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Pražský badmintonový svaz, z.s. 
Stanovy spolku 

 
Čl. I 

Název a sídlo 
1. Pražský badmintonový svaz, z.s. (dále jen „spolek" nebo "PBaS") má své sídlo na 

adrese: Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4. 
 

2. V mezinárodních stycích spolek vystupuje pod anglickým názvem Prague Badminton 
Federation (nebo zkratkou „PBaF“) 

 
 

Čl. lI 
Účel spolku  

Účelem spolku je vytváření podmínek pro provozování a rozvoj sportovních a společenských 
aktivit a pro zájmovou činnost svých členů na území hlavního města Prahy. Spolek má zájem 
svou činnost realizovat jako oblastní badmintonový svaz dle stanov a předpisů Českého 
badmintonového svazu, z.s. (dále jen „ČBaS“) s nejvyšší sportovní autoritou pro oblast 
hlavního města Prahy se všemi právy a povinnostmi z tohoto statusu vyplývající. Účelem 
spolku je také dle potřeb reprezentovat v mezinárodních soutěžích. 
 
 

Čl. Ill 
Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho 
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 
 

1. vytváření podmínek činnosti svých orgánů a všech členů pro spolupráci se svými 
příznivci v České republice a v zahraničí. Je nezávislý na politických stranách a hnutích 
a spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi i jednotlivci v České 
republice a v zahraničí majícími shodné cíle a poslání, 
 

2. zastupování členů v rozsahu a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami ve 
vztazích k státním orgánům, jiným organizacím, fyzickým a právnickým osobám, 
 

3. vytváření organizačních, sportovních, ekonomických a technicko-provozních 
podmínek pro činnost členů, 
 

4. aktivního podílení se na rozvoji badmintonu vlastními akcemi a účastí na akcích 
organizovaných Českým badmintonovým svazem, z.s., 
 

5. vyvíjení účelné hospodářské činnosti k naplnění svých sportovních cílů včetně 
zakládání obchodních společností, společných podniků či zájmových sdružení a to buď 
samostatně, nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony, 
 

6. realizace projektů směřujících k navyšování členské základny svých členů, 
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7. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 
 

8. účastí na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se rozvoje badmintonu 
včetně jeho materiálně-technické základny na území hlavního města Prahy, 
 

9. získáváním darů, příspěvků, dotací, grantů a jiných peněžitých i nepeněžitých plnění od 
jiných fyzických nebo právnických osob, sportovních organizací, orgánů státní správy 
s celostátní působností nebo územních samosprávných celků. 

 
 

Čl.IV 
Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být pouze právnická osoba (dále jen „klub“), provozující sportovní 
činnost v badmintonu, se sídlem na území hlavního města Prahy. Podmínkou členství 
je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora cílů spolku, 
důstojné jednání a reprezentování spolku v ČR i v zahraničí, jakož i řádné placení 
členských příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči spolku. 
 

2. Klub má právo: 
a) účasti na plnění společných úkolů a cílů, 
b) účastnit se jednání valné hromady spolku, 
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
d) podílet se na praktické činnosti spolku. 

 
3. Klub má povinnost: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 

které by byly v rozporu se zájmy spolku, 
c) oznámit změny údajů zapsaných ve veřejném spolkovém rejstříku. 

 
4. Přijetí nového klubu vyžaduje splnění těchto podmínek: 

a) zaslání písemných přihlášek do ČBaS a do PBaS předsedovi spolku, přihlášky 
jsou k dispozici na internetových stránkách ČBaS a PBaS, 

b) zaslání členské základny žadatele, 
c) schválení přihlášky do PBaS výkonným výborem spolku dle článku VlI/2 písm. d) 
d) schválení přihlášky do ČBaS Českým badmintonovým svazem, z.s. 

 
5. Členství klubu ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení klubu předsedovi spolku, 
b) zánikem klubu, 
c) zánikem spolku, 
d) neplacením členských příspěvků klubem po dobu delší dvou měsíců od 

stanoveného termínu splatnosti členských příspěvků, 
e) vyloučením klubu na základě usnesení valné hromady spolku přijatého 

dvoutřetinovou většinou za zvlášť zavrženíhodné jednání, 
f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
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6. Zánik členství ve spolku doručením písemného oznámení o vystoupení klubu ze spolku 
předsedovi probíhá podle těchto podmínek: 

a) projednáním oznámení o vystoupení klubu výkonným výborem spolku do 30 
kalendářních dnů od doručení oznámení o vystoupení klubu, 

b) vyrovnáním všech pohledávek a závazků mezi klubem a spolkem a sepsáním 
zápisu o tomto vyrovnání, 

c) zánik členství dle tohoto bodu bude proveden sepsáním zápisu o ukončení 
členství, který za spolek podepíše předseda spolku. Za klub, který požádal o 
ukončení členství, musí tento zápis podepsat statutární zástupce daného klubu. 
V tomto zápise musí být uvedený den, ke kterému končí členství žadatele o 
vystoupení klubu ze spolku. 

d) Zánik členství dle tohoto bodu bere na vědomí valná hromada spolku. 
 

