    oblast) 

b. organizovat a řídit badmintonové soutěže na území Plzeňského a Karlovarského kraje 

c. podporovat růst členské základny, rozvíjet výkonnostní růst hráčské základny, zabezpečovat  

    vzdělání pro trenéry, rozhodčí a další funkcionáře 

d. obhajovat zájmy svých členů 

e. rozvíjet badminton na území Plzeňského a Karlovarského kraje (Západočeská oblast) 

 

2. V souladu s výše uvedeným posláním jsou prvořadými cíli ZpčBaS zejména: 

a. ustavovat, svolávat a koordinovat orgány ZpčBaS v souladu s těmito stanovami, 

b. navrhovat systém soutěží a tyto soutěže organizovat a řídit, 

c. spravovat vlastní a svěřený majetek a práva, 

d. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého poslání.  

e. zabezpečovat v rozsahu své působnosti patřičnou propagaci badmintonu na území  

    Plzeňského a Karlovarského kraje (Západočeská oblast) 

f. spolupracovat s ostatními sportovními organizacemi v České republice 

 

 

Článek III. 

Předpisy ZpčBaS 

1. ZpčBaS realizuje svoji činnost na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů České 

    republiky, těchto stanov, v respektu a úctě k demokratickým principům a zásadám k zajištění 

    všestranného rozvoje badmintonu na všech organizačních a výkonnostních úrovních. 

2. ZpčBaS a jeho členové při své činnosti dodržují předpisy Českého badmintonového svazu, z.s. 

3. ZpčBaS a jeho členové při své činnosti dodržují vnitřní předpisy a stanovy ZpčBaS. 

4. Vnitřními předpisy ZpčBaS jsou především organizační řád ZpčBaS, jednací řád ZpčBaS a volební  

    řád ZpčBaS a rozpisy soutěží ZpčBaS pro danou sezónu. 
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ČÁST DRUHÁ 

ČLENSTVÍ V ZPČBAS 

Článek IV. 

Obecně o členství 

1. Členové jsou sdruženi v ZpčBaS na základě vlastní vůle a za podmínek těchto stanov. 

2. Členství v ZpčBaS má dvě formy, členství individuální (členství fyzických osob) a kolektivní 

    (členství právnických osob). 

3. Vstupem do ZpčBaS zůstává nedotčena právní subjektivita členů. ZpčBaS respektuje právní, 

     organizační a ekonomickou samostatnost svých členů a mimo jiné neodpovídá za jejich závazky. 

4. Členství v ZpčBaS je dobrovolné, nikdo k němu nesmí být nucen. Na členství v ZpčBaS není právní 

nárok. Převod členství v rámci ZpčBaS není možný. Ze ZpčBaS je oprávněn každý člen svobodně 

vystoupit. 

5. Členství fyzických osob a právnických osob je evidováno v evidenci ZpčBaS. Členové 

ZpčBaS svým přihlášením k ZpčBaS dávají výslovný souhlas s užitím údajů o fyzické osobě a  

údajů o právnické osobě (dále jen „osobní údaje“), a to zejména za účelem jejich shromažďování,  

vedení či zpracování jiným způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  

údajů, v platném znění. Osobní údaje slouží k užití v rámci členství v ZpčBaS a za účelem naplnění 

kontrolních, evidenčních a statistických cílů. Členové ZpčBaS mají právo přístupu ke svým  

osobním údajům, jakož i další zákonná práva, a povinnost oznámit změnu těchto údajů. 

6. Členy ZpčBaS  mohou být pouze právnické osoby mající své sídlo na území Plzeňského a  

Karlovarského kraje (Západočeská oblast), fyzické osoby, které jsou členy klubů či oddílů majících  

své sídlo na území Plzeňského a Karlovarského kraje a čestní členové fakticky působící  na území  

Plzeňského a Karlovarského kraje. 

 

 

Článek V. 

