Česká asociace bandy z.s.

STANOVY
Článek 1
Název, sídlo a postavení
1)

Česká asociace bandy je zapsaným spolkem vytvořeným na principu dobrovolnosti a
demokratických zásadách. Je organizátorem a představitelem bandy a rinkbandy v
České republice (ČR).

2)

Asociace působí pod názvem: Česká asociace bandy a používá zkratku ČAB
(dále jen „ČAB“ či „asociace“).

3)

ČAB je samostatnou, nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí na základě a v
rámci ústavy ČR a platných zákonů.

4)

ČAB dodržuje přísnou politickou, rasovou a náboženskou neutralitu.

5)

ČAB je právnickou osobou a je ve smyslu platných předpisů registrována státní
správou ČR.

6)

ČAB je členem Mezinárodní federace bandy (FIB) a zúčastňuje se aktivně všech
jejích činností, včetně členství v jejích orgánech.

7)

Sídlem ČAB je Praha 5, ul.Žulová, č.p.373 – Lipence, 155 31.

8)

Změna názvu nebo sídla je možná pouze usnesením výkonného výboru ČAB.

Článek 2
Předmět činnosti
1)

Předmětem činnosti ČAB je organizovat a řídit bandy a rinkbandy v ČR za účelem
jeho soustavného rozvoje, propagace a přípravy kvalitní reprezentace.

2)

Při zjišťování předmětu činnosti plní ČAB tyto hlavní úkoly:
a) organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje dle platnyých stanov, předpisů
a nařízení ČAB sportovní činnost v bandy a rinkbandy na území ČR,
b) zabezpečuje rozvoj českého bandy a rinkbandy a jeho reprezentaci, zpracovává
pro tyto potřeby poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje
výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
c) zastupuje zájmy českého bandy a rinkbandy, svých členů v jednání se státními
orgány a jinými organizacemi,
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d) organizuje a řídí soutěže v bandy a rinkbandy na území ČR. Za tímto účelem
zřizuje pracovní orgány s vymezením působnosti a delegací pravomocí potřebných k
zajištění činnosti dané oblasti,
e) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění
své činnosti, reprezentace ČR a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků
na činnost pro členy ČAB,
f) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních prostředků
na zabezpečení své činnosti,
g) vydává předpisy a řády s celostátní působností, jímž jsou především soutěžní,
přestupní a disciplinární řád dle oblastí působnosti, registrační řád a další,
h) zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev,
i) zastupuje Mezinárodní federaci bandy na území ČR a jedná se zahraničními
národními svazy bandy a rinkbandy a případně jinými zahraničními organizacemi.

Článek 3
Soulad stanov ČAB a závaznost usnesení
1)

Stanovy členů sdružených v rámci ČAB musí být v zásadním souladu s těmito
stanovami.

2)

Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů ČAB vydaná v rámci jejich pravomoci a
kompetence jsou pro všechny členy ČAB závazná.

Článek 4
Členství v ČAB
1)

Členy ČAB se mohou stát fyzické osoby sdružené do oddílů či klubů bandy a
rinkbandy, které mají provozování bandy nebo rinkbandy v předmětu své činnosti. O
přijetí každého člena rozhoduje výkonný výbor ČAB na základě přihlášky a to
individuálně, přímo nebo prostřednictvím sdružení (zájmových, regionálních a jiných).

2)

Přijetím klubu za člena zůstává nedotčena jeho případná právní subjektivita, právo
samostatně jednat, organizovat svoji vlastní činnost a dále se sdružovat či vstupovat
do jiných vztahů.

3)

Přímé individuální členství fyzických osob ČAB je možné, pokud takový jednotlivec

podá písemnou přihlášku výkonnému výboru ČAB a ta je na základě hlasování
nadpoloviční většiny přijata.
4)

Členská schůze ČAB může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se
zasloužily o český bandy nebo rinkbandy.
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5)

Členství v ČAB zaniká:
a) vystoupením,
b) odnětím členství výkonným výborem ČAB pro hrubé nebo opakované
porušení členských povinností,
c) ukončením bandy činnosti nebo právním zánikem klubu,
d) úmrtím člena – fyzické osoby.