7. Zánik členství dle čl. IV/5., písm. e) stanov vyloučením klubu na základě usnesení valné 
hromady spolku přijatého dvoutřetinovou většinou za zvlášť zavrženíhodné jednání. 
Tento zánik členství probíhá za těchto podmínek: 

a) návrh na vyloučení klubu dle uvedeného článku IV/5., písm. e) stanov může 
podat kterýkoli klub spolku předsedovi, 

b) návrh na vyloučení musí být projednán výkonným výborem spolku nejpozději 
30 pracovních dnů před termínem valné hromady spolku a závěr z projednání 
musí být předložen všem klubům spolku nejpozději s pozvánkou na valnou 
hromadu. Výkonný výbor si může k projednání návrhu na vyloučení vyžádat 
stanovisko nebo i účast fyzických osob, členů statutárních orgánů klubu, na 
kterého byl podán návrh na vyloučení, 

c) návrh na vyloučení klubu musí být výkonným výborem zařazen do programu 
jednání nejbližší valné hromady, 

d) valná hromada rozhoduje o vyloučení klubu hlasováním. Závěr výkonného 
výboru spolku, týkající se návrhu na vyloučení klubu není pro hlasování valné 
hromady závazný. Pro vyloučení klubu je potřeba dle čl. Vl/9 stanov dvou třetin 
hlasů přítomných delegátů s právem hlasovat. Pokud tohoto počtu nebude při 
hlasování valné hromady dosaženo, návrh na vyloučení klubu bude považován 
za zamítnutý, 

e) pokud valná hromada odhlasuje vyloučení klubu, proces vyloučení bude 
probíhat podle tohoto postupu: 

1. vyrovnáním všech pohledávek a závazků mezi klubem a spolkem a 
sepsáním zápisu o tomto vyrovnání, 

2. zánik členství dle tohoto bodu bude proveden sepsáním zápisu o 
ukončení členství, který za spolek podepíše předseda spolku. Za klub, 
který byl vyloučen valnou hromadou, musí tento zápis podepsat 
statutární zástupce daného klubu. V tomto zápise musí být uvedený 
den, ke kterému končí členství vyloučeného klubu, který stanovila 
valná hromada, 

3. pokud zástupci vyloučeného klubu nepodepíší zápis dle bodu e) 2. 
tohoto článku, následující kalendářní den po termínu ukončení 
schváleném valnou hromadou spolku bude zápis odeslán doporučeně 
poštou na adresu vyloučeného klubu, 
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4. dnem, který následuje po uplynutí termínu, schváleným valnou 
hromadou pro ukončení členství klubu vyloučením, skončí aktivní 
členství všech fyzických osob vyloučeného klubu v PBaS, ČBaS a 
orgánech spolku. 
 

8. Seznam klubů je veřejný a je přístupný na vyžádání. Zápisy a výmazy v tomto seznamu 
jsou prováděny na základě pokynů výkonného výboru spolku při vzniku a zániku 
členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 

 
9. Členství ve spolku je nepřevoditelné. 

 
 

Čl. V 
Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
a) valná hromada jako orgán nejvyšší, 
b) výkonný výbor jako orgán výkonný, 
c) předseda jako orgán statutární, 

 
 

Čl. VI 
Valná hromada spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho klubů - valná hromada spolku. Valná 
hromada spolku rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje změny stanov, 
b) volí předsedu spolku a výkonný výbor spolku a odvolává je nebo jednotlivé 

členy výkonného výboru spolku, 
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období a přijetí příslušných 

rozhodnutí, 
d) schvaluje koupi nebo prodej dlouhodobého hmotného majetku spolku v účetní 

hodnotě nad 100.000,-Kč,  
e) schvaluje rozpočet na příští období, 
f) rozhoduje o vyloučení klubů na základě čl. IV/7 stanov 
g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 
h) bere na vědomí ukončení členství ve spolku na základě písemné žádosti klubu 

a splnění kritérií dle čl. IV/6 stanov 
i) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a 

kampaních, 
j) rozhoduje o výši členských příspěvků pro následující kalendářní rok včetně 

stanovení termínu, do kdy musí být uhrazeny. Pokud nebude tento termín 
dodržen, až do dne zaplacení mají tyto kluby spolku pozastaveno právo 
hlasovat na jakýchkoli jednání všech orgánech spolku. 

k) Rozhoduje o zániku spolku, likvidaci a vypořádání práv a závazků. 
 