Obecná práva a povinnosti členů 

1. Mezi obecná práva členů ZpčBaS patří: 

a. být informován o činnosti ZpčBaS, 

b. účastnit se soutěží řízených ZpčBaS za splnění podmínek stanovených předpisy Českého  

badmintonového svazu, jakož i předpisy ZpčBaS 

c. využívat metodické, materiální nebo ekonomické pomoci, 

d. obracet se s podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány ZpčBaS s právem písemné 

odpovědi nejpozději do dvou měsíců ode dne podání, přičemž pokud člen požaduje sdělení 

o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by ZpčBaS  

způsobilo újmu, nelze mu je poskytnout, 

e. aktivně se podílet na činnosti ZpčBaS. 

2. Mezi obecné povinnosti členů ZpčBaS patří: 

a. řídit se pravidly fair-play, etickými a morálními principy, 

b. řídit se stanovami ZpčBaS. 

c. plnit rozhodnutí orgánů ZpčBaS, 

d. poskytovat ZpčBaS veškerou potřebnou součinnost, mimo jiné kontrolního, evidenčního 

                a statistického charakteru, 

e. bez prodlení oznámit ZpčBaS veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce člena 

                a registrovány v evidenci ZpčBaS, 

f. včas a úplně hradit finanční plnění dle předpisů ZpčBaS 

g. svým chováním nepoškozovat dobré jméno ZpčBaS, 

h. případné spory související s činností v ZpčBaS řešit přednostně přes oficiální orgány  

    ZpčBaS, jakož respektovat a podřídit se rozhodnutí orgánů ZpčBaS. I v případech, kdy  

    české právní předpisy umožňují obrátit se na soudní soustavu, jsou strany zúčastněné ve   

    sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání veškeré prostředky, které poskytují stanovy a  

    předpisy ZpčBaS. 
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Článek VI. 

Členství fyzických osob 

1. Členství fyzických osob v ZpčBaS se rozlišuje na řádné a čestné. 

2. Řádným členem ZpčBaS je zejména jakákoliv fyzická osoba, která je evidovaným členem klubu či 

    oddílu, jež je členem ZpčBaS. Klub či oddíl se stává mateřským klubem či oddílem člena a v tomto  

    klubu či oddílu vykonává člen svoji činnost.  

3. Výjimečnou formou individuálního členství je titulární čestné členství. Čestným členem ZpčBaS se 

    může stát jakákoliv fyzická osoba s mimořádným přínosem pro badminton, na návrh podaným 

    členem ZpčBaS, se souhlasem navržené osoby, po schválení výkonným výborem ZpčBaS a  

    jmenování předsedou ZpčBaS. 

 

 

Článek VII. 

Práva členů ZpčBaS – fyzických osob 

1. Fyzická osoba je činná v rámci ZpčBaS zejména prostřednictvím svého členství v klubech 

    a oddílech. 

2. Vedle obecných práv náleží fyzické osobě právo: 

a. využívat možnosti dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci ZpčBaS a získávat odborné 

                kvalifikace, 

b. podílet se na organizaci a řízení ZpčBaS a oblastních svazů, od dovršení věku osmnácti let 

                s právem být navrhován a volen do orgánů ZpčBaS. 

 

 

Článek VIII. 

Zánik členství fyzických osob 

1. Řádné členství fyzické osoby zaniká: 

a. zánikem ZpčBaS, 

b. úmrtím, 

c. ukončením členství v klubu či oddílu, ve kterém byl člen evidován, bez přestupu do klubu či 

                oddílu jiného, 

d. zánikem členství klubu či oddílu v ZpčBaS, ve kterém byl člen evidován, bez přestupu 

                do klubu či oddílu jiného, 

e. zánikem registrace, 

2. Čestné členství fyzické osoby zaniká z důvodů dle odst. 1 písm. a., b.,  a  e. 

3. V případě vyloučení je vyloučený člen oprávněn stát se členem ZpčBaS nejdříve po uplynutí pěti let  

     ode dne vyloučení. 

 

 

Článek IX. 

Členství právnických osob 

1. Členem ZpčBaS se může stát jakýkoliv sportovní klub (v textu těchto stanov „klub“) nebo oddíl 

    badmintonu (v textu těchto stanov „oddíl“) působící na území Plzeňského a Karlovarského kraje,  

    který: 

a. podá písemnou žádost o členství v ZpčBaS a v přihlášce potvrdí svůj souhlas s posláním  

ZpčBaS a závazek dodržovat stanovy, a jehož žádost bude schválena Valnou hromadou   

nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 

b. v případě oddílů působících jako součást víceúčelových sportovních klubů, 

tělovýchovných jednot nebo jiných organizací bez právní subjektivity, předloží oddíl 

potvrzení zastřešujícího subjektu, ve kterém působí, přičemž členství v ZpčBaS bude v 

případě schválení náležet výhradně samotnému oddílu. 

