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Článek 1 

Základní ustanovení 

 

Organizační řád Oblastní jednotky ČBF - Oblast Střední Morava (dále jen OJ - ČBF  StM) je základní 
organizační normou, která stanoví organizační strukturu, zásady řízení, působnost, pravomoci a odpovědnost 
jednotlivých orgánů a upravuje vzájemné vztahy a základní práva a povinnosti představitelů  OJ - ČBF StM.  

 

Článek 2 

Vznik organizační jednotky  OJ - ČBF StM 
 

1. OJ - ČBF StM byla, na základě stanov ČBF, ust.  11. 1. 10., ustavena jako právnická osoba odvozená od 
ČBF a oprávněná jednat samostatně, vlastním jménem, v rozsahu vymezeném stanovami ČBF a Statutem 
OJ – ČBF StM, a to k datu 20. 9. 2012. 

2. Organizační jednotka je tvořena těmi subjekty sdruženými v ČBF, jejichž sídlo, místo podnikání, trvalý 
pobyt nebo adresa pro doručování a styk (dále též „Sídlo“) se nachází na území Olomouckého a 
Zlínského kraje. 

3. Základním dokumentem  OJ - ČBF StM je její Statut, schválený ustavující valnou hromadou, konanou 
dne 20. 9. 2012, a je vedena v ČBF oblast střední Morava pod evidenčním číslem S-001 a upravený 
valnou hromadou dne 20. 6. 2013 S-001/1 .  

  
 

Článek 3 
Členství v  OJ - ČBF StM 

 
1. Podle úpravy schválené ve Statutu  OJ - ČBF StM, jsou členy oblastní jednotky právnické osoby sdružené 

v ČBF, které mají sídlo na území samosprávných celků Olomoucký a Zlínský kraj. Řádnými členy jsou 
také zájmová sdružení a zájmové skupiny, sdružené v ČBF, které působí na území samosprávných celků 

Olomoucký a Zlínský kraj. Práva a povinnosti členů jsou vymezena Článkem V, Stanov ČBF takto: 
 

2. Právnické osoby sdružené v OJ – ČBF StM mají tato práva: 
 
2.1. účastnit se prostřednictvím svých zástupců jednání Oblastní valné hromady; 

2.2. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a podle povahy věci buď přímo, nebo prostřednictvím 
zástupce sdruženého subjektu v Oblastních orgánech; 

2.3. účastnit se vytváření Oblastních orgánů navrhováním a volbou kandidátů do takových orgánů. 
Obracet se na Oblastní orgány s dotazy a podávat těmto orgánům náměty a podněty, na které musí 
být reagováno ve lhůtě 30 dnů; 

2.4. volit (přímo nebo prostřednictvím delegovaných zástupců) a být volen (po dosažení 18 let věku) do 
všech orgánů Oblastní jednotky ČBF; 

2.5. být informováni o činnosti příslušné Oblastní jednotky ČBF a stavu jejího hospodaření, vyjadřovat 
se k takovýmto informacím a podílet se na určení pravidel na užití vlastních zdrojů příslušné 
Oblastní jednotky ČBF; 

2.6. podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se účastnit sportovních soutěží 
vyhlašovaných ČBF. 

 
 
 



Organizační řád oblastní organizační jednotky 

          ČBF – Oblast Střední Morava 

Z.L. 11.9.2012 - 2 -

 
 
 

3. Právnické osoby sdružené v OJ – ČBF StM mají tyto povinnosti: 

3.1. dodržovat stanovy a další předpisy ČBF, statut a další předpisy příslušné Oblastní jednotky ČBF, 
sportovní činnost a případný soutěžní úspěch či vítězství docilovat nikoliv za každou cenu, ale vždy 
v duchu zásad fair play; 

3.2. svou činností přispívat k rozvoji basketbalu, popularizovat ho mezi mládeží a přispívat k získání 
nových členů ke sportovní činnosti; 

