Stanovy spolku
ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE
Článek 1 ‐ Název a sídlo Asociace
1.1. Česká baseballová asociace (dále jen „Asociace“) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“).
1.2. Plným názvem Asociace je Česká baseballová asociace, zkráceně pak „ČBA“, anglickým
ekvivalentem názvu Asociace je „Czech Baseball Association” a zkratka „CBA”.
1.3. Asociace je svobodným a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podle § 214
a násl. občanského zákoníku. Fyzické i právnické osoby se stávají členy Asociace na základě
své svobodné vůle.
1.4. Sídlem Asociace je Praha.
1.5. Asociace vyvíjí svou činnost v souladu s ustanoveními těchto stanov a v souladu se svým
účelem. Vedle ustanovení těchto stanov a svých vnitřních předpisů se Asociace dále řídí při
výkonu své hlavní i vedlejší činnosti právními předpisy České republiky a respektuje normy
všech organizací uvedených v ustanovení čl. 2 těchto stanov.

Článek 2 ‐ Účel Asociace
2.1. Účelem Asociace je rozvoj baseballu v České republice a zastupování českého baseballu a
jeho zájmů v Českém olympijském výboru, České unii sportu, Světové baseballové a
softballové konfederaci (WBSC), Mezinárodní baseballové asociaci (IBAF), v Evropské
baseballové konfederaci (CEB) či v dalších zastřešujících institucích obdobného charakteru a
zaměření.

Článek 3 ‐ Hlavní činnost Asociace
3.1. Hlavním 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.
3.2. Činnost Asociace směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, coby společného zájmu členů
Asociace. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím této činnosti Asociace:
a. organizace baseballových soutěží na profesionální i amatérské úrovni;
b. výchova mládeže;
c. rozšiřování členské základny;
d. realizace lektorské činnosti, vzdělávacích programů ve všech oborech a
dovednostech spojených s baseballem;
e. realizace a zajištění programů baseballových reprezentací na všech úrovních
v národním i mezinárodním měřítku;
f. organizace soutěží a propagace her a sportů odvozených od baseballu jako jsou T‐
ball, couch ball a další;
g. propagace a popularizace baseballu.

Článek 4 ‐ Vedlejší činnost Asociace, majetek a hospodaření
4.1. Vedle své hlavní činnosti může Asociace, k podpoře hlavní činnosti, vyvíjet též vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
4.2. Majetek Asociace je tvořen zejména z příspěvků členů Asociace a z vlastní hospodářské
činnosti Asociace. Majetek Asociace je ve vlastnictví Asociace jako celku. Majetek Asociace
dále tvoří dotace, dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, jakož i další finanční
prostředky z jiných zdrojů.
4.3. Veškeré výdaje a hospodaření Asociace musí být v souladu s cíli Asociace uvedenými v čl. 2
těchto stanov.
4.4. Asociace může zakládat další právnické osoby. Zakladatelské listiny takových právnických
osob stejně jako jejich založení podléhají schválení ze strany Výkonného výboru Asociace
(dále také jen „Výkonný výbor“). Asociací založené právnické osoby mohou být oprávněny
k hospodaření s majetkem Asociace, a to v rozsahu a způsobem určeným v jejich
zakladatelských listinách.