 

2. Členství v ZpčBaS vzniká okamžikem schválení písemné přihlášky při současném 

    splnění všech podmínek uvedených v předcházejícím odstavci. 
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Článek X. 

Práva a povinnosti členů ZpčBaS – právnických osob 

1. Vedle obecných práv náleží oddílům a klubům právo: 

a. prostřednictvím delegátů uplatňovat svoji vůli na valné hromadě, 

b. obhajovat zájmy svých členů a uplatňovat jejich práva. 

2. Vedle obecných povinností mají oddíly či kluby povinnost: 

a. dbát o rozvoj a propagaci badmintonu, zejména pak o jeho rozšiřování 

                mezi mládeží, 

b. vést evidenci členské základny a poskytovat ZpčBaS písemné informace o počtu členů  

    sdružených v klubu či oddílu, v pravidelných intervalech nebo na vyžádání. 

 

 

Článek XI. 

Zánik členství právnických osob 

1. Členství oddílů či klubů v ZpčBaS zaniká: 

a. zánikem ZpčBaS, 

b. zánikem klubu či oddílu, 

c. zánikem zastřešující organizace v případě oddílů působících jako součást víceúčelových 

                sportovních klubů, tělovýchovných jednot nebo jiných organizací, 

d. vzdání se členství na základě písemné žádosti, 

e. vyloučením, porušil-li člen opakovaně své členské povinnosti nebo porušil-li člen závažným 

způsobem stanovy ZpčBaS či jakýkoliv předpis ZpčBaS  nebo jiným způsobem vážně  

ohrozil jméno a postavení ZpčBaS. O vyloučení rozhoduje valná hromada. Do doby  

rozhodnutí valné hromady je předseda ZpčBaS oprávněn provinilému členu pozastavit  

členství. 

2. Vyloučený člen dle písm. e předchozího odstavce je oprávněn stát se členem ZpčBaS nejdříve 

    po uplynutí pěti let ode dne vyloučení. Statutární zástupce vyloučeného člena nesmí po dobu 

    pěti  let vykonávat obdobnou činnost, jakož nesmí po dobu pěti  let vykonávat funkci 

    v orgánech ZpčBaS či orgánech oblastních svazů. 

3. Při zániku členství je povinností takového člena vypořádat veškeré své pohledávky a závazky, a to 

    nejpozději do tří měsíců ode dne zániku členství. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Článek XII. 

Základní organizační struktura ZpčBaS 

1. Organizační struktura ZpčBaS je vertikálně členěna, se vztahem podřízenosti a nadřízenosti, a je 

    tvořena: 

a. v prvním stupni ZpčBaS, 

b. ve druhém stupni členy 

2. Orgány ZpčBaS jsou: 

a. valná hromada jako orgán nejvyšší, 

b. předseda jako orgán statutární, 

c. výkonný výbor jako orgán výkonný, 

d. člen pověřený kontrolou jako orgán kontrolní, 

3. Obecně ke všem orgánům, s aplikací vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu orgánu: 

a. Orgány ZpčBaS dbají na to, aby každý člen ZpčBaS i člen orgánů ZpčBaS vystupoval v  

    souladu se zásadami fair-play, etickými a morálními principy a předpisy ZpčBaS, přičemž  

    porušování těchto zásad, principů a předpisů, jejich obcházení, jakož i neplnění či  

    porušování povinností uložených orgány ZpčBaS, je nepřípustné a podléhá příslušným  

    sankcím. 

b. Členové orgánů ZpčBaS jsou ustavováni volbou nebo jmenováním. O odvolání člena  

    orgánu ZpčBaS z funkce rozhoduje ten orgán ZpčBaS, který člena do funkce zvolil nebo  

    jmenoval. 