3.3. podílet se na reprezentaci ČR a tuto plně podporovat; 

3.4. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů ČBF a příslušných Oblastních orgánů; 

3.5.  řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž formě a výši rozhodne Výbor ČBF (např. formou 
vkladů do soutěží, licenčními poplatky apod.); 

3.6. dodržovat Antidopingovou chartu a předpisy související s bojem proti dopingu vyplývající z členství 
v ČBF a ČOV, dodržovat předpisy FIBA v plném rozsahu při účasti v soutěžích organizovaných 
FIBA, v ostatních případech jen pokud tak výslovně stanoví jednotlivé řády ČBF. 

 
4. Vznik členství: 

4.1. Členství právnických osob a zájmových skupin v OJ - ČBF  StM  vzniká, v návaznosti na členství v 
ČBF, o němž na základě podané přihlášky rozhodl, v souladu se Stanovami ČBF, Výbor ČBF. Vstup 
nového člena vezme Oblastní výbor na vědomí; 

4.2. Přihláška za člena ČBF obsahuje údaje stanovené Výborem ČBF, vždy však musí obsahovat pasáž o 
tom, že žadatel vstupuje do ČBF dobrovolně a zavazuje se dodržovat Stanovy ČBF, Statut příslušné 
Oblastní jednotky ČBF a všechny ostatní předpisy, řády a směrnice ČBF i směrnice a řády příslušné 
Oblastní jednotky ČBF a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČBF a příslušných Oblastních orgánů; 

4.3. V odůvodněných případech může subjekt sdružený v ČBF požádat o zařazení do jiné oblastní 
jednotky, než do které by byl začleněn podle svého Sídla – o začlenění rozhodne Výbor ČBF; 

4.4. Případné bližší podrobnosti související s uplatněním postupů jednotné formy evidence členství 
právnických osob v ČBF a způsob jejich registrace upravuje Výbor ČBF závaznou vnitřní směrnicí.  

 
5. Členství v ČBF i v  OJ - ČBF StM zaniká: 

5.1. právním zánikem právnické osoby, která je členem ČBF - zanikající subjekt je povinen vypořádat 
veškeré své finanční a jiné závazky v rámci ČBF i v rámci Oblastní jednotky ČBF; 

5.2. vystoupením na vlastní žádost, kterou je třeba doručit v písemné podobě Výboru ČBF a členství je 
ukončeno dnem doručení žádosti - vystupující subjekt je povinen vypořádat veškeré, své finanční a 
jiné závazky v rámci ČBF i v rámci Oblastní jednotky ČBF, a to nejpozději do 30 dnů od doručení 
žádosti o vystoupení; 

5.3. vyloučením, o němž rozhodne podle disciplinárního řádu příslušný disciplinární orgán - vyloučený 
subjekt je povinen vypořádat veškeré své finanční a jiné závazky v rámci ČBF i v rámci Oblastní 
jednotky ČBF;  

5.4. vyloučením v případě, že člen nerespektuje Stanovy ČBF, Statut Oblastní jednotky ČBF, rozhodnutí 
ČBF a jejích orgánů nebo rozhodnutí Oblastní jednotky ČBF a jejích Oblastních orgánů, nebo 
poškozuje jiným způsobem zájmy subjektů sdružených v ČBF, o němž rozhodne Výbor ČBF - 
vyloučený subjekt je povinen vypořádat veškeré své finanční a jiné závazky v rámci ČBF. 
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6. Postavení zájmových skupin a zájmových sdružení v  OJ - ČBF StM: 
  

6.1. zájmová sdružení a zájmové skupiny, sdružené v ČBF, které působí na území samosprávných celků 
Olomoucký a Zlínský kraj mají možnost působit jako řádní členové Oblastní jednotky a podílet se na 
naplnění jejího poslání a cílů a to především ve formě: 

� spoluprací při zabezpečení rozvoje basketbalu v oblasti střední Moravy,  

� podáním námětů Oblastnímu výboru pro zpracování strategie rozvoje basketbalu v rámci  OJ - ČBF 
StM,  

� spoluprací při zajištění mistrovských soutěží nebo zajištění oblastní reprezentace,  

� podporou činností odborných orgánů (komisí),  

� spoluprací s Oblastním výborem při zajištění výchovy nových a trvalém zdokonalováním aktivně  

� pracujících trenérů, rozhodčích a funkcionářů v basketbalu. 