Článek 5 ‐ Členství v Asociaci
5.1. Členem Asociace mohou být fyzické a právnické osoby se zájmem o baseball. Členství
v Asociaci je dobrovolné, na členství není právní nárok.
5.2. Členství fyzických osob je dvojího druhu, a to tzv. klubové členství (dále také jen „Klubové
členství“ či „Klubový člen“) a individuální členství (dále také jen „Individuální členství“ či
„Individuální člen“).
5.3. Individuální členství v Asociaci může vzniknout za předpokladu, že je příslušný jednotlivec
přijat za člena schválením individuální členské přihlášky Výkonným výborem.
5.4. Klubové členství v Asociaci vzniká za předpokladu, že je příslušný jednotlivec členem
baseballového oddílu či klubu (společně dále také jen „Oddíl“), který byl přijat za člena
Asociace Výkonným výborem, a tento Klubový člen je přijat za člena Výkonným výborem.
5.5. Členství právnických osob je pouze jednoho druhu, a to členství Oddílu (dále také jen
„členství Oddílu“ či „Oddílové členství“). Členství Oddílu v Asociaci vzniká schválením členské
přihlášky Oddílu ze strany Výkonného výboru.
5.6. O změně členství, o výši členských příspěvků, jejich splatnosti a povinnosti jednotlivých
druhů členů platit členské příspěvky, stejně jako o dalších dílčích podmínkách členství je
oprávněn rozhodovat Výkonný výbor.
5.7. Klubové či Individuální členství v Asociaci zaniká:
a. V případě, že má daný Klubový či Individuální člen uhrazeny veškeré své případné
dluhy či další finanční závazky vůči Asociaci, písemným oznámením Klubového či
Individuálního člena o vystoupení z Asociace adresovaným Výkonnému výboru, a to
dnem doručení tohoto oznámení Výkonnému výboru;
b. Vyloučením Klubového či Individuálního člena z důvodu porušení členských
povinností stanovených v čl. 6 odst. 6.2. těchto stanov. Klubový či Individuální člen je
v takovém případě nejprve ze strany Výkonného výboru písemně vyzván, aby
nepokračoval v uvedeném jednání, a je na možnost vyloučení v případě
nerespektování výzvy upozorněn. Pokud i tak pokračuje v jednání naplňujícím důvody
pro vyloučení, může být na základě rozhodnutí Výkonného výboru vyloučen.

c. Rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení Klubového či Individuálního člena musí
obsahovat i údaj o datu, po němž se daný vyloučený člen může opět stát členem
Asociace na základě postupu uvedeného v odstavci 5.3. či 5.4. tohoto článku;
d. Úmrtím Klubového či Individuálního člena;
e. Zánikem Asociace anebo rozhodnutím Parlamentu o její přeměně na jinou právní
formu, a to dnem zániku anebo dnem účinnosti rozhodnutí o přeměně na jinou
právní formu.
5.8. Členství Oddílu v Asociaci zaniká:
a. Písemným oznámením Oddílu o vystoupení z Asociace adresovaným Výkonnému
výboru, v případě, že má daný Oddíl uhrazeny veškeré své případné dluhy či další
finanční závazky vůči Asociaci či regionu vymezenému v čl. 7 těchto stanov, a to
dnem jeho doručení tohoto oznámení Výkonnému výboru;
b. Vyloučením Oddílu z důvodu porušení členských povinností stanovených v čl. 6 odst.
6.4. těchto stanov. Oddíl je v takovém případě nejprve písemně vyzván ze strany
Výkonného výboru, aby nepokračoval v uvedeném jednání, a je na možnost
vyloučení v případě nerespektování výzvy upozorněn. Pokud i tak pokračuje v jednání
naplňujícím důvody pro vyloučení, může být na základě rozhodnutí Parlamentu
vyloučen. O vyloučení Oddílu rozhoduje Parlament, a to na základě podnětu
Výkonného výboru. Rozhodnutí Parlamentu o vyloučení Oddílu musí obsahovat i údaj
o datu, po němž se vyloučený Oddíl může opět stát členem Asociace na základě
postupu uvedeného v odstavci 5.5. tohoto článku;
c. Vstupem Oddílu do likvidace, a to dnem účinnosti rozhodnutí o likvidaci Oddílu;
d. Prohlášením úpadku na Oddílu, a to dnem prohlášení úpadku soudem či jiným
příslušným orgánem dle příslušného právního předpisu;
e. Zánikem Asociace anebo rozhodnutím Parlamentu o její přeměně na jinou právní
formu, a to dnem zániku anebo dnem účinnosti rozhodnutí o přeměně na jinou
právní formu.
5.9. Asociace vede seznam členů. Seznam členů spravuje Výkonný výbor. Seznam členů s jejich
vybranými údaji, které stanoví vnitřní předpis Asociace, je zpřístupněn na webových
stránkách Asociace. Bližší způsob provádění zápisů a výmazů a další podmínky vedení
seznamu členů, včetně údajů evidovaných o členech, rovněž stanoví vnitřní předpis
Asociace. Údaje o členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní
správy, územních samospráv a střešním sportovním organizacím (např. ČOV), a to zejména v
souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného
rozpočtu či jiných příspěvků. Každý zájemce o členství podáním přihlášky souhlasí s tím, aby
údaje o něm vedené v seznamu členů byly výše uvedenými způsobem zpřístupněny.

