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Úvod 

V sekci Ninepin Bowling Classic ve WNBA působí rovnoprávní oficiální činitelé ženského i 

mužského pohlaví. Pro lepší čitelnost a srozumitelnost je v těchto stanovách používán 

mužský rod, např. tedy prezident, bez ohledu na to, zda se tyto a jiné funkce týkají i 

ženských činitelek.  

 

§ 1 Název, sídlo a oblast působnosti 
(1) Spolek nese název „Sekce Ninepin Bowling Classic ve WNBA“ (zkratka: NBC) a je 

mezinárodním sdružením (zastřešujícím svazem) národních kuželkářských svazů, 

které provozují kuželkářský sport na typu dráhy Classic. 

 

NBC představuje ve FÈDÈRATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS (FIQ) sekci 

WORLD NINEPIN BOWLING ASSOCIATION (WNBA) s vlastní právní subjektivitou dle 

zákona o sdruženích 2002 spolkové republiky Rakousko (BGBI. I č. 66/2002). 

 

(2) Sídlo NBC je ve Vídni (Rakousko). O přesunutí sídla může být rozhodnuto jen na 

konferenci NBC, a to dvoutřetinovou většinou přítomných osob oprávněných 

k hlasování.  

 

(3) Činnost NBC se vztahuje na všechny státy světa. 

 

(4) Zřízení dceřiných spolků není zamýšleno. 

 

§ 2 Účel 
NBC, jejíž činnost následuje výhradně obecně prospěšné cíle a není orientována na zisk, 
usiluje o celosvětovou podporu kuželkářského sportu na typu dráhy Classic. Dílčím smyslem 
a vytyčeným cílem je evidence všech národních kuželkářských svazů (zastřešujících svazů) 
nebo odborných kuželkářských svazů, které provozují kuželkářský sport na typu dráhy 
Classic nebo jinou formou v širším smyslu jako soutěžní disciplínu sportu, a péče o ně. 

 

§ 3 Zásady 
(1) NBC je nepolitickým sdružením. Dodržuje zbožné a světonázorové zásady a nestrpí 

jakoukoli diskriminaci.  
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(2) NBC nepřipouští žádnou formu dopingu dle WADA-CODE a Antidopingových předpisů 
WNBA. Každé porušení těchto zásad je dle Antidopingových předpisů WNBA a 
Právního a jednacího řádu NBC trestáno. 

 

§ 4 Postavení NBC vůči FIQ a WNBA 
(1) NBC má statut sekce WNBA. V rámci FIQ/WNBA organizuje a zastupuje kuželkářský 

sport na typu dráhy Classic. 

Toto právní postavení uvnitř WNBA může být změněno pouze úpravou stanov WNBA. 

 

(2) NBC má nezávislou a svébytnou samosprávu, která zohledňuje právní základy FIQ a 
WNBA a tato vyhrazená práva na zastupování a organizaci. Stanovy, pravidla a 
usnesení FIQ a WNBA jsou pro NBC závazná. Výklad těchto pravidel náleží prezidiu 
NBC, nejsou-li k dispozici autentické interpretace nadřízených svazů. 

 

§ 5 Prostředky pro dosažení účelu svazu 
(1) Účel svazu by měl být dosažen za pomoci ideových a materiálních prostředků 

uvedených v odstavcích 2 a 3. 
 

(2) Jako ideové prostředky slouží 
a) Pořádání a organizace kuželkářských soutěží všech druhů 

 
b) Podpora kuželkářského sportu ve světě prostřednictvím mezinárodních mistrovství, 

utkání jednotlivců i týmů a národních utkání mezi členy a dalších sportovních 
setkání na všech úrovních a pořádání potřebných mezinárodních utkání ve 
sportovních kuželkách Classic; 
 

c) Kontaktování národních svazů, které provozují kuželkářský sport na typu dráhy 
Classic, a snaha o získání jejich řádného členství ve FIQ/WNBA/NBC nebo 
mimořádného členství v NBC. 
 

d) Zajišťování jednotnosti provozování sportu v NBC a všech členských svazech NBC 
prostřednictvím vydávání předpisů; 
 

e) Zajištění dodržování stanov a závazných ustanovení, pravidel a usnesení FIQ, 
WNBA a NBC ze strany členů; 
 

f)    Poradenství pro všechny členy, WNBA a FIQ ve věci kuželkářského sportu Classic, 
zprostředkování zpráv a poskytování informací; 
 

g) Zřizování a provozování sportovních zařízení; 
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h) Vzdělávací semináře o předpisech; 
 

i)    Společenské události. 

