
 Statut 

 Středočeské basketbalové oblasti ČBF   
 

http://www.minibasketbal.cz 

I. Základní ustanovení 

 

1.1 Středočeská oblastní organizace ČBF (dále jen STČČBF), je vnitřní regionální organizační složka - 

oblastní skupina České basketbalové federace z. s., (dále jen ČBF).  Dle Článku I. bod 1.11.1 Stanov 

ČBF, je schválení Statutu STČČBF v působnosti Výboru ČBF. 

 

1.2 Sídlo STČ ČBF je na adrese Zátopkova 100/2, Praha 6.   

 

1.3 Zástupce STČ ČBF je delegátem s hlasem poradním na Valné hromadě STČ ČBF. 

 

 

 

II. Poslání a činnosti STČ ČBF  

 

2.1 Z pověření Výboru ČBF je STČ ČBF řídícím orgánem pro oblastní soutěže minibasketbalu a dospělých 

na úrovní oblasti. Při organizaci a řízení soutěží na úrovni oblastí s ČBF, spolupracuje organizačně a 

metodicky. 

 

2.2 Zpracovává a zavadí do praxe organizační materiály soutěží řízených STČ ČBF. 

 

2.3 Navrhuje komisi mládeže realizační týmy, nominace hráčů a hráček pro akce basketbalu s podporou 

ČBF. 

 

2.4 Propaguje a podporuje rozvoj basketbalu v basketbalových klubech a na školách v jím řízené oblasti. 

 

2.5 Vede dokumentaci o jím řízených soutěžích v dané oblasti.  

 

 

 

III. Členové STČ ČBF  

 

3.1 Členem STČ ČBF jsou basketbalové kluby (i jiné subjekty), které se řádně přihlásí do basketbalových 

soutěží v STČ ČBF. 

 

3.2 Členem STČ ČBF se může stát i jiný subjekt, který projeví o členství zájem a jehož přihlášku schválí 

výbor ČBF.  

 

3.3 Práva členů STČ ČBF:  

3.3.1 Účastnit se veškerých aktivit a činností STČ ČBF. 

3.3.2 Delegovat jednoho svého zástupce s hlasem rozhodujícím na Valnou hromadu STČ ČBF. 

3.3.3 Navrhovat kandidáty na zvolení do výboru STČ ČBF 

3.3.4 Aktivně se zapojovat do děni v STČ ČBF. 

 

3.4 Povinnosti členů STČ ČBF:  

3.4.1 Informovat výbor STČ ČBF o všech změnách, spojených s členstvím v STČ ČBF, zejména o změnách 

právní formy, statutárních zástupcích, změnách sídla, kontaktů a případně zániku subjektu. 

3.4.2 Plnit rozhodnutí Valné hromady STČ ČBF. 

3.4.3 Platit příslušné členské poplatky. 

3.4.4 Řídit se rozpisem soutěží pro danou sezónu.  

3.4.5 Účastnit se akcí organizovaných STČ ČBF.  

 

 

IV. Orgány STČ ČBF  

 

4.1 Orgány STČ ČBF jsou:  

4.1.1 Valná hromada STČ ČBF.  
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4.1.2 Výbor STČ ČBF. 

4.1.3 Tříčlenná kontrolní a revizní komise.  

 

4.2 Jednotlivé orgány se při své činnosti řídí svými jednacími řády. Všechny orgány přijímají svá 

rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření vždy na základě většinové vůle, vyjádřené podporou 

nadpoloviční většiny přítomných členů. 

 

 

 

V. Valná hromada STČ ČBF  

 

5.1 Valná hromada STČ ČBF je nevyšší orgán STČ ČBF, tvořená delegáty s hlasem rozhodujícím takto: 

5.1.1 Jeden delegát za každého člena STČ ČBF. 

 

 

5.2 Valnou hromadu svolává Výbor STČ ČBF nejméně jednou ročně vždy s konkrétním návrhem programu 

jednání Valné hromady STČ ČBF.  

 

5.3 Výbor STČ ČBF je povinen svolat valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 10 členů STČ ČBF, a to do 

30 dnů od doručení žádosti o svolání valné hromady. 

 

5.4 Valná hromada STČ ČBF je usnášení schopná, zúčastní li se jejího jednání alespoň polovina členů STČ 

ČBF. 

 

5.5 V případě, že Valná hromada STČ ČBF není usnášení schopná, svolá výbor STČ ČBF 15 minut po 

zjištění usnášeníschopnosti náhradní valnou hromadu, která rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 

5.6 Valné hromady STČ ČBF se mohu na návrh Výboru STČ ČBF zúčastnit delegáti s hlasem poradním a 

hosté. 