Článek 6 ‐ Práva a povinnosti členů Asociace
6.1. Individuální i Klubový člen Asociace má právo:
a. podílet se na činnosti Asociace;
b. účastnit se akcí organizovaných Asociací;
c. být informován o činnosti Asociace;
d. kandidovat do orgánů Asociace;
e. právo být delegován jako zástupce svého Oddílu do Parlamentu, a to v případě, že je
členem Oddílu ve smyslu těchto stanov;
f. vykonávat svá práva dle těchto stanov či interních předpisů vydávaných Výkonným
výborem;
g. kdykoli svobodně z Asociace vystoupit.

6.2. Individuální i Klubový člen Asociace je povinen:
a. platit členské příspěvky;
b. dodržovat tyto stanovy a interní předpisy Asociace;
c. řídit se rozhodnutími příslušných orgánů Asociace;
d. vždy vystupovat a jednat v souladu s cíli a zájmy Asociace.
6.3. Oddíl má právo:
a. podílet se na činnosti Asociace;
b. hlasovat prostřednictvím svého zástupce s hlasem rozhodujícím v rámci Parlamentu;
c. účastnit se akcí organizovaných Asociací;
d. být informován o činnosti Asociace;
e. navrhovat kandidáty do orgánů Asociace;
f. vykonávat svá práva dle těchto stanov či interních předpisů vydávaných Výkonným
výborem;
g. kdykoli svobodně z Asociace vystoupit.
6.4. Oddíl je povinen:
a. platit členské příspěvky;
b. dodržovat tyto stanovy a interní předpisy Asociace;
c. řídit se rozhodnutími příslušných orgánů Asociace;
d. vždy vystupovat a jednat v souladu s cíli a zájmy Asociace.

Článek 7 – Regiony
7.1. Regiony jsou pobočnými spolky Asociace a jejími územně organizačními jednotkami (dále
také jen „Regiony“). Právní osobnost Regionu se odvozuje od právní osobnosti Asociace.
7.2. Region vzniká dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku a zaniká dnem výmazu z veřejného
rejstříku. Právní osobnost Regionu odvozená od Asociace zaniká dnem výmazu pobočného
spolku z veřejného rejstříku.
7.3. Region je povinen řídit se příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.
7.4. Region má vedle práv uvedených v čl. 6 odst. 6.3. písm. a., c. a f. těchto stanov také právo
požádat, za splnění podmínek uvedených v čl. 8. odst. 8.2. písm. l. těchto stanov, o svolání
mimořádného parlamentu. Dále je Region oprávněn k organizaci soutěží v rámci své územní
oblasti a vstupování do právních vztahů při žádosti a získávání dotací či uzavírání
sponzorských smluv, dle podmínek stanovených vnitřním předpisem Výkonného výboru.
7.5. Region je povinen řádně plnit povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 6.4. písm. b., c. a d. těchto
stanov.
7.6. Asociace neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření Regionu, stejně tak Region
neručí za dluhy a neodpovídá za hospodaření Asociace.