c. Právo hlasovat a volit do orgánů ZpčBaS má každý člen ZpčBaS, který je svéprávný a  
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dosáhl věku osmnácti let, není-li stanovami určeno jinak. Právo být volen do orgánů    

ZpčBaS má každý, kdo je svéprávný, bezúhonný a dosáhl věku osmnácti let, není-li  

stanovami určeno jinak. Byl-li členem orgánu ZpčBaS zvolen či jmenován ten, kdo k tomu  

není způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. 

d. Funkční období člena orgánu trvá dva roky. V průběhu funkčního období může být orgán 

doplněn do usnášeníschopného počtu kooptací, kdy na návrh předsedy jmenuje po  

předchozím souhlasu výkonného výboru nového člena předseda ZpčBaS. 

e. Mandát člena orgánu jmenovaného namísto člena, jehož mandát zanikl předčasně, zaniká 

v termínu původního mandátu. 

f. Mandát člena orgánu zaniká ztrátou členství v ZpčBaS, je-li toto členství podmínkou, 

uplynutím funkčního období a zvolením nového člena orgánu, ztrátou volitelnosti, pokud 

jsou s výkonem funkce spojeny předpoklady či požadavek neslučitelnosti, odvoláním, 

vzdáním se funkce a v takovém případě zaniká mandát jmenováním člena náhradního, 

úmrtím, zánikem ZpčBaS nebo zánikem funkce či orgánu. 

g. Člen orgánu je povinen vykonávat svěřené funkce čestně, loajálně a nestranně, s potřebnými 

znalostmi a pečlivostí, a umožnit provádění kontroly své činnosti. Člen orgánu se zdrží 

veškerých aktivit, které by byly v rozporu s výkonem funkce a při nichž by mohlo docházet 

ke střetu zájmů. Pokud člen orgánu zjistí ve svém konání rozpor s tímto ustanovením, 

vyvodí z toho pro sebe důsledky. 

h. Člen orgánu vykonává funkci osobně. 

i. Každý člen orgánu má jeden hlas. 

j. Orgány se scházejí na řádných a mimořádných zasedáních. Zasedání svolává nejvyšší 

představitel orgánu. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co možná nejméně omezovaly 

možnost členů se ho účastnit. 

k. Je-li orgán kolektivní, je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů, 

přičemž kdo zasedání orgánu zahájí, ověří, zda je orgán schopen se usnášet. Orgán 

rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, nestanoví-li stanovy jinak. Na žádost člena 

orgánu, který přijatému návrhu odporoval, se zaznamená jeho odchylný názor, a to 

s výjimkou zasedání valné hromady.  

l. Na usnesení orgánu, které se příčí dobrým mravům, případně které mění stanovy tak, že 

jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. 

To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá 

působnost rozhodnout. 

m. Hlasování je veřejné (aklamací), pokud příslušný orgán hlasováním nerozhodne 

v konkrétním případě, že hlasování bude tajné. V odůvodněných případech je rovněž  

možno hlasovat per rollam, když o tomto hlasování bude učiněn záznam do zápisu na  

nejbližším zasedání orgánu. O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, ve kterém byly  

podány. 

n. Volby probíhají tajným hlasováním, pokud příslušný orgán hlasováním nerozhodne 

v konkrétním případě, že hlasování bude veřejné. Pokud je navržen jen jeden kandidát, 

hlasuje se veřejně. K volbě je nutný souhlas navrženého. K odvolání nebo volbě postačí 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li stanovami určeno jinak. Pokud je 

na funkci navrženo více kandidátů, jsou v prvním kole voleb zvoleni kandidáti, kteří  

získali  nadpoloviční většinu hlasů v pořadí podle většího počtu získaných hlasů až do  

počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v první kole voleb zvolen stanovený  

počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb. V něm je zvolen zbylý počet členů orgánu v  

pořadí podle většího počtu získaných hlasů. 

o. Zasedání orgánů upravují v souladu s těmito stanovami jednací či volební řády příslušných 

orgánů. 

p. Z každého zasedání orgánu ZpčBaS je nejpozději do patnácti dnů od jeho ukončení pořízen 

zápis. Datovaný, ověřený a autorizovaný nejvyšším zástupcem orgánu (předseda) je zápis 

archivovaný. Zápis obsahuje alespoň přehled projednávaných bodů, přijatých usnesení a  

formulaci závěrů z projednávané problematiky. Zápisy ze zasedání valné hromady a  

výkonného výboru jsou publikovány na internetových stránkách provozovaných  

ZpčBaS. 
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q. K podepisování dokumentů za ZpčBaS je v první řadě oprávněn předseda ZpčBaS.  

