STANOVY
Kapitola 1 - Základní pojmy
§ 1.1 - Česká baseballová asociace
Česká baseballová asociace (dále jen „asociace“) je dobrovolným sdružením s právní subjektivitou.
§ 1.2 - Název, zkratka, sídlo a znak asociace
Asociace nese název Česká baseballová asociace, zkráceně ČBA. Sídlem asociace je Praha. Asociace používá znak
uvedený v záhlaví.
§ 1.3 - Činnost a cíle asociace
Předmětem činnosti asociace je podpora, organizace a vnější reprezentace baseballového hnutí České republiky ve všech
jeho formách. Cílem asociace je rozvoj baseballu v České republice.
§ 1.4 - Zastupování v organizacích
Asociace zastupuje český baseball v Českém svazu tělesné výchovy, Českém olympijském výboru, Mezinárodní baseballové
asociaci (IBAF) a v Evropské baseballové konfederaci (CEB).
§ 1.5 - Právní normy
Asociace se při své činnosti řídí platnými zákony České republiky, normami všech organizací uvedených v § 1.4 a vlastními
schválenými normami a řády.

Kapitola 2 - Hospodaření asociace
§ 2.1 - Příjmy asociace
Asociace má právo získávat prostředky pro svoji činnost takovými prostředky, které jsou v souladu s právními normami
uvedenými v § 1.5.
§ 2.2 - Hospodaření asociace
Asociace hospodaří se svým majetkem a s majetkem, na který má užívací právo, a to sama nebo prostřednictvím
vytvořených organizací s daným statutem.
§ 2.3 - Výdaje asociace
Veškeré výdaje asociace musí být v souladu s cíli asociace uvedenými v § 1.3.

Kapitola 3 - Členství v asociaci
§ 3.1 - Členská základna
Členství v asociaci je dobrovolné. Členem asociace se může stát každá fyzická osoba, pokud ji v tom nebrání její předchozí
vyloučení z asociace (viz § 3.6). Členství v asociaci může být buď individuální (bez příslušnosti k oddílu) nebo oddílové.
Parlament (viz § 4.1) může udělit význačným osobám baseballového hnutí čestné členství.

§ 3.2 - Vznik členství
Členství fyzické osoby v asociaci vzniká podáním žádosti o členství nebo první registrací (viz Registrační řád). Žádost o
členství musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo žádající osoby, formu členství (individuální nebo oddílové a v kterém
oddílu) a podpis žádající osoby, zákonného zástupce nebo odpovědného funkcionáře oddílu.
Čestné členství vzniká udělením Parlamentem (viz § 4.1).
3.3 - Práva a povinnosti členů
Člen asociace má právo podílet se na činnosti asociace ve všech jejich formách. Omezení tohoto práva může být dáno
pouze řády asociace.
Člen asociace je povinen dodržovat Stanovy a veškeré řády asociace.
§ 3.4 - Zánik členství
Členství fyzické osoby v asociaci končí jejím úmrtím, písemným vystoupením z asociace, vyloučením z asociace (viz § 3.5)
nebo zánikem asociace.
§ 3.5 - Vyloučení z asociace
Vyloučit člena z asociace může pouze Parlament (viz § 4.1). Součástí rozhodnutí o vyloučení musí být i datum, po kterém
může vyloučený opět požádat o registraci v asociaci (nejdéle za 5 let).