Článek 8 ‐ Orgány Asociace
8.1. Orgány Asociace jsou:
a. Parlament;
b. Výkonný výbor;
c. kontrolní komise Asociace (dále také jen „Kontrolní komise“);
8.2. Parlament
a. Nejvyšším orgánem Asociace je Parlament. Jednání Parlamentu se mohou zúčastnit
všichni členové Asociace.

b. Každý Oddíl, splňuje‐li v době konání Parlamentu podmínku, že disponuje alespoň
dvaceti vlastními členy, jež jsou zároveň Klubovými členy Asociace, a má‐li
k datu konání Parlamentu uhrazeny vůči Asociaci a Regionu veškeré své finanční či
další závazky, má při hlasování v rámci Parlamentu jeden základní hlas. Každý Oddíl
má další hlas, a to při splnění každé jednotlivé podmínky z níže uvedených podmínek
vždy jeden další hlas, celkem tedy nejvíce až čtyři (4) hlasy na jeden Oddíl, za:
i. účast celkem alespoň tří družstev Oddílu v soutěžích organizovaných Asociací
v rámci daného Regionu v souhrnné kategorii do 13 let v posledním plně
dokončeném ročníku, a to zároveň při splnění všech následujících dílčích
podmínek:
1. účast alespoň jednoho družstva Oddílu v některé ze soutěží
organizovaných Asociací v podkategorii do 9 let v posledním jejím
plně dokončeném ročníku;
2. účast alespoň jednoho družstva Oddílu v některé ze soutěží
organizovaných Asociací v podkategorii do 11 let v posledním jejím
plně dokončeném ročníku;
3. účast alespoň jednoho družstva Oddílu v některé ze soutěží
organizovaných Asociací v podkategorii do 13 let v posledním jejím
plně dokončeném ročníku;
ii. účast celkem alespoň dvou družstev Oddílu v soutěžích organizovaných
Asociací v rámci daného regionu v souhrnné kategorii 14 ‐ 18 let v posledním
plně dokončeném ročníku, a to zároveň při splnění obou následujících dílčích
podmínek:
1. účast alespoň jednoho družstva Oddílu v některé ze soutěží
organizovaných Asociací v podkategorii do 15 let v posledním jejím
plně dokončeném ročníku;
2. účast alespoň jednoho družstva Oddílu v některé ze soutěží
organizovaných Asociací v podkategorii do 18 let v posledním jejím
plně dokončeném ročníku; a
iii. účast alespoň jednoho družstva Oddílu v některé z mužských soutěží
organizovaných Asociací v rámci daného Regionu v posledním jejím plně
dokončeném ročníku.
Všechny tyto výše uvedené možné hlasy Oddílu jsou tzv. hlasy rozhodující. Detailní
popis způsobu výkonu hlasovacích práv pak obsahuje Volební řád České baseballové
asociace.
c. Hlas poradní mají v rámci Parlamentu vedle členů Výkonného výboru také členové
Kontrolní komise, předsedové odborných komisí zřízených Výkonným výborem,
hlavní trenéři jednotlivých reprezentačních družstev a členové sekretariátu Asociace,
a to za předpokladu, že takový jednotlivec dosáhl nejméně věku 18 let a není
delegován jako zástupce svého Oddílu, jak je blíže stanoveno v písm. d. tohoto
odstavce stanov.
d. Za Oddíl smí během zasedání Parlamentu vystupovat a hlasovat pouze jeho
statutární orgán, popř. písemně zmocněný zástupce, který je členem příslušného
Oddílu a který dovršil v den konání zasedání Parlamentu alespoň věk 18 let.
e. Parlament svolává Výkonný výbor minimálně jednou za rok.
f. Jednání Parlamentu řídí předseda Asociace či jím pověřený místopředseda, a to
v souladu s Jednacím řádem ČBA a nebo Volebním řádem ČBA a případnými dalšími
vnitřními předpisy.
g. Do působnosti Parlamentu náleží schvalování stanov a jejich změny, a dále také
schvalování Jednacího řádu ČBA a Volebního řád ČBA, zprávy o hospodaření
Asociace, zprávy o činnosti Výkonného výboru a zprávu Kontrolní komise, stejně jako