2. Valná hromada spolku také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci 
jiného orgánu spolku. 
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3. Delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím jsou: 
a) Členové výkonného výboru spolku 
b) Delegáti z jednotlivých klubů spolku. Počet delegátů je stanoven na jednu fyzickou 

osobu z každého členského klubu. 
 

4. Každý klub má právo vyslat na valnou hromadu spolku jednoho delegáta s hlasem 
rozhodujícím, který v termínu konání valné hromady dosáhl věku 18 let a je registrován 
v klubu. 
 

5. Jednání valné hromady spolku je svoláváno výkonným výborem spolku podle potřeby, 
nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor spolku je povinen svolat do jednoho 
měsíce valnou hromadu spolku, pokud jej o to požádá písemně alespoň jedna třetina 
klubů spolku. Informace o konání valné hromady spolku se zveřejňuje na internetových 
stránkách spolku, zasláním emailu na předsedy klubů a zasláním emailu na členy 
výkonného výboru a to nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Součástí informace je 
návrh programu valné hromady.  
 

6. Valnou hromadu zahajuje a řídí předseda spolku. V případě jeho neúčasti jím pověřený 
člen výkonného výboru. Předseda nechá hlasovat o volbě zapisovatele, který pořizuje 
zápis o přijatých rozhodnutích valné hromady spolku. Zápis svým podpisem ověří 
předseda a jeden člen výkonného výboru na zasedání valné hromady spolku. 
 

7. Valná hromada volí mandátovou komisi na návrh výkonného výboru, schválí program 
valné hromady na základě pozvánky a jeho případné doplnění dle bodu 9 tohoto 
článku. Schválí jednací a volební řád valné hromady a poté nechá schválit volební a 
návrhovou komisi valné hromady. 
 

8. Valná hromada spolku je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání dvě třetiny 
všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada spolku rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, není-li v těchto stanovách 
uvedeno jinak. Každý delegát má při hlasování jeden hlas, hlasy delegátů si jsou rovny. 

 
9. Záležitost, která nebyla zařazena do programu valné hromady při svolání valné 

hromady spolku v souladu s článkem Vl/5 těchto stanov, lze zařadit do programu valné 
hromady a případně přijmout rozhodnutí k takto zařazenému bodu jen se souhlasem 
dvou třetin přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 
10. Valná hromada spolku může na svém nejbližším zasedání změnit nebo zrušit kterékoliv 

rozhodnutí předsedy nebo výkonného výboru spolku, pokud jsou v rozporu se 
stanovami spolku. K takto zrušeným rozhodnutím se pak bude přistupovat, jako by 
nebyly učiněny se všemi nutnými závěry. 

 
11. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím o bodech, uvedených v čl. Vl/1., písm. a), d), f), g), k). 
 

12. Hlasování valné hromady je veřejné, pokud valná hromada na návrh delegátů 
nerozhodne jinak. 
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13. Mandátová komise zajistí vyhotovení listiny přítomných delegátů a hostů. 

 
14. Volba předsedy spolku probíhá následovně: 

a) Každý klub může navrhnout jednoho kandidáta a to nejpozději 14 dní před 
konáním volební valné hromady. 

b) Z navržených kandidátů je sestaven volební lístek kandidátů v abecedním 
pořadí. 

c) Pokud při volbě předsedy v prvním kole získá jeden z kandidátů nadpoloviční 
většinu hlasů přítomných delegátů, je zvolen předsedou spolku. 

d) Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, do 
druhého kola volby předsedy postoupí dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce 
hlasů. 

e) Ve druhém kole rozhoduje již pouhá většina hlasů, to znamená, že předsedou 
spolku se stane ten kandidát, který získal více hlasů. 