 

(3) Potřebné materiální prostředky by měly být obstarávány prostřednictvím 
a) Členských příspěvků 

 
b) Přihlašovacích a startovních poplatků 

 
c) Poplatků za námitky a sankčních poplatků 

 
d) Dotací a podpůrných prostředků od státu nebo z jiných zdrojů 

 
e) Financí z reklamních kampaní a sponzorských smluv 

 
f)     Tržeb z prodeje zboží, zejména odznaků, tiskovin a jiných sportovně specifických 

produktů 
 

g) Licenčních poplatků 
 

h) Výnosů ze zřizování a provozování sportovních zařízení 
 

i)     Prostředků z úrokových výnosů 
 

j)     Podpory třetích stran, jako je dědictví, dary, odkázané majetky. 
 

(4) Prostředky dle odstavce 3 a majetek sdružení smí být využíván jen pro účely spolku. 
Členové NBC neobdrží žádnou podporu z prostředků NBC, která by sloužila cizím 
účelům. Mimo to nesmějí být žádné osoby zvýhodněny prostřednictvím výdajů, které 
neslouží účelům spolku, nebo prostřednictvím nepoměrně vysokých odměn. Členové 
orgánů NBC pracují bezplatně. 

 
(5) Oficiální měnou NBC je EURO (€). 

 

§ 6 Účetní rok, jazyk, sekretariát 
(1) Účetním rokem NBC je kalendářní rok (01.01. až 31.12.). 

 
(2) Oficiálním jazykem NBC je němčina. V odůvodněných výjimečných případech mohou 

být použity i další oficiální jazyky FIQ (angličtina, francouzština, španělština). 
 

(3) Pro plnění úloh je zřízen sekretariát vedený generálním tajemníkem. Sídlo sekretariátu 
stanovuje prezidium. 
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§ 7 Právní základ 
(1) Tyto stanovy tvoří základ činnosti NBC. Jsou doplněny prostřednictvím následujících 

předpisů: 
a) Jednací řád 

 
b) Finanční řád 

 
c) Sportovní řád 

 
d) Rozhodčí řád 

 
e) Právní a jednací řád 

 

(2) Tyto stanovy, výše zmíněné předpisy, usnesení a rozhodnutí NBC nesmějí být 
v rozporu se stanovami, předpisy a usneseními orgánů FIQ a WNBA. 

 

§ 8 Členství 
(1) Řádnými členy jsou národní kuželkářské svazy a kuželkářské odborné svazy, které 

provozují kuželkářský sport na typu dráhy Classic a oni sami nebo jejich zastřešující 
spolek jsou členem FIQ/WNBA. Za každý stát může být řádným členem NBC pouze 
jeden svaz. 
 
Řádné členství v NBC vzniká vstupem do FIQ/WNBA a končí vystoupením nebo 
vyloučením z FIQ, WNBA nebo NBC nebo zrušením spolku. 
 
Vystoupení z NBC musí být ohlášeno písemnou formou. Ohlášení platí jako podané ve 
chvíli, kdy je doručeno sekretariátu NBC. 
 
Vyloučení nastává v případě 
 
a) hrubého poškozování zájmů NBC, 

 
b) hrubého porušování právních předpisů NBC nebo 

 
c) nezaplacení členského příspěvku i přes trojnásobnou výzvu. 

 
Vyloučení ze svazu schvaluje prezidium dvoutřetinovou většinou. Proti rozhodnutí je 
možné podat odvolání dle odstavce 5. Odvolání proti vyloučení má až do rozhodnutí na 
konferenci odkladný účinek.  
 