6.2. zapojení zájmových sdružení a skupin do činnosti Oblastní jednotky koordinuje Oblastní výbor, 
který vyhledává vhodná témata a formy vzájemné spolupráce tak, aby bylo dosaženo maxima v 
rozvoji basketbalu v oblasti. 
 

 
Článek 4 

Orgány oblastní jednotky  OJ - ČBF StM 
 

1.  Orgány Oblastní jednotky jsou vymezeny článkem 11.7. Stanov ČBF takto:  

1.1 Oblastní valná hromada 

1.2  Oblastní výbor 

1.3  Oblastní dozorčí rada 

2. Nejvyšším orgánem  OJ - ČBF StM je Oblastní valná hromada, tvořená delegáty s hlasem rozhodujícím, 
kterými jsou zástupci sdružených subjektů, vždy po jednom za každý subjekt – právnickou osobu, 
zájmové sdružení či zájmovou skupinu.  Každý delegát s hlasem rozhodujícím disponuje na Oblastní 
valné hromadě jen jedním hlasem; zastoupení se nepřipouští: 

2.1 Oblastní valnou hromadu svolává Oblastní výbor nejméně jednou ročně, a to vždy s konkrétním 
návrhem programu jednání Oblastní valné hromady.  Oblastní výbor je povinen zveřejnit termín, a 
navržený program jednání Oblastní valné hromady nejpozději 30 dnů před jejím konáním na 
oficiálních internetových stránkách OJ - ČBF StM a oznámení o konání Oblastní valné hromady, 
jejím termínu, místě a navrženém programu doručit v písemné formě všem delegátům s hlasem 
rozhodujícím; 

2.2 Mimořádnou Oblastní valnou hromadu svolává Oblastní výbor za podmínek dle ustanovení 11.13.1. 
a 11.13.2. Stanov ČBF; 

2.3 Nesvolá-li Oblastní výbor Oblastní valnou hromadu ve lhůtě jednoho roku od konání poslední 
Oblastní valné hromady, je ke svolání Oblastní valné hromady oprávněn Výbor ČBF, a to tak, aby se 
Oblastní valná hromada uskutečnila nejpozději do osmnácti měsíců ode dne konání poslední 
Oblastní valné hromady;  

2.4 Oblastní valná hromada je schopna jednat a přijímat platná usnesení v případě, že je přítomno 
alespoň 10 % z celkového počtu delegátů s hlasem rozhodujícím dle klíče podle odst. 11.17. Stanov 
ČBF.  Není-li přítomno alespoň 10 % z celkového počtu delegátů s hlasem rozhodujícím a je 
doloženo, že byli řádně obesláni, je možno uskutečnit Oblastní valnou hromadu po uplynutí 30 minut 
za účasti přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
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2.5 Oblastní valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat ve všech otázkách souvisejících s činností 
příslušné Oblastní jednotky ČBF, jejím majetkem a hospodařením i výkonem její činnosti pro 
sdružené subjekty.  Za tímto účelem má Oblastní valná hromada právo vyhradit si rozhodování i v 
otázkách, které jí nejsou Stanovami ČBF či Statutem OJ – ČBF StM výslovně svěřeny, anebo které 
tyto dokumenty svěřují do působnosti jiného Oblastního orgánu.  