 
15. Volba členů výkonného výboru spolku probíhá následovně: 

a) každý klub může navrhnout ze svých řad jednoho kandidáta. 
b) Při volbě výkonného výboru spolku hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím pro 

jednotlivé kandidáty. 
c) Za člena výkonného výboru spolku budou zvoleni ti čtyři kandidáti, kteří získají 

nejvíce hlasů. 
d) V případě rovnosti hlasů u pátého a dalšího kandidáta se čtvrtým příp. třetím, 

druhým a prvním kandidátem se o volbě rozhodne ve 2.kole a to pouze mezi těmito 
kandidáty. Volba probíhá stejným způsobem dál, do zvolení celkem čtyř kandidátů. 
Pokud dvakrát po sobě dostanou kandidáti stejný počet hlasů, o volbě mezi těmito 
kandidáty rozhodne předseda spolku. 

 
16. Proti rozhodnutí valné hromady se nelze odvolat k žádnému orgánu spolku. 

 
 

Čl. VII 
Výkonný výbor spolku 

1. Výkonný výbor spolku je výkonným orgánem, jehož členy ustavuje volbou valná 
hromada spolku. Výkonný výbor spolku koordinuje a zajišťuje činnost spolku v období 
mezi zasedáními valné hromady. Výkonný výbor má pět členů. V jeho čele stojí 
předseda. Funkční období výkonného výboru spolku je 4 roky. Kandidáti do výkonného 
výboru musí mít v den voleb minimálně 21 let. 

 
2. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly: 

a) zajišťuje plnění usnesení valné hromady, zajišťuje plnění účelu spolku a zajišťuje 
běžný chod spolku,  

b) svolává jednání valné hromady spolku, zajišťuje agendu spojenou s jednáním valné 
hromady spolku, zajišťuje zápis z jednání a jeho uveřejnění do 10 dnů od jednání 
na internetových stránkách spolku, 
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c) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními a tělovýchovnými 
spolky, jinými právnickými osobami a zvláště pak s orgány obecní samosprávy na 
území hlavního města Prahy, jakož i s orgány státní správy, 

d) rozhoduje o přijetí nových členů spolku, 
e) sestavuje rozpočet, kontroluje jeho plnění, 
f) zajišťuje vedení účetnictví spolku, 

 
3. k zajištění bodu 2 tohoto článku může výkonný výbor spolku schvalovat vnitřní řády a 

předpisy, ustavovat odborné komise a zřizovat profesionální aparát. 
 

4. Jednání výkonného výboru svolává předseda spolku, zpravidla 1x za čtyři měsíce. 
Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy spolku. Výkonný výbor spolku je usnášeníschopný, pokud je přítomna 
alespoň polovina členů výkonného výboru spolku. Výkonný výbor spolku zajišťuje zápis 
z jednání a jeho uveřejnění do 10 dnů od jednání na internetových stránkách spolku. 

 
5. Výkonný výbor spolku může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování mimo zasedání budou 
členům výkonného výboru spolku oznámeny v dostatečném předstihu. 

 
6. V případě odstoupení některého svého člena či při jeho odvolání může výkonný výbor 

spolku kooptovat nového člena výkonného výboru s tím, že: 
a) žádný klub nesmí mít ve výkonném výboru nadpoloviční většinu svých zástupců, 
b) počet členů výkonného výboru nesmí klesnout pod 3 členy, 
c) nelze kooptovat předsedu spolku, 
d) na nejbližším zasedání valné hromady spolku musí být tato kooptace předložena 

k potvrzení nebo musí proběhnout nová volba. 
 

7. V případě odstoupení předsedy či při jeho odvolání je výkonný výbor povinen svolat 
do 1 měsíce mimořádnou volební valnou hromadu spolku. 

 
 

Čl. VIII 
Předseda spolku 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku samostatně. 
Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda 
spolku. 
 

2. Předseda je volen valnou hromadou na dobu 4 let. Kandidátovi na předsedu musí být 
v den voleb minimálně 30 let. Předseda se funkce ujímá po skončení programu valné 
hromady, která jej zvolila. 

 
 

Čl. IX 
Majetek spolku 

Zdrojem majetku spolku jsou členské příspěvky, dotace, dary a příspěvky od ČBaS, fyzických a 
právnických osob a z veřejných rozpočtů. 
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Čl. X 
Zánik spolku 

Důvodem zániku může být: 
a) dobrovolné rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem na základě usnesení valné 

hromady, 
b) pravomocné rozhodnutí soudu, 

 
 

Čl. XI 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. PBaS navazuje na činnost oblastního badmintonového svazu uvedeného v čl.XXIV. 
stanov Českého badmintonového svazu, z.s. – Pražský badmintonový svaz, kterému 
byla udělena sportovní autorita pro oblast hlavního města Prahy. 

2. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 15.5.2020. 
 
 
 
 
 