Článek V.
Práva a povinnosti člena ČAB
1)

Pokud není stanoveno jinak, má člen spolku zejména tato práva:
a) účastnit se činnosti ČAB v souladu se stanovami, sportovně technickými předpisy,
jakož i obecně závaznými právními předpisy,
b) být volen od dovršení 18. let věku do orgánů spolku a jejich prostřednictvím
rozhodovat o činnosti ČAB,
c) požadovat na členské schůzi informace o činnosti a hospodaření,
d) podávat orgánům asociace návrhy, podněty a připomínky (interpelace) k činnosti
asociace, jeho pracovníků a funkcionářů a vyžadovat od nich odpovědi do 30 dnů od
podání takového návrhu, podnětu nebo připomínky,
e) účastnit se jednání orgánů ČAB , na kterých se projednává jeho chování nebo
činnost
f) podílet se na všech výhodách, vyplývajících z členství v asociaci.

2)

Člen ČAB je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a případné jiné interní předpisy ČAB, sportovně technické
předpisy a smlouvy, jimiž je vázán plnit rozhodnutí přijatá orgány asociace a podrobit
se případně uloženým disciplinárním opatřením,
b) platit řádně a včas členské příspěvky a případně další stanovené poplatky
související se členstvím v asociaci s výjimkou členů čestných,
c) člen asociace, který byl zvolen do orgánů ČAB, se zavazuje, že tuto funkci
bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

3)

Čestní členové asociace vykonávají práva a povinnosti individuálně jim stanovené
orgánem, který rozhodl o jejich členství.
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Článek VI.
Členské příspěvky a poplatky
1)

Členské příspěvky jsou nedílnou součástí finančních příjmů asociace a jsou závazné
pro všechny členy s výjimkou členů čestných. Jejich výši stanoví pro každý příslušný
kalendářní rok výkonný výbor ČAB.

2)

Členské příspěvky se platí jednou ročně, vždy nejpozději do 31. května příslušného
kalendářního roku. Nezaplatí-li člen v uvedeném termínu stanovený členský
příspěvek, stanoví mu výbor asociace dodatečnou lhůtu 30 dnů k zaplacení a
upozorní ho na důsledky porušení této povinnosti člena. V případě nezaplacení
členských příspěvků v dodatečné lhůtě může výbor podat návrh členské schůzi na
vyloučení tohoto člena.
V odůvodnitelných případech vzhledem k osobním poměrům člena (studenti,
důchodci apod.) mohou být členské příspěvky stanoveny individuálně, jejich
stanovení je plně v kompetenci výkonného výboru ČAB.

3)

Článek VII.
Disciplinární opatření
1)

Za porušení těchto stanov, interních předpisů ČAB, sportovně technických předpisů
orgánů řídících soutěže nebo obecně závazných právních předpisů mohou být
uložena členu asociace disciplinární opatření. Za hrubou nebo opakovanou nekázeň,
vážné nedostatky ve výkonu svěřené funkce a za provinění související s účastí v
soutěžích nebo jiných akcích asociace, může být členovi nebo skupině členů uloženo
disciplinárním řízením, některé z dále uvedených disciplinárních opatření:
a) napomenutí
b) důtka
c) peněžitá pokuta
d) pozastavení činnosti
e) zákaz výkonu funkce
f) vyloučení.

2)

O těchto disciplinárních opatřeních s výjimkou vyloučení rozhoduje výkonný výbor.
Výkonný výbor je povinen umožnit každému členovi dostatečné právo na obhajobu,
zejména právo účasti na jednání v rámci disciplinárního řízení.

3)

Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření může člen podat do 15 dnů, od
doručení rozhodnutí, odvolání k nejbližší členské schůzi ČAB. Odvolání nemá
odkladný účinek.