2.6 Vlastní jednání Oblastní valné hromady, včetně zásad pro schválení programu jejího jednání se řídí 
příslušnými ustanoveními Stanov ČBF a Jednacím řádem, schváleným většinovou vůlí delegátů 
Oblastní valné hromady.  Oblastní valná hromada dále přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to 
vždy na základě většinové vůle vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných delegátů s 
hlasem rozhodujícím. 

    
3. Výkonným a řídícím orgánem OJ – ČBF StM je v období mezi valnými hromadami Oblastní výbor, který 

realizuje usnesení Oblastní valné hromady, zajišťuje provoz Oblastní jednotky, výkon jejich pravomocí a 
působností a odpovídá za plnění jejího poslání. 
 
3.1 Počet členů Oblastního výboru stanoví Oblastní valná hromada, a to vždy v lichém počtu. Jeho 

členem je vždy z titulu funkce Oblastní valnou hromadou zvolený předseda OJ – ČBF StM a další 
členové Oblastního výboru zvolení Oblastní vanou hromadou. Oblastní výbor je v období mezi 
Oblastními valnými hromadami oprávněn provést kooptaci nejvýše dvou svých členů v případě, že 
někdo ze stávajících, Oblastní valnou hromadou zvolených členů, odstoupí z funkce. Kooptace musí 
být předložena k potvrzení nejbližší Oblastní valné hromadě. Kooptován nemůže být předseda 
Oblastní jednotky; 

3.2 Činnost Oblastního výboru řídí a jeho jménem jedná předseda Oblastní jednotky ČBF nebo jím 
pověřený sekretář Oblastní jednotky ČBF; 

3.3 Oblastní výbor se schází zpravidla 1x za měsíc a je svoláván předsedou OJ – ČBF StM. Oblastní 
výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou Stanovami ČBF nebo Statutem OJ ČBF 
- StM vyhrazeny Oblastní valné hromadě nebo které si Oblastní valná hromada nevyhradila svým 
usnesením. Ve své činnosti se Oblastní výbor řídí jednacím řádem, který schvaluje Oblastní valná 
hromada; 

3.4 Úkoly, kompetence a povinnosti Oblastního výboru jsou vymezeny Stanovami ČBF, Statutem 
Organizační jednotky ČBF – Střední Morava, Směrnicí o hospodaření ČBF, basketbalovými řády 
ČBF a tímto Organizačním řádem. Oblastní výbor má veškerou odpovědnost za činnost OJ – ČBF 
StM a je především oprávněn: 

3.4.1. přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a závazky jménem OJ – ČBF  StM podle 
usnesení Oblastní valné hromady  

3.4.2. rozhodovat na základě svěřených úkolů a kompetencí dle Stanov ČBF nebo Statutu Oblastní 
jednotky ČBF – Oblast Střední Morava především o: 

a) jmenování a odvolání sekretáře a stanovení jeho odměn za výkon funkce,  

b) platovém řádu pro pracovníky sekretariátu,  

c) vnitřní směrnici (dále jen „Organizační řád OJ - ČBF StM“), který podrobněji vymezuje 
postavení zájmových skupin a zájmových sdružení bez vlastní právní subjektivity přímo 
působících v basketbalovém hnutí na území OJ – ČBF  StM a dále pak strukturu, 
kompetence, obsah řízení sekretariátu Oblastní jednotky ČBF a Oblastní dozorčí rady,     

d) způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti v rámci Oblastní jednotky ČBF, ke 
kterémužto účelu vydává sám nebo prostřednictvím svých případně zřízených odborných 
orgánů 
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e) (Oblastních komisí) závazné směrnice, pokyny a vysvětlení v rozsahu nezbytném pro 
organizaci soutěží a vyplývajících ze Stanov ČBF a Statutu OJ – ČBF StM. Vydané 
směrnice musejí být v souladu se Stanovami ČBF, směrnicemi a řády ČBF a působnost 
jednotlivých orgánů se musí opírat o zmocnění daná basketbalovými řády. 