(2) Mimořádnými členy jsou národní kuželkářské svazy nebo odborné kuželkářské svazy, 
které provozují kuželky na typu dráhy Classic jinou formou v nejširším smyslu než 
formou soutěžního sportu a nespadají pod FIQ a/nebo WNBA. 
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Mimořádné členství v NBC je po podání žádosti založeno na základě usnesení 
konference. Končí vystoupením z NBC, zrušením právnické osoby nebo vyloučením. O 
vyloučení rozhoduje prezidium dvoutřetinovou většinou. Proti rozhodnutí je dle 
odstavce 5 možné podat odvolání. Odvolání proti vyloučení má až do rozhodnutí na 
konferenci odkladný účinek.  
 

(3) Podpůrní členové jsou fyzické nebo právnické osoby, které se na kuželkářském sportu 
aktivně nepodílejí. 
 
O členství ve formě podpůrného člena lze písemně zažádat u prezidia NBC. O přijetí 
rozhodne prezidium. 
 
Členství zaniká vystoupením, úmrtím, zrušením právnické osoby nebo vyloučením. O 
vyloučení rozhoduje prezidium prostou většinou. 
 
Proti vyloučení dle věty 1 a 2 je možné podat odvolání dle odstavce 5. Odvolání proti 
vyloučení má až do rozhodnutí na konferenci odkladný účinek. 
 

(4) Osoby, které se po delší období významně zasloužily o chod NBC, mohou být 
jmenovány čestnými členy. Jmenování provede konference na návrh prezidia. 
 
Čestné členství končí dobrovolným zřeknutím se funkce, úmrtím čestného člena nebo 
odnětím statutu na konferenci NBC.  
 

(5) Odvolání dle odstavce 1 až 3 může příslušný člen podat na příští konferenci nebo – 
příslušný řádný člen – na požadované mimořádné konferenci. Odvolání musí být 
sekretariátu NBC doručeno do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí prezidia. 

 

§ 9 Práva členů 
(1) Řádní členové mají právo účasti a hlasování na konferenci a dalších shromážděních 

NBC. Jsou oprávněni podávat žádosti, volební návrhy a podílet se na tvorbě usnesení. 
Mají nárok na informace a poradenství ze strany orgánů NBC. Musejí být zařazeni do 
informačního systému NBC.  
 
Mohou se se stejnými právy účastnit všech akcí NBC. Jsou oprávněni pořádat 
sportovní soutěže dle pravidel NBC. 
 

(2) Mimořádní, podpůrní a čestní členové mají právo účasti na konferenci a dalších 
shromážděních NBC bez hlasovacího práva. Jsou oprávněni podávat orgánům NBC 
návrhy a jsou zařazeni do informačního systému. Mimořádní členové se se souhlasem 
prezidia mohou účastnit všech akcí NBC. 
 

(3) Všichni členové jsou oprávněni své členství popř. čestné členství uvádět ve svých 
stanovách a korespondenci. 
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§ 10 Povinnosti členů 
(1) Všichni členové jsou povinni 

a) veškerými silami podporovat zájmy NBC a zanechat všeho, co poškozuje smysl 
NBC a jeho obraz v očích veřejnosti, 
 

b) následovat a plnit stanovy a závazná pravidla, jiná ustanovení a usnesení 
orgánů NBC, 
 

c) formulovat vlastní stanovy a pravidla tak, aby nebyla v rozporu se stanovami, 
závaznými předpisy, jinými ustanoveními a usneseními orgánů NBC, 
 

d) postarat se o to, aby se jejich členové podřídili stanovám, jiným ustanovením a 
usnesením orgánů NBC, aby s nimi jejich stanovy, pravidla a jiná ustanovení 
nebyly v rozporu a aby bylo nedodržení povinností trestáno. 
 

(2) Porušení povinností dle odstavce 1 musí být v rámci Právního a jednacího řádu 
potrestáno za strany prezidia NBC. 
 

(3) Příspěvky, poplatky a/nebo jiné platby je třeba uhradit včas dle platného finančního 
řádu. Při zpoždění platby na účet NBC ze strany člena nebo mužstva přihlášeného do 
soutěže členem nebo jednotlivce jsou pozastavena práva člena, která mu příslušejí na 
základě stanov. Po zaplacení chybějící částky nabývají práva opět platnosti. 
 