4)

Vyloučení člena náleží do pravomoci pouze členské schůzi ČAB.

5)

Bližší úpravu disciplinárního řízení může stanovit disciplinární řád asociace.

ČESKÁ ASOCIACE BANDY - Žulová 373, 155 31 PRAHA 5 – LIPENCE
Identifikační číslo: 02708035

Spisová značka: L 52406 vedená u Městského soudu v Praze

Článek VIII.
Organizace ČAB
Orgány ČAB jsou:
a) členská schůze ČAB
b) výkonný výbor ČAB
c) předseda
d) místopředseda asociace
e) revizor ČAB
a) členská schůze ČAB
1)

Členská schůze je nejvyšším orgánem ČAB. Členská schůze se schází nejméně
jednou za kalendářní rok. Svolává ji výkonný výbor asociace.

2)

Výkonný výbor svolá zasedání členské schůze, z podnětu alespoň jedné třetiny členů
asociace nebo z podnětu revizora. V těchto případech je povinen výkonný výbor
svolat členskou schůzi do třiceti dní ode dne obdržení podnětu o svolání členské
schůze.

3)

Členská schůze je usnášeníschopná je-li na ní přítomna, nebo zastoupena na
základě plné moci minimálně 1/2 členů asociace s právem hlasovat. Nebude-li
členská schůze usnášeníschopná, výkonný výbor členskou schůzi zruší a rozhodne o
konání náhradní členské schůze, pro jejíž usnášení schopnost již neplatí minimální
přítomnost 1/2 členů ČAB. Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do
deseti dnů ode dne konání zrušené členské schůze. Rozhodnutí členské schůze je
přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Hlasuje se vždy aklamací,
pokud sama členská schůze neurčí jiný způsob hlasování.

4)

Zasedání členské schůze se svolává vhodným způsobem ve lhůtě minimálně třicet
dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání
členské schůze.

5)

Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

a)
b)

schvalovat stanovy a jejich změny,
schvalovat zprávu výkonného výboru o hospodaření, zprávu o činnosti ČAB
za uplynulé období a zprávu revizora o hospodaření asociace,
schvalovat účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAB za uplynulé účetní
období. Výkonný výbor asociace informuje o schváleném rozpočtu na následující
období,
volit a odvolávat členy výkonného výboru a revizora,
schvalovat plán činnosti na další období sestavený výkonným výborem,
projednávat a schvalovat vyloučení člena ČAB a rozhodovat o odvolání člena
ČAB proti uloženému disciplinárnímu opatření dle článku VII, odstavec 3
těchto stanov,
rozhodovat o zrušení ČAB a způsobu likvidace jeho majetku.

c)

d)
e)
g)

h)
6)

Zasedání členské schůze zahájí a řídí předseda ČAB nebo jiný člen výkonného
výboru, který řízením členské schůze byl výkonným výborem pověřen. Předseda či
jiný pověřený člen výkonného výboru (dále jen předsedající členské schůzi) při
zahájení zasedání ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Předsedající
členské schůzi dále pak zajistí volbu ověřovatele zápisu z členské schůze a dva
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skrutátory hlasů, kteří dbají na správnost sečtení všech hlasů o jednotlivých bodech
programu a o přijatých usneseních. Členská schůze může rovněž přijmout jednací či
volební řád členské schůze. Předsedající členské schůze pak vede zasedání tak, jak
byl jeho pořad ohlášen. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho
ohlášení, lze zařadit na pořad jednání a rozhodnout o ní pouze za účasti a se
souhlasem všech členů oprávněných na členské schůzi hlasovat.
7)

Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od
ukončení členské schůze. Zápis je uložen v sídle asociace a je rovněž vhodnou
formou zveřejněn na webových stránkách www.czechbandy.cz
b) výkonný výbor ČAB

1)

Výkonný výbor je statutární orgán a řídící orgán ČAB, který rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny členské schůzi asociace. Výkonný
výbor je pětičlenný.