 
V tomto směru Oblastní výbor:  

da) zpracovává strategii rozvoje basketbalu pro území OJ – ČBF StM a předkládá ji ke schválení  
Oblastní valné hromadě. Zajišťuje její realizaci včetně opatření přijatých Oblastní valnou 
hromadou, 

db) zřizuje poradní a odborné orgány (Oblastní komise) a to tak, že jmenuje předsedu komise a 
po konzultaci s ním ostatní členy příslušné komise, vždy na období, které je totožné s 
volebním obdobím výboru ČBF.  Výbor jmenuje především komise nezbytné pro zajištění 
soutěží (např. hrací komisi, komisi rozhodčích, komisi disciplinární apod.), a dále komise 
pro finanční, ekonomické a marketingové otázky. Oblastní výbor může jmenovat i další 
komise nebo pomocné orgány pro potřeby OJ -  ČBF StM nebo pro operativní zajištění akcí.   

dc) plánuje a vyhlašuje sportovní soutěže v basketbalu ve všech kategoriích na území OJ – ČBF 
StM.  
V souladu s příslušnými ustanoveními SŘB Oblastní výbor především:  

� schvaluje počet účastníků oblastních soutěží, postupový a sestupový klíč,  

� rozhoduje o výši poplatků za převod nejvyšší oblastní soutěže – pokud není uspořádání 
oblastních soutěží jednostupňové  

� na návrh řídícího orgánu schvaluje podmínky, které musí kluby splňovat pro start v 
mistrovských soutěžích.  

Přitom může stanovit zejména: 

a) technické vybavení sportovních hal a tělocvičen, nezbytné pro určitou soutěž  

b) zabezpečení péče o mládež  

c) členský příspěvek 

� schvaluje Rozpisy oblastních soutěží (dle návrhu řídícího orgánu), které nesmějí být v 
rozporu s Rozpisy celostátních soutěží ČBF,  

� plní funkci odvolacího orgánu u oblastních soutěží 
 

dd) rozhoduje o oblastní reprezentaci a koordinuje činnost oblastních reprezentačních družstev, 
pro která schvaluje plán činnosti a účast na jednotlivých akcích a zabezpečuje finanční a 
materiální podmínky pro činnost oblastních reprezentačních družstev ve všech kategoriích, 

  
3.4.3 Oblastní výbor organizuje a řídí činnost Oblastní jednotky ČBF, v rámci které mimo jiné:  

a) zřizuje bankovní účty a hospodaří s prostředky na těchto účtech vedených,  

b) projednává návrh rozpočtu OJ – ČBF StM a předkládá jej Oblastní valné hromadě ke 
schválení,  

c) hospodaří samostatně v rámci schváleného rozpočtu, s cílem zajistit maximální hospodárnost 
a využití zdrojů OJ - ČBF StM a zajišťuje potřebný objem zdrojů na činnost oblastní 
jednotky,  

d) projednává roční účetní závěrku, kterou předkládá, spolu s návrhem na využití zisku či 
způsobu uhrazení ztráty, ke schválení Oblastní valné hromadě, 
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e) zajišťuje plnění předepsaných povinností samostatné účetní jednotky v oblasti evidence, 
archivace, správy a případné skartace písemností a dokumentů, dle potřeb Oblastní jednotky, 
za podmínky dodržení platné legislativy, 

f) vydává a aktualizuje potřebné vnitřní směrnice, nezbytné pro činnost účetní jednotky i 
právnické osoby s vlastní právní subjektivitou,  

g) předkládá Oblastní valné hromadě zprávy o činnosti Oblastního výboru, 

h) na základě hospodářských směrnic ČBF respektuje jejich doporučení a metodické návody 
prohospodaření sdružených subjektů či zájmových skupin se Sídlem v rámci OJ – ČBF StM, 

i) rozhoduje o uzavírání obchodních smluv dle zásad o hospodaření OJ – ČBF StM. 
 