(4) Řádní členové jsou povinni každoročně do 31.01. následujícího roku předložit 
sekretariátu NBC počet členů příslušejících typu dráhy Classic ke 31.12. 
 

(5) Řádní členové jsou povinni vyhovět odvolání k rozhodčí komisi NBC. 
 
 

§ 11 Příspěvky 
(1) Za účelem splňování úkolů NBC jsou vybírány členské příspěvky. 

 
(2) Řádní členové platí NBC příspěvek, jehož jedna část je tvořena pevnou částkou, která 

je pro všechny členy stejná, a druhá část se orientuje dle počtu členů kuželkářských 
svazů nebo odborných kuželkářských svazů, kteří provozují kuželky na typu dráhy 
Classic. Výška pevného příspěvku a příspěvku odstupňovaného dle počtu členů je 
každoročně stanovena předem na konferenci. Celková částka představuje roční 
příspěvek a je splatná k 31.03. každého roku.  
 

(3) Příspěvky mimořádných a podpůrných členů i jejich splatnost stanovuje prezidium. 
 

(4) Čestní členové NBC jsou od placení příspěvků osvobozeni. 
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§ 12 Orgány NBC 
Orgány jsou 

a) konference (§ 13) 
 

b) prezidium (§ 15) 
 

c) výbor pro účetní audit (§ 17) 
 

d) právní orgány (§ 18) 
 

§ 13 Konference 
(1) Konference je nejvyšším orgánem NBC. 
(2) Konference se skládá z 

a) delegátů řádných členů s hlasovacím právem; 
 

b) členů prezidia; 
 

c) předsedy právního výboru; 
 

d) finančních auditorů; 
 

Vedle výše zmíněného okruhu osob se konference mohou účastnit: 

a) zástupci FIQ a WNBA, 
 

b) čestní členové, 
 

c) k osobám s hlasovacím právem další dvě osoby z každého členského svazu, 
 

d) vždy jeden zástupce mimořádných členů, 
 

e) vždy jeden zástupce podpůrných členů, 
 

f)     konají-li se volby, pak potenciální uchazeči o volenou pozici. 
 

(3) Konference rozhoduje o zásadních otázkách a záležitostech mezinárodního 
kuželkářského sportu Classic. Dále je konferenci vyhrazeno rozhodování o 
následujících záležitostech: 
a) program jednání konference 

 
b) schválení naléhavých žádostí 

 
c) přijetí zpráv o účetnictví od členů prezidia 

 
d) přijetí účetní uzávěrky 
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e) stanovení příspěvků řádných členů a návrh rozpočtu 

 
f)     stanovení místa konání a termínu příští konference 

 
g) volba členů prezidia, finančního auditu a právního výboru 

 
h) odnětí funkce orgánům dle písmene g) nebo jednotlivým členům těchto orgánů 

 
i)     propůjčení nebo odebrání funkce čestných členů 

 
j)     přijetí mimořádných nebo podpůrných členů 

 
k) podání návrhu FIQ/WNBA na vyloučení člena 

 
l)     konečné rozhodnutí o vyloučení členů jako odvolací instance 

 
m) zakládání a rozpouštění stálých výborů 

 
n) rušení nebo změny aktuálních usnesení prezidia nebo výborů 

 
o) zadávání mezinárodních mistrovství a soutěží pořádaných NBC 

 
p) změny nebo doplnění stanov a předpisů NBC 

 
q) rušení nebo změny aktuálních usnesení konference 

 
r) návrhy na změny nebo doplnění stanov nebo jiných předpisů WNBA 

 
s) dobrovolné zrušení NBC 

 
t)     stanovení startovních poplatků na mezinárodních akcích 

 
(4) Řádná konference se koná jednou ročně. Termín a místo konání příští konference jsou 

vždy stanoveny na konferenci předchozí. 
 
Konferenci písemně svolává prezidium (dopis, fax, e-mail), a to tři měsíce předem 
s udáním místa, termínu, začátku a programu jednání. Je-li pozvání písemné, začíná 
tříměsíční lhůta následujícím dnem po odeslání pozvánky. 
 