Podpisové právo dalších členů orgánů ZpčBaS je vykonáváno v rozsahu obvyklém s  

přihlédnutím k náplni činnosti příslušné osoby. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému  

nebo napsanému názvu ZpčBaS připojí oprávněná osoba svůj podpis. Podpisový vzor  

předsedy ZpčBaS a ostatních členů ZpčBaS s oprávněním podepisovat příslušné 

písemnosti za ZpčBaS je uložen v sídle. 

 

 

Článek XIII. 

Valná hromada 

1. Valná hromada ZpčBaS je nejvyšším volebním, legislativním a schvalujícím orgánem ZpčBaS. 

2. Řádná valná hromada se schází nejméně jednou za rok a svolává ji předseda ZpčBaS. Termín valné 

    hromady následuje po účetní závěrce předchozího roku a zároveň předchází nejméně 

    o dva měsíce zahájení následujícího ročníku soutěží. 

3. Oznámení času a místu konání valné hromady je vhodným způsobem publikováno zpravidla 

měsíc předem na internetových stránkách provozovaných ZpčBaS , a to včetně publikace návrhu  

programu a příslušných souvisejících materiálů. 

4. Členové  mají právo předkládat na valné hromadě své návrhy. V případě, 

že tyto návrhy mají být zahrnuty do programu valné hromady jako samostatný bod jednání, je 

třeba žádost a popis těchto návrhů doručit předsedovi ZpčBaS v písemné podobě nejméně čtrnáct 

dnů před konáním valné hromady. 

5. Mimořádnou valnou hromadu svolá předseda ZpčBaS ze svého rozhodnutí, a to s termínem konání  

nejpozději do dvou měsíců. Požadavek na svolání mimořádné valné hromady obsahuje přesně  

popsaný důvod svolání mimořádné valné hromady a návrh jejího programu. Pro mimořádnou  

valnou hromadu platí stejná pravidla jako pro řádnou valnou hromadu řádnou vyjma čl. XIV 

odst.2. Mimořádné valné hromadě přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání této  

mimořádné valné hromady. Cyklus konání valných hromad není mimořádnou valnou hromadou  

narušen. 

6. Valná hromada je tvořena delegáty, kterými jsou: 

a. předseda ZpčBaS, 

b. členové výkonného výboru ZpčBaS  

c. členové ZpčBaS – právnické osoby, za právnickou osobu má právo hlasovat vždy jen jeden  

    pověřený zástupce 

7. Právo účastnit se valné hromady bez hlasovacího práva mají dále členové ZpčBaS – fyzické osoby a  

    prezentovaní hosté. 

8. Kdo zasedání zahájí, ověří zda je valná hromada schopna se usnášet . Poté zajistí volbu předsedy     

    valné hromady a případně i dalších činovníků, vyžadují-li předpisy ZpčBaS jejich zvolení. Zasedání  

    valné hromady je vedeno dle předem ohlášeného programu. Záležitost nezařazenou do programu  

    zasedání při jeho ohlášení lze projednat jen se souhlasem většiny přítomných delegátů. 

9. Při volbě předsedy ZpčBaS je nutná přítomnost kandidáta na zasedání valné hromady, v ostatních  

volbách, není-li kandidát volbě přítomen, je třeba předložit alespoň písemný souhlas kandidáta. 

10.Není-li valná hromada schopna přijímat rozhodnutí a usnášet se, svolá předseda ZpčBaS na  

základě rozumné úvahy náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do třiceti dnů ode 

dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada má nezměněný pořad 

jednání. V případě, že se na opakovanou valnou hromadu dostaví opět méně než polovina delegátů 

s hlasem rozhodujícím, je oprávněna volit a přijímat usnesení nadpoloviční či třípětinovou 

většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, s výjimkou rozhodnutí o zániku ZpčBaS. 