3.4.4. Oblastní výbor dále: 

a) zajišťuje výchovu nových a trvalé zdokonalování aktivně pracujících trenérů, rozhodčích a 
funkcionářů basketbalu. K tomu je ve spolupráci s TMK SBT zmocněn vydávat oprávnění k 
pořádání trenérských kurzů licence C, včetně jmenování lektorů a členů zkušební komise,  

b) přijímá rozhodnutí a opatření v případech zajištění hlavních úkolů a poslání ČBF podle 
článku II. Stanov ČBF v rámci svého územního vymezení. 

4.  Kontrolním a revizním orgánem Oblastní jednotky je Oblastní dozorčí rada. Ta se ve své činnosti řídí 
Stanovami ČBF, Statutem OJ – ČBF Stm a jednacím řádem, který schvaluje Oblastní valná hromada. 
Oblastní dozorčí rada, na základě svěřených úkolů a kompetencí, případně v souladu s rozhodnutím 
Oblastní valné hromady, je oprávněna především: 

a) sledovat plnění usnesení Oblastní valné hromady   

b) sledovat dodržování Stanov ČBF, Statutu OJ - ČBF StM, basketbalových řádů a vnitřních 
směrnic ČBF anebo OJ – ČBF StM;  

c) provádět kontrolu hospodaření OJ – ČBF StM, jejích orgánů a zájmových skupin v ní 
sdružených; 

d) provádět kontrolu hospodaření u členů OJ – ČBF StM při čerpání finančních prostředků 
poskytnutých jim jako účelové dotace od nebo prostřednictvím OJ – ČBF StM nebo ČBF jako 
takovou.  

4.1 Oblastní dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou voleni Oblastní valnou hromadou OJ – ČBF  StM  na 
funkční období čtyř let. Oblastní dozorčí rada ze svého středu volí předsedu. Předseda Oblastní 
dozorčí rady se může účastnit jednání Oblastního výboru s hlasem poradním. 

4.2 Oblastní dozorčí rada nezasahuje do pravomoci Oblastního výboru. Je nezávislá a za svou činnost 
odpovídá Oblastní valné hromadě. Oblastní dozorčí rada může doporučit Oblastnímu výboru 
odstranění jakéhokoliv zjištěného nedostatku. 

 
 

Článek 5 
Jednání oblastní jednotky  OJ - ČBF StM 

 
1. Statutárním orgánem Oblastní jednotky ČBF- OJ StM jsou Oblastní valnou hromadou zvolený předseda 

Oblastní jednotky a Oblastním výborem jmenovaný sekretář Oblastní jednotky. Jménem Oblastní 
jednotky ČBF jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně ve všech věcech předseda Oblastní 
jednotky a sekretář Oblastní jednotky ČBF. Podepisování jménem Oblastní jednotky ČBF se provádí 
tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Oblastní jednotky ČBF připojí svůj podpis předseda 
Oblastní jednotky ČBF nebo sekretář Oblastní jednotky ČBF s uvedením své funkce. Při výkonu tohoto 
oprávnění jsou povinni se řídit rozhodnutími Oblastního výboru. 
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2. Zaměstnanci Oblastní jednotky ČBF jednají za Oblastní jednotku ČBF v rozsahu jim svěřených 

pracovních úkolů nebo na základě písemného pověření od sekretáře. 
 

3. Statutární orgán jedná jménem Oblastní jednotky a nese za své jednání plnou právní odpovědnost. 
Statutární orgán smí písemně zmocnit další členy Oblastního výboru, případně jinou fyzickou osobu k 
jednání jménem Oblastní jednotky. Toto zmocnění musí mít veškeré náležitosti úřední plné moci a 
Statutární orgán nese plnou odpovědnost za právní úkony, které byly v rámci takového zmocnění 
provedeny. 