schvalování členů odborných komisí, rozpočtu na následující kalendářní rok a
rozhodování o udělení tzv. „čestného uznání“ takovému jednotlivci, který
významným způsobem přispěl k rozvoji baseballu v České republice či zahraničí a je
tak považován za význačnou osobou baseballového hnutí. Parlament volí členy
Výkonného výboru a Kontrolní komise a vykonává také další působnost dle těchto
stanov.
h. Parlament je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny aktuálního celkového
počtu hlasů Oddílů určeného dle mechanismu vymezeného v rámci odst. 8.2. písm. b.
tohoto článku stanov a zároveň alespoň poloviny počtu všech Oddílů. Pokud není
Parlament usnášeníschopný v okamžiku svého zahájení, zahájení se opakuje znovu
po 30 minutách od času původního začátku jednání Parlamentu, a pak je Parlament
usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných zástupců Oddílů, respektive
přítomného počtu hlasů Oddílů.
i. Parlament rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných zástupců Oddílů, s výjimkou
hlasování o změně stanov a návrhu na zrušení Asociace, kde je zapotřebí
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných zástupců Oddílů.
j. Pozvánku na jednání Parlamentu rozesílá Oddílům sekretariát Asociace nejméně 28
kalendářních dnů před datem jednání Parlamentu na adresu daného Oddílu
uvedenou v seznamu členů. Pozvánka je také zveřejněna na webových stránkách
Asociace. Pozvánka musí obsahovat Výkonným výborem určené datum, hodinu,
místo konání a program Parlamentu.
k. Výkonný výbor je oprávněn dle svého rozhodnutí v případě potřeby svolat
mimořádný parlament. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádný parlament na
žádost Kontrolní komise či alespoň tří Regionů, a to nejpozději do čtyř týdnů od
doručení řádné žádosti o svolání mimořádného parlamentu Výkonnému výboru.
Lhůta pro rozeslání pozvánky na jednání mimořádného parlamentu se vždy zkracuje
na nejméně 14 dní před konáním jednání mimořádného parlamentu.
l. Jednání mimořádného parlamentu svolaného Výkonným výborem na základě žádosti
Kontrolní komise či alespoň tří Regionů řídí předseda Kontrolní komise a rovněž
podléhá ustanovením Jednacího řádu ČBA. Jednání mimořádného parlamentu
svolaného na základě rozhodnutí Výkonného výboru řídí předseda Asociace či jím
pověřený místopředseda.
8.3. Výkonný výbor
a. Výkonný výbor je statutární orgán, který řídí činnost Asociace. Výkonný výbor je
oprávněn rozhodovat o všech záležitostech Asociace, které nejsou svěřeny těmito
stanovami do působnosti Parlamentu či jiného orgánu Asociace.
b. Členové Výkonného výboru jsou do jednotlivých funkcí uvedených v následujícím
písmenu tohoto odstavce stanov voleni Parlamentem, volební období členů
Výkonného výboru je čtyřleté.
c. Výkonný výbor je pětičlenný. Jeho členy jsou předseda Asociace, místopředseda pro
mezinárodní oblast, místopředseda pro řízení soutěží, člen Výkonného výboru pro
rozvoj a člen Výkonného výboru pro marketing a finance.
d. Jednat jménem Výkonného výboru je oprávněn předseda Asociace, který je zároveň
vnějším reprezentantem Asociace. Předseda Asociace také řídí činnost Výkonného
výboru. V případě nepřítomnosti předsedy Asociace je oprávněn jednat jménem
Výkonného výboru a řídit jeho činnost pověřený místopředseda Asociace.
e. Pokud odstoupí člen Výkonného výboru v průběhu volebního období, může jej
Výkonný výbor nahradit kooptací, která podléhá následnému schválení
Parlamentem. V případě, že odstoupí více než polovina řádně zvolených členů
Výkonného výboru, musí být svolán mimořádný parlament za účelem nových voleb