11. Zápis z jednání valné hromady se ve lhůtě do 30 dnů od jejího konání uveřejňuje na ineternetových  

stránkách ZpčBaS. 
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Článek XIV. 

Pravomoci valné hromady 

1. Do působnosti valné hromady přísluší, a to s odsouhlasením nadpoloviční většinou přítomných 

    delegátů: 

a. ustavovat pracovní komise pro hladký průběh zasedání valné hromady, 

b. projednávat a schvalovat zprávu předsedy ZpčBaS za uplynulé období, 

c. projednávat a schvalovat zprávu o hospodaření a stavu majetku ZpčBaS za uplynulé období, 

d. projednávat a schvalovat zprávu o kontrolní činnosti ZpčBaS za uplynulé období, 

e. projednávat a schvalovat rozpočtový plán na následující období, 

f. volit a odvolávat předsedu ZpčBaS, člena pověřeného kontrolou a členy výkonného výboru 

g. rozhodovat o přijetí a vyloučení členů – právnických osob ZpčBaS 

h. schvalovat organizační řád ZpčBaS, jednací řád ZpčBaS, volební řád ZpčBaS, jejich změny  

a doplňky, 

ch. volit delegáty z řad ZpčBaS na zasedání valné hromady Českého badmintonového svazu  

     z.s., v případě nemožnosti delegování členů výkonného výboru. 

i. rozhodovat o pozbývání a převodech majetku v rámci disponibilních zdrojů ZpčBaS, jehož 

hodnota přesahuje 60 000,- Kč. 

2. Do působnosti valné hromady ZpčBaS přísluší, a to s odsouhlasením třípětinovou většinou 

přítomných delegátů, projednávat a schvalovat: 

a. stanovy ZpčBaS, jejich změny a doplňky, 

b. členství ZpčBaS v národních a mezinárodních organizacích, 

3. Do působnosti valné hromady ZpčBaS dále přísluší, a to s odsouhlasením tří čtvrtinovou většinou 

přítomných  delegátů, projednávat a schvalovat rozhodnutí o zániku ZpčBaS. Má-li valná hromada 

rozhodovat o zániku ZpčBaS, bude tato skutečnost oznámena členům ZpčBaS nejpozději dva  

měsíce před konáním takové valné hromady. 

4. Valná hromada není oprávněna rozhodovat v jiných věcech, než které jsou valné hromadě těmito 

stanovami vyhrazeny. 

 

Článek XV. 

Předseda 

1. Předseda ZpčBaS je statutárním orgánem ZpčBaS, který v písemném i osobním styku zastupuje a  

hájí zájmy ZpčBaS vůči třetím osobám v České republice i zahraničí. 

2. Předseda jedná jménem ZpčBaS samostatně. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy nebo 

zániku mandátu předsedy, s výjimkou uplynutí funkčního období popsaném v následujícím 

odstavci, vykonává do doby řádné volby nového předsedy působnost předsedy místopředseda. 

3. Předseda je volen valnou hromadou na dvouleté funkční období. V případě, že se nepodaří zvolit 

předsedu, zůstává ve funkci stávající předseda do řádné volby nového předsedy. 

4. Předsedou se může stát každý člen ZpčBaS, který je svéprávný, bezúhonný a dosáhl věku třiceti let 

5. Návrh kandidáta na předsedu ZpčBaS je oprávněn podat kterýkoliv člen ZpčBaS. 

6. Do působnosti předsedy náleží mimo jiné tyto činnosti: 

a. svolávat zasedání valné hromady, 

b. svolávat a řídit zasedání výkonného výboru, 

c.  při rozhodování výkonného výboru má při rovnosti hlasů právo rozhodného hlasu 

d. vykonávat podpisové právo k dokumentům, písemnostem a listinám ZpčBaS. 

7. V případě zániku mandátu předsedy proběhne volba nového předsedy na nejbližší valné hromadě. 

 

Článek XVI. 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem ZpčBaS, který řídí činnost ZpčBaS v souladu s těmito 

stanovami. Výkonný výbor jako celek je ze své činnosti odpovědný valné hromadě, přičemž toto 

platí rovněž pro jednotlivé členy výboru z výkonu jejich funkcí. 

2. Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dvouleté funkční období. 

3. Výkonný výbor sestává z předsedy ZpčBaS a dalších minimálně dvou volených členů. 

4. Výkonný výbor si ze svého středu volí místopředsedu ZpčBaS. 

5. Výkonný výbor se schází dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce, zasedání výboru svolává 

    předseda. 
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6. Zasedání výkonného výboru řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Zasedání 

    výkonného výboru se mohou zúčastnit i pozvaní hosté. 

7. Výkonný výbor přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, za minimální  

    účasti nadpoloviční většiny všech členů výkonného výboru. 

8. Člen ZpčBaS – právnická osoba nemůže mít ve výkonném výboru ZpčBaS nadpoloviční většinu  

    svých zástupců. 

9. Do působnosti výkonného výboru zejména náleží: 

a. operativně řídit činnost ZpčBaS v souladu s těmito stanovami a dalšími předpisy ZpčBaS, 

b. organizovat a řídit veškerou činnost provozovanou v rámci ZpčBaS s cílem rozvíjet 

                 a zlepšovat podmínky pro badmintonové hnutí a odbornou činnost jeho členů, upevňovat 

                 jeho ekonomickou prosperitu a rozmnožovat jeho majetek, 

c. rozhodovat o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do pravomoci jiných 

                orgánů ZpčBaS, 

d. schvalovat rozpočet subjektů vedlejší hospodářské činnosti ZpčBaS, 

e. připravovat potřebné podklady pro zasedání valné hromady, 

f. vykonávat usnesení valné hromady, jakož poskytovat součinnost všem orgánům ZpčBaS, 

g. rozhodovat o zřizování vedlejší hospodářské činnosti a tuto činnost řídit, 

h. připravovat odpovědi na podněty, návrhy, žádosti a stížnosti na orgány ZpčBaS, 

ch. projednávat a schvalovat uzavírání sponzorských smluv, smluv na zajištění reklamy a  

jiných významných smluv, 

i. rozhodovat o nabývání, pozbývání a převodech hmotného i nehmotného majetku a výdajích  

v rámci disponibilních zdrojů ZpčBaS s výjimkou pravomocí svěřených valné hromadě 

j. metodicky zabezpečovat činnosti ZpčBaS, 

k. pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, informovat vhodnou formou členy ZpčBaS o své 

činnosti, zejména prostřednictvím internetových stránek provozovaných ZpčBaS, jakož 

i nejméně jednou za rok podat hodnotící informace o stavu ZpčBaS (zpráva předsedy  

ZpčBaS, zpráva o hospodaření apod.). 

l. rozhodovat spory o vzniku a ukončení členství fyzických a právnických osob, 

m. v rámci činnosti legislativní připravovat návrhy předpisů ZpčBaS a vykládat obsah stanov, 

jakož i veškerých předpisů ZpčBaS, 

n. v rámci činnosti rozhodčí a kárné rozhodovat o stížnostech na řízení a průběh soutěží, 

projednávat a rozhodovat disciplinární provinění členů ZpčBaS, 

o. rozhodovat vzájemné spory mezi členy ZpčBaS vzniklé při jejich činnosti v ZpčBaS, 

p. volit delegáty na zasedání valné hromady Českého badmintonového svazu z.s., delegáti jsou  

     voleni z řad výkonného výboru. 

 

Článek XVII. 

Člen pověřený kontrolou 

1. Člen pověřený kontrolou je kontrolním orgánem ZpčBaS provádějícím nezávislý dozor nad  

    majetkovým a finančním hospodařením ZpčBaS a činností orgánů ZpčBaS. 

2. Člen pověřený kontrolou je volen valnou hromadou na dvouleté období. 

3. Člen pověřený kontrolou je oprávněn účastnit se jako host zasedání valné hromady a výkonného  

    výboru ZpčBaS. 

4. S funkcí člena pověřeného kontrolou je neslučitelný výkon funkce předsedy ZpčBaS, výkonného  

    výboru ZPčBaS, jakož i jakýkoliv pracovní poměr s ZpčBaS.  