 
4. Statutární orgán odpovídá za to, že Oblastní jednotka hospodaří dle platných právních předpisů a jedná s 

péčí řádného hospodáře. K tomu vede vlastní účetní evidenci a sama rozhoduje o nakládání s majetkem 
a prostředky, kterými disponuje. 

 
5. Statutární orgán není odpovědný za škodu způsobenou tím, že učinil právní úkon, jehož provedení mu 

bylo uloženo pro něj závazným rozhodnutím, pokud tento úkon nebyl v rozporu s platnou právní 
úpravou.  

  
Článek 6 

Hospodaření OJ – ČBF StM 
 

1. Oblastní jednotka ČBF StM  je samostatným subjektem (samostatnou účetní jednotkou), která vede 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost své účetnictví v plném rozsahu, za použití metod dle zákona 
č.563/1991 Sb., o účetnictví. OJ – ČBF StM účtuje o stavu a pohybu svého majetku i jiných aktiv, 
závazků i jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření a je samostatným 
subjektem pro daňové účely i pro daňové řízení (tj. sama musí plnit povinnosti ve vztahu ke správci 
daně). Oblastní sekretář spolu s předsedou Oblastní jednotky Oblastní organizační jednotka ČBF – 
Oblast Střední Morava odpovídají za věcnou i formální správnost účetních dokladů, jejich předkontaci a 
včasné předání k zaúčtování smluvnímu zpracovateli účetní evidence. 
 

2. Majetek OJ – ČBF StM spravuje a hospodaří s ním Oblastní výbor, a to podle zásad, stanovených 
Směrnicí o hospodaření ČBF, v souladu s vlastními hospodářskými směrnicemi OJ – ČBF StM.   
Oblastní výbor odpovídá ČBF za řádné hospodaření a účelnou správu a využívání majetku OJ – ČBF 
StM. 
 

3. Majetek nabytý v rámci činnosti OJ – ČBF StM je nabývám do vlastnictví ČBF jako celku a slouží k 
účelům, které jsou v souladu s posláním ČBF, posláním a cíli OJ – ČBF StM a v souladu se zájmy v ní 
sdružených subjektů. 

 
4. O převodech vlastnického práva k majetku, o jeho nabývání, převodech a vyřazování i o všech dalších 

dispozicích s ním rozhoduje Oblastní výbor OJ – ČBF StM, za dodržení zásad a podmínek dle 
příslušných ustanovení Směrnice o hospodaření ČBF. 

 
5. Vedení a zpracování účetní evidence může OJ – ČBF StM, z rozhodnutí Oblastního výboru, zadat 

externí specializované firmě – to ji však nezbavuje odpovědnosti za správnost a úplnost účetní evidence, 
ani za předepsané výkaznictví.  Přehled svého účetnictví poskytuje Oblastní jednotka na vyžádání 
sekretariátu ČBF. Zásady hospodaření upravují vlastní interní předpisy, které vycházejí z platné 
legislativy a interních předpisů ČBF. Vlastní interní předpisy schvaluje a vydává Oblastní výbor a měly 
by obsahovat především tyto dokumenty: 
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a) Systém zpracování účetní agendy 

b) Závazná účetní osnova 

c) Oběh účetních dokladů + kompetence ke kontrole věcné a formální správnosti účetních dokladů 

d) Zásady pro vedení poklady 

e) Směrnice pro inventarizaci 

f) Poskytování cestovních náhrad 

g) Podpisový řád 

h) Spisový řád 

i) Skartační řád 

 
6. Oblastní jednotka hospodaří podle rozpočtu schváleného Oblastní valnou hromadou – za dodržení 

rozpočtu odpovídá Oblastní výbor. Ten předkládá Oblastní valné hromadě ke schválení řádnou 
(případně mimořádnou) účetní závěrku, a to jako součást zprávy o hospodaření za uplynulé účetní 
období. 