do Výkonného výboru – Kontrolní komise je v takovém případě povinna podat
Výkonnému výboru žádost o svolání mimořádného parlamentu.
f. Každý člen Výkonného výboru má při jednání jeden hlas.
g. Výkonný výbor je usnášeníschopný, sejde‐li se nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhodnutí je přijato, hlasuje‐li pro něj nadpoloviční většina všech členů Výkonného
výboru.
h. Hlasování per rollam je přípustné, projeví‐li s tím souhlas všichni členové Výkonného
výboru. Podmínky hlasování per rollam stanoví Výkonný výbor vnitřním předpisem.
i. Výkonný výbor je oprávněn zřizovat pro jednotlivé oblasti činnosti odborné komise,
jejichž existenci a složení následně schvaluje Parlament.
j. Výkonný výbor je oprávněn rozhodnout o založení i zrušení Regionu. Výkonný výbor
schválí stanovy daného Regionu a podá návrh na jeho zápis příslušnému
rejstříkovému soudu.
k. Výkonný výbor zřizuje sekretariát Asociace (dále také jen „Sekretariát“) a stanovuje
povahu jeho činnosti a jeho personální obsazení. Sekretariát je ze své činnosti
odpovědný Výkonnému výboru. Členové Sekretariátu jsou jmenováni Výkonným
výborem, který stanovuje i konkrétní oblasti činnosti každého z členů Sekretariátu.
l. Výkonný výbor je oprávněn vydávat vnitřní předpisy Asociace. Výkonný výbor také
vydává tzv. „Zpravodaj“, který je oficiálním tiskovým orgánem Asociace
distribuovaným do všech Oddílů.
m. Další činnost výkonného výboru je upravena v Jednacím řádu Výkonného výboru,
který schvaluje Výkonný výbor.
8.4. Kontrolní komise
a. Kontrolní komise dohlíží, jsou‐li záležitosti Asociace řádně vedeny a vykonává‐li
Asociace svou činnost v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
b. Kontrolní komise kontroluje činnost Výkonného výboru Asociace.
c. Kontrolní komise je volena Parlamentem a je tříčlenná. Volební období členů
Kontrolní komise je čtyřleté.
d. Jejími členy jsou předseda a dva další členové. Kontrolní komise si volí ze svého
středu předsedu.
e. Každý člen Kontrolní komise má jeden hlas.
f. Rozhodnutí je přijato, hlasuje‐li pro něj nadpoloviční většina všech členů Kontrolní
komise.
g. Členové Kontrolní komise mají právo se zúčastnit veškerých schůzí Výkonného
výboru a zasedání jakéhokoliv jiného orgánu Asociace.
h. Člen Kontrolní komise nesmí být současně členem Výkonného výboru.

Článek 9 ‐ Likvidace
9.1. V případě zrušení Asociace s likvidací jmenuje likvidátora Parlament. Likvidátor naloží
s likvidačním zůstatkem v souladu s rozhodnutím Parlamentu.

Článek 10 ‐ Přechodná a závěrečná ustanovení
10.1. Ve všech případech, které nejsou blíže upraveny těmito stanovami, rozhoduje Výkonný
výbor ve smyslu těchto stanov.
10.2. Všichni členové Asociace dávají Asociaci výslovný souhlas s užitím osobních údajů, a to
zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným způsobem ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném
znění. Osobní údaje budou použity výhradně v rámci vztahů vyplývajících z členství a

účasti v Asociaci a za účelem naplnění cílů Asociace stanovených v těchto stanovách či
vnitřních předpisech Asociace.
10.3. V případě, že jakékoliv ujednání těchto stanov bude shledáno neplatným, či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení
těchto stanov.
10.4. Tyto stanovy byly schváleny Parlamentem dne 27.2.2016 a v plném rozsahu nahrazují
stanovy Asociace přijaté dne 1.3.1998, a to s výjimkou ustanovení čl. 8 odst. 8.3. písm. c.
věty druhé, které nabude účinnosti až po skončení stávajícího volebního období
současných členů Výkonného výboru.
Podpisy: Předseda + Zapisovatel