Kapitola 4 - Orgány asociace
§ 4.1 - Parlament
Parlament je nejvyšší orgán asociace. Svolává jej Výkonný výbor (viz § 4.3) jednou ročně. Delegáty parlamentu jsou zástupci
jednotlivých baseballových oddílů (viz Jednací řád). Parlament schvaluje Stanovy, Jednací a Volební řád asociace, činnost a
hospodaření Výkonného výboru, zprávu Kontrolní komise (viz § 4.4) a rozpočet na další kalendářní rok, volí členy
Výkonného výboru a Kontrolní komise, schvaluje složení odborných komisí (viz § 4.3), uděluje čestné členství v asociaci a
vylučuje z asociace. Může přijímat i další rozhodnutí, která jsou pak závazná pro všechny orgány a členy asociace.
Jednání parlamentu řídí předseda asociace (viz § 4.3), toto jednání se řídí Jednacím a Volebním řádem asociace.
§ 4.2 - Mimořádný parlament
Výkonný výbor je povinen svolat mimořádný parlament na žádost Kontrolní komise (viz § 4.4) nebo alespoň tří oblastních
pracovišť (viz § 4.5), a to do čtyř týdnů. Mimořádný parlament řídí předseda Kontrolní komise (viz § 4.4), toto jednání se řídí
Jednacím řádem asociace.
§ 4.3 - Výkonný výbor
Výkonný výbor asociace řídí činnost asociace v době mezi zasedáními parlamentu. Jeho členy jsou předseda asociace
(statutární zástupce a vnější reprezentant asociace), místopředseda pro mezinárodní styk, místopředseda pro rozvoj,
místopředseda pro řízení soutěží a hospodář asociace. Členové jsou voleni parlamentem na čtyři roky. Odstoupivší člen
Výkonného výboru může být nahrazen kooptací, která podléhá následnému schválení parlamentem.
Výkonný výbor může zřizovat pro jednotlivé oblasti činnosti odborné komise, jejichž existenci a složení následně schvaluje
parlament.
§ 4.4 - Kontrolní komise
Kontrolní komise kontroluje činnost Výkonného výboru asociace. Jejími členy jsou předseda a dva kontroloři. Komise je
volena parlamentem na čtyři roky (shodně s Výkonným výborem) a volí si následně ze svého středu předsedu. Člen
Výkonného výboru nemůže být členem Kontrolní komise.
§ 4.5 - Oblastní pracoviště
§§ 4.5.1 Působnost oblastního pracoviště
Oblastní pracoviště asociace řídí oblastní soutěže a činnost asociace s těmito soutěžemi související. Rozdělení oddílů do
působnosti jednotlivých oblastních pracovišť stanovuje Výkonný výbor ČBA zvláštním předpisem.
§§ 4.5.2 Orgány oblastního pracoviště
§§§ 4.5.2.1 Oblastní schůze
Oblastní schůze je nejvyšším orgánem oblasti, shází se jednou ročně a svolává ji Oblastní výbor (viz §§§ 4.5.2.2). Delegáty
oblastní schůze jsou zástupci jednotlivých oddílů oblasti. Počet a způsob nominace delegátů stanoví Oblastní výbor. Oblastní
schůze volí Oblastní výbor, schvaluje činnost a hospodaření oblasti a rozpočet a plán činnosti oblasti na příští rok.

§§§ 4.5.2.2 Oblastní výbor
Oblastní výbor řídí činnost oblasti v období mezi Oblastními schůzemi. Volí se na období dvou let a je minimálně tříčlenný.
Oblastní výbor může zřizovat pro jednotlivé oblasti činnosti odborné komise a to i na přechodnou dobu (např. disciplinární
komisi za účelem vyřešení konkrétního případu).
§ 4.5.2.3 Předseda oblasti
Předseda oblasti je jedním z členů Oblastního výboru. Volí jej buď Oblastní výbor nebo přímo Oblastní schůze.
§§§ 4.5.2.4 Sekretář oblasti
Sekretářem oblasti je osoba pověřená Oblastní schůzí nebo Oblastním výborem, která je oprávněna provádět úkony v
souladu s rozhodnutími těchto orgánů.
§§ 4.5.3 Činnost oblastního pracoviště
Činnost oblastního pracoviště je zajišťována schůzemi Oblastního výboru konanými minimálně třikrát ročně. Mimo úkolů
vyplývajících z usnesení Oblastní schůze řídí Oblastní výbor průběh oblastních soutěží, v případě potřeby prostřednictvím
pověřených osob.
§§ 4.5.4 Financování oblastních pracovišť
Činnost oblastního pracoviště je hrazena z rozpočtu ČBA podle pravidel stanovených Parlamentem a Výkonným výborem.
Při neplnění povinností oblastního pracoviště má Výkonný výbor právo přidělené prostředky krátit.
§ 4.6. - Sekretariát asociace
Sekretariát je zřízeným pracovištěm asociace oprávněným provádět úkony v souladu s rozhodnutími Parlamentu a
Výkonného výboru.
§ 4.7 - Zpravodaj asociace
Zpravodaj je oficiálním tiskovým orgánem asociace distribuovaným do všech oddílů.

Kapitola 5 - Závěrečná ustanovení
§ 5.1 - Platnost Stanov
Tyto Stanovy jsou schváleny Parlamentem ČBA 2001 a nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR. Ruší
se jimi všechny předchozí stanovy ČBA i s dodatky.