7. Pro zajištění hospodářsko-ekonomické agendy může Oblastní výbor ustavit poradní orgán 
(Ekonomickou komisi), případně zajistit externí odborné poradenství v oblasti daňové správy či jiné 
odborné činnosti.  

  
Článek 7 

Zánik Oblastní jednotky OJ – ČBF StM 
 

1. Přestane-li Oblastní výbor vykonávat činnost nebo trvá-li dlouhodobě jeho neschopnost rozhodovat o 
důležitých záležitostech, ustaví Výbor ČBF nejméně tříčlenný správní výbor, který převezme práva a 
povinnosti Oblastního výboru.  Úkolem správního výboru bude především obnovit činnost Oblastního 
výboru a svolat Oblastní valnou hromadu. Splněním tohoto úkolu činnost správního výboru končí. 
Oblastní výbor nevykonává svoji činnost, jestliže se po dobu nejméně 6 měsíců Oblastní výbor nesešel, 
nepřijal žádné usnesení nebo přes písemné upozornění ČBF nepředal žádný zápis ze svého jednání. 

2. Nepodaří-li se takto obnovit činnost Oblastního výboru do 6 měsíců, správní výbor neprodleně 
informuje Výbor ČBF. Výbor ČBF rozhodne o případném zrušení Oblastní jednotky ČBF, jmenuje 
likvidátora a svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení majetkového vypořádání 
(likvidace). Na další postup ohledně zrušení a zániku Oblastní jednotky ČBF se přiměřeně použije věta 
čtvrtá a následující odst. 11.52. Stanov ČBF. 

3. Oblastní jednotka ČBF může být zrušena na základě rozhodnutí Oblastní valné hromady, avšak každé 
takové zrušení Oblastní jednotky ČBF musí být schváleno Výborem ČBF. Po schválení rozhodnutí 
Oblastní valné hromady o zrušení Oblastní jednotky ČBF Výborem ČBF podle předchozí věty a v 
případě, že majetek Oblastní jednotky ČBF nenabývá právní nástupce, provede statutární orgán Oblastní 
jednotky ČBF majetkové vypořádání (likvidaci). Pokud statutární orgán Oblastní jednotky ČBF toto 
majetkové vypořádání (likvidaci) neprovede bez zbytečného odkladu, Výbor ČBF jmenuje likvidátora a 
svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení Oblastní organizační jednotka ČBF – Oblast 
Střední Morava majetkového vypořádání (likvidace). Likvidační zůstatek připadne ČBF. Příslušná 
Oblastní jednotka ČBF zaniká jako právní subjekt dnem rozhodnutí Výboru ČBF o výmazu Oblastní 
jednotky ČBF z evidence ČBF podle odst. 11.52.  Stanov ČBF, které může být vydáno až po 
majetkovém vypořádání (likvidaci) Oblastní jednotky ČBF a splnění případných dalších podmínek 
daných obecně závaznými právními předpisy. 
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4. Oblastní jednotka ČBF může být dále zrušena na základě rozhodnutí Výboru ČBF o zrušení Oblastní 
jednotky ČBF. V případě, že majetek Oblastní jednotky ČBF nenabývá právní nástupce, provede 
statutární orgán Oblastní jednotky ČBF majetkové vypořádání (likvidaci). Na další postup ohledně 
zrušení a zániku Oblastní jednotky ČBF se použije odst. 11.52. těchto stanov. 

5. Oblastní jednotka ČBF zaniká rovněž v případech stanovených zákonem. Všechny Oblastní jednotky 
ČBF zanikají v případě zániku ČBF jako celku  

 
Článek 9 

Závěrečná ustanovení 
  
1. Tento Organizační řád byl schválen na valnou hromadou Oblastního výboru OJ – ČBF StM dne 20. 6. 

2013 a nabývá účinnosti dnem schválení.   
 
 