2)

Výkonný výbor zejména:
a) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření za uplynulé období, plán
činnosti a návrh rozpočtu na příští období,
b) vykonává zaměstnavatelská práva,
c) zajišťuje vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů ČAB,
d) volí a odvolává předsedu a místopředsedu ČAB,
e) projednává a případně navrhuje členské schůzi vyloučení člena ČAB.

3)

Výkonný výbor zastupuje ČAB navenek způsobem vyplývajícím ze stanov.

4)

Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tří členů výkonného výboru,
kteří jsou voleni členskou schůzí z řad členů na dobu dvou let. Opětovná volba členů
výkonného výboru ČAB je možná. Člen výkonného výboru může odstoupit ze své
funkce písemným prohlášením doručeným výkonnému výboru. Funkce člena, který
odstoupil, pak zaniká do dvou měsíců od dojití prohlášení. Při zániku členství člena
výkonného výboru, a pokud počet členů VV neklesl pod polovinu, je výkonný výbor
oprávněn kooptovat z řad členů ČAB náhradní členy a to do nejbližšího zasedání
členské schůze.

5)

Výkonný výbor se při své činnosti řídí těmito stanovami ČAB.

6)

Výkonný výbor se schází nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání výkonného
výboru řídí a svolává předseda asociace, případně v nepřítomnosti předsedy svolává
a řídí zasedání místopředseda. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání
výkonného výboru, požádá-li ho o to nadpoloviční většina členů výkonného výboru.

7)

Předseda ČAB může k zasedání výkonného výboru přizvat revizora, případně i další
osoby.

8)

Výkonný výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
výboru. Výkonný výbor rozhoduje a schvaluje většinou hlasů zúčastněných členů. V
případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená
se na žádost člena výkonného výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.
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9)

Členové výkonného výboru vykonávají funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen
písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výkonného výboru, aby za něho
při jeho neúčasti hlasoval. Členové výkonného výboru jsou povinni při výkonu své
funkce jednat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a s náležitou péčí a
zachovávat i po skončení výkonu své funkce mlčenlivost o všech důvěrných
informacích a skutečnostech, které by mohli poškodit či znevážit dobré jméno ČAB.

10)

Členství ve výkonném výboru zanikne:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním,
d) zánikem členství v ČAB,
e) ztrátou či omezením svéprávnosti člena výkonného výboru,
f) úmrtím člena výkonného výboru.

11) Výkonný výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi ČAB.
c) předseda ČAB
1)

Předseda ČAB je volen z řad členů výkonného výboru, zastupuje a hájí zájmy ČAB
vůči třetím osobám. Opětovná volba člena je možná. V rámci této pravomoci zejména
zastupuje ČAB vůči státním a uzemním orgánům České republiky a obcí. Jeho
funkční období je stejně jako funkční období členů výkonného výboru dvouleté.

2)

Do pravomoci předsedy ČAB patří:
a) svolávat a řídit členskou schůzi,
b) svolávat a řídit jednání výkonného výboru,
c) zastupovat ČAB vůči třetím osobám,
d) jednat a podepisovat jménem ČAB.

3)

V případě, že předseda nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci, případně,
že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím jeho funkčního období je povinen
výkonný výbor neprodleně zvolit nového předsedu ČAB. Do doby zvolení nového
předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný člen výkonného výboru, který jím byl
pověřen.

d) místopředseda ČAB
1)
2)

Místopředseda ČAB je volen z řad členů výkonného výboru. Opětovná volba člena je
možná.
Do pravomoci místopředsedy ČAB patří, stejně jako u předsedy ČAB:
a) zastupovat ČAB vůči třetím osobám,
b) jednat a podepisovat jménem ČAB.
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3)

Zastupuje předsedu ČAB v době jeho nepřítomnosti, řídí zasedání výkonného výboru,
svolává členskou schůzi a vykonává další činnosti náležící do pravomoci předsedy,
pokud touto činností není pověřen výkonným výborem jiný člen výkonného výboru.
e) revizor ČAB

1)

Revizor ČAB kontroluje jednotlivé úseky činnosti asociace. Činí tak zejména formou
pravidelných a namátkových kontrol a revizí. Posuzuje a zaměřuje se především na
hospodárnost a efektivitu ČAB s cílem dosažení maximální prosperity při dodržování
obecně závazných právních předpisů a těchto stanov, dále ostatních interních
předpisů ČAB a rozhodnutí jeho orgánů.