 

5.7 Valná hromada STČ ČBF jedná podle schváleného programu a v souladu s jednacím a volebním řádem 

valné hromady. 

 

 

5.8 Valná hromada projednává, schvaluje zejména: 

5.8.1 Statut STČ ČBF. 

5.8.2 Dodatky řádů, směrnic a předpisů ČBF s platností pro STČ ČBF. 

5.8.3 Rozpočet a hospodaření STČ ČBF.  

5.8.4 Program činnosti na pět let a jeho změny s ohledem na funkční období výboru STČ ČBF.  

 

 

5.9 Valná hromada volí a odvolává: 

5.9.1 Pět členů výboru STČ ČBF. 

5.9.2 Tříčlennou revizní a kontrolní komisi na návrh výboru STČ ČBF.  

 

 

VI. Výbor STČ ČBF 

 

6.1 Výbor STČ ČBF má pětileté funkční období. Tvoří jej předseda výboru STČ ČBF (kterého volí a 

odvolává výbor STČ ČBF) a čtyři členové výboru STČ ČBF. Je nejvyšším orgánem STČ ČBF mezi 

valnými hromadami. 

 

6.2 Výbor STČ ČBF řídí jeho předseda.  

 

6.3 Výbor STČ ČBF je řídícím orgánem soutěží řízených STČ ČBF ve smyslu řádů, směrnic a předpisů 

ČBF. 
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6.4 Výbor STČ ČBF zřizuje v případě potřeby odborné komise a to tak, že stanoví rozsah činnosti komise 

a jmenuje předsedu komise, který předkládá návrh na členy komise. Délku funkčního období stanoví 

výbor STČ ČBF, který také odvolává předsedu i členy odborných komisí. 

 

6.5 Výbor STČ ČBF odpovídá za zpracování rozpočtu STČ ČBF a jeho čerpání v souladu s rozhodnutím 

Valné hromady STČ ČBF. 

 

6.6 Za STČ ČBF jedná předseda výboru STČ ČBF, a to v souladu s usneseními Valné hromady STČ ČBF  

a výboru STČ ČBF.  

 

6.7 Za STČ ČBF podepisuje předseda výboru STČ ČBF a to tak, že k nadepsanému nebo natištěnému názvu 

STČ ČBF, jménu a příjmení, funkci, připojí svůj podpis. V ekonomických záležitostech je obsah a výše 

oprávnění k podepisování upravena ekonomickou směrnicí ČBF. 

 

6.8 Výbor STČ ČBF je odvolacím orgánem I. stupně. Odvolacím orgánem II. stupně je Dozorčí a odvolací 

rada ČBF, přičemž je možný mimořádný opravný prostředek při odlišném rozhodnutí odvolacího orgánu 

I. a II. stupně. O mimořádném opravném prostředku rozhoduje Výbor ČBF. 

 

 

 

VII. Kontrolní a revizní komise 

 

7.1 Kontrolní a revizní komise je tříčlenná a volí ji VH STČ ČBF. Kontrolní a revizní komise je poradním, 

kontrolním a revizním orgánem STČ ČBF. 

 

7.2 Její předseda se účastní jednání výboru STČ ČBF s hlasem poradním. 

 

7.3 Je oprávněn provádět kontrolu nakládání s finančními prostředky, hmotným i nehmotným majetkem 

uvnitř STČ ČBF.  

 

7.4 Nezasahuje do pravomoci Výboru STČ ČBF a za svou činnost odpovídá Valné hromadě STČ ČBF a 

výboru STČ ČBF. 

 

 

VIII. Hospodaření STČČBF 

 

8.1 STČ ČBF hospodaří dle vlastního rozpočtu, který zpracovává a čerpá v rámci rozpočtu STČ ČBF. 

 

8.2 Příjmy jsou tvořeny: 

8.2.1 Příjmy vytvářené z přihlášek do soutěží řízených STČ ČBF. 

8.2.2 Pokuty, penále a sankcemi dle sazebníku STČ ČBF. 

8.2.3 Dotacemi prostřednictvím rozpočtu ČBF. 

8.2.4 Dary. 

8.2.5 Příjmy od municipalit v řízené oblasti.  

8.2.6 Příjmy z reklam a sponzorských příspěvků. 

8.2.7 Příjmy z akcí sportovně-společenského charakteru. 

 

8.3 Náklady jsou hrazeny z vlastních příjmů prostřednictvím výboru STČ ČBF, který vykonává pro  oblast 

příslušné administrativní činnosti. 

 

 

 

IX. Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

9.1 Závazný výklad tohoto statutu náleží výboru STČ ČBF. 

 

9.2 Tento statut byl schválen Valnou hromadou STČ ČBF dne 23.5. 202: 
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