5. Člen pověřený kontrolou provádí nezávislý dozor nad činností ZpčBaS, když dohlíží zejména na: 

a. činnost všech orgánů ZpčBaS, 

b. majetkové a finanční hospodaření ZpčBaS, 

c. subjekty s majetkovou účastí ZpčBaS. 

6. Zjistí-li Člen pověřený kontrolou nedostatek, upozorní na něj bez prodlení výkonný výbor ZpčBaS. 

7. Pro řádný výkon funkce Člena pověřeného kontrolou jsou všichni členové ZpčBaS, jakož i všechny  

    orgány ZpčBaS, povinni poskytnout potřebnou součinnost, podklady a informace, jakož i vysvětlení  

    k jednotlivým záležitostem. 

8. Člen pověřený kontrolou předkládá valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti za uplynulé  

    období. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

Článek XVIII. 

Majetek a hospodaření ZpčBaS 

1. ZpčBaS hospodaří podle schváleného rozpočtového plánu a navazujících rozhodnutí orgánů  

ZpčBaS. 

2. Rozpočet sestavuje výkonný výbor, je přitom vázán rozpočtovým plánem. Rozpočet 

představuje souhrn plánovaných peněžních příjmů a výdajů za příslušný kalendářní rok, přičemž 

je věcně a metodicky vhodně složen z rozpočtových kapitol dle jednotlivých činností ZpčBaS. 

3. Při správě a užívání majetku ZpčBaS jsou orgány, členové a zaměstnanci ZpčBaS povinni chovat se 

vždy s péčí řádného hospodáře. 

4. ZpčBaS vede účetnictví dle příslušných zákonných předpisů. Údaje z účetní závěrky jsou součástí 

zprávy o hospodaření za uplynulý rok. Návrh zprávy připravuje pověřený člen výkonného výboru a  

předkládá ke kontrole členovi pověřenému kontrolou. 

5. Finančními prostředky disponuje v rámci svých pravomocí a v souladu se schváleným 

rozpočtovým plánem a rozpočtem předseda ZpčBaS. V případě, kdy předseda není schopen tyto  

pravomoci objektivně vykonávat, má toto oprávnění místopředseda ZpčBaS. Místopředseda toto 

své oprávnění může vykonávat pouze u úkonů, které nesnesou odkladu, u ostatních je povinen 

vyčkat návratu předsedy ZpčBaS či zvolení předsedy ZpčBaS nového. Ostatní osoby pouze 

s písemným pověřením předsedy ZpčBaS. 

6. Majetek ZpčBaS tvoří hmotný majetek, majetková práva a finanční fondy, přičemž zdrojem 

majetku jsou zejména: 

a. příspěvky a poplatky členů ZpčBaS, 

b. příjmy ze státního rozpočtu, 

c. sponzorské dary, 

d. příjmy z vlastní činnosti, 

e. ostatní příjmy. 

7. Majetek ZpčBaS slouží výhradně k naplnění poslání a cílů ZpčBaS. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ 

Článek XIX. 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Členství fyzických a právnických osob v ZpčBaS vzniklé před nabytím účinnosti těchto stanov 

zůstává nedotčeno. Členství samostatných fyzických osob neevidovaných jako členů klubů či 

oddílů se nabytím účinnosti těchto stanov přeměňuje na čestné členství. 

2. Orgány ZpčBaS, ustavené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov, zůstávají ve stávajícím  

členském obsazení až do nejbližší volební valné hromady, při své činnosti se řídí podle nových  

stanov.  

3. Účinnost předpisů nově projednaných a schválených již na základě nových stanov nesmí být 

s dřívější účinností než účinnost nových stanov. 

4. Funkce stanovené těmito stanovami mohou být vykonávány dobrovolně nebo i v pracovněprávním  

či obdobném vztahu.  

5. Zániku ZpčBaS předchází jeho zrušení bez likvidace nebo s likvidací, a to na základě rozhodnutí 

valné hromady. 

6. Ke dni nabytí účinnosti těchto stanov se ruší stanovy ZpčBaS ve znění schváleném na sněmu  

ZpčBaS dne 2. září 2011. Nové stanovy ZpčBaS byly schváleny valnou hromadou ZpčBaS dne  

19.10.2015 a okamžikem schválení nabyly platnosti a účinnosti.  