2)

Revizora volí členská schůze z řad členů na období tří let. Revizorem nemůže být
člen výkonného výboru ani zaměstnanec ČAB. Opětovná volba člena je možná.
Revizor může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným
výkonnému výboru. Do nejbližšího zasedání členské schůze může být nový revizor
kooptován výkonným výborem.

3)

Každý člen, funkcionář nebo pracovník ČAB je povinen poskytnout revizorovi na jeho
požádání potřebnou součinnost, zejména mu poskytnout pravdivé a úplné informace.

4)

Revizor je oprávněn požádat od odpovědných členů, funkcionářů a pracovníků
asociace nápravu zjištěných nedostatků. Při podezření že byl spáchán trestný čin
nebo, že došlo k jednání závažně poškozující zájmy ČAB, je revizor povinen
neprodleně o tom informovat výkonný výbor ČAB.

5)

S výsledky prováděných kontrol seznamuje revizor výkonný výbor.

6)

Revizor odpovídá za svou činnost členské schůzi ČAB.

Článek IX.
Společná ustanovení o zasedání orgánů ČAB
1)

O zasedání orgánů ČAB se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a
zapisovatel. Zápisy se uschovají po dobu nejméně 10 let.

Článek X.
Majetek a hospodaření ČAB
1)

Majetek asociace tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, nehmotný
majetek a jiná majetková práva.

2)

Zdrojem majetku asociace jsou zejména:
a) majetek, majetková práva, stavy účtů a hotovosti v pokladně,
b) příjmy za účast a umístění v soutěžích, včetně příjmů z komerčního využití těchto
akcí,
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c)

členské příspěvky a poplatky,

d)

dobrovolné příspěvky a dary od členů nebo třetích osob,

e)

příjmy z vlastní podnikatelské činnosti ČAB,

f)

dotace od svazových orgánů, jiných sportovních sdružení nebo státu,

g)

příjmy z reklam a sponzorských smluv.

3)

Hospodaření ČAB se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok schválený výkonným
výborem ČAB. O schváleném rozpočtu informuje výkonný výbor členskou schůzi
ČAB.

4)

Finančními prostředky disponuje v rámci schváleného rozpočtu předseda a
místopředseda asociace.

5)

V zájmu náležité ochrany majetku uzavírá asociace s pojišťovacími ústavy vhodné
pojistné smlouvy, zejména pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztrátu věcí a
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu ČAB.

Článek XI.
Jednání a podepisování jménem ČAB
1)

Jménem ČAB jednají předseda a místopředseda samostatně, případně všichni
členové výkonného výboru společně.

2)

Podepisování za ČAB se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vypsanému názvu
České asociace bandy z.s. připojí svůj podpis předseda či místopředseda ČAB
samostatně, anebo všichni členové výkonného výboru společně.

3)

Jménem ČAB jsou dále oprávnění jednat a podepisovat pracovníci ČAB, avšak jen v
rozsahu vyplývajícím z jejích pracovního zařazení v ČAB.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1)

Členové ČAB se mohou dále volně sdružovat podle svých profesních zájmů do jiných
spolků a dalších organizací, aniž by tím bylo narušeno jejich členství v ČAB.

2)

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí České asociace bandy z.s. konanou
dne 1.ledna 2014, ve znění upraveném v ust.čl. I, odst. 7, změny sídla byly schváleny
řádnou členskou schůzí České asociace bandy z.s. konanou dne 19. září 2015.
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