Pokud se řádný člen konference nezúčastní, musí to sekretariátu NBC sdělit nejpozději 
měsíc před konáním konference. 
 
Program jednání musí minimálně obsahovat: 
a) zjištění přítomných členských svazů a zmocněnců, hlasovacích práv a 

usnášeníschopnosti 
 

b) schválení programu jednání 
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c) schválení protokolu poslední konference 

 
d) přijetí zpráv členů prezidia včetně účetních zpráv 

 
e) prodiskutování těchto zpráv 

 
f)     přijetí kontrolní zprávy auditora 

 
g) schválení účetní uzávěrky 

 
h) absolutorium prezidia 

 
i)     nové volby (jen na konferencích, kde jsou volby v plánu) 

ia)  volba členů prezidia 
ib)  volba auditorů 
ic)  volba členů právního výboru 
 

j)     schválení návrhu rozpočtu a stanovení výše příspěvků řádných členů 
 

k) návrhy na změnu stanov s udáním předpisů, které mají být změněny nebo 
doplněny 
 

l)     jiné návrhy s oznámením předmětu, o kterém má být rozhodováno 
 

m) různé 
 

(5) Konferenci předsedá prezident NBC; v případě jeho zaneprázdněnosti pověřený 
viceprezident. Není-li přítomen žádný z těchto členů prezidia, konference si ze svých 
účastníků prostou většinou přítomných hlasů zvolí předsedu. 
  

(6) Právo podávat návrhy na konferenci mají výhradně řádné členové, prezidium a 
auditoři, ovšem pouze v rámci okruhu jejich činnosti. Návrhy musejí být nejpozději dva 
měsíce před začátkem konference v písemné formě a s odůvodněním podány prezidiu 
a doručeny sekretariátu NBC.  
 
Návrhy musejí být nejpozději měsíc před konferencí v písemné formě zprostředkovány 
účastníkům konference. Totéž platí pro zprávy prezidia. Lhůta začíná následujícím 
dnem po odeslání návrhů. Návrhy podané v řádném termínu jsou na konferenci 
běžným způsobem projednávány. Návrhy nepodané v řádném termínu mohou být na 
konferenci schváleny jen jako naléhavé žádosti.  
 
Naléhavé žádosti musejí být před začátkem konference v písemné formě předloženy 
předsedovi konference. Rozhodnutí o projednání těchto žádostí na konferenci probíhá 
u bodu programu „Schválení programu jednání“ a může být schváleno pouze 
dvoutřetinovou většinou účastníků s hlasovacím právem.  
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Přiřazení povolených návrhů k jednotlivým bodům programu provádí předseda 
konference. 
 
Naléhavé žádosti v průběhu konference smí podávat pouze předseda konference nebo 
delegáti řádných členů, jejichž návrhy jsou podporovány minimálně polovinou 
přítomných řádných členů s hlasovacím právem. Ihned po vznesení naléhavých 
žádostí musí být hlasováno o jejich projednávání. 
 

(7) Mimořádnou konferenci musí prezidium svolat do dvou měsíců od usnesení nebo 
podání žádosti na sekretariát NBC, pokud je toto prostřednictvím odůvodněného 
návrhu požadováno 
a) většinou prezidia, 
b) většinou přítomných na řádné konferenci, 
c) více než 10 % řádných členů, 
d) jednohlasně ze strany auditorů na základě zvláštních důvodů nebo 
e) řádným členem dle § 8 odstavce 5, pokud se během příštích pěti měsíců nekoná 

řádná konference. 
 

Lhůta pro svolání začíná dnem, kdy žádosti podané sekretariátu NBC dosáhnou počtu 
potřebného pro svolání mimořádné konference.  
 
Pozvánku s udáním místa, termínu, začátku a programu jednání musí oprávnění 
účastníci obdržet s nejméně čtyřtýdenním předstihem. Je-li pozvání písemné, lhůta 
začíná následujícím dnem po odeslání pozvánky. 
 
Program jednání musí minimálně obsahovat: 
a) Zjištění přítomných členských svazů a zplnomocněných osob, počet hlasovacích 

práv a usnášeníschopnost 
 

b) Schválení programu jednání 
 

c) Důvody svolání mimořádné konference 
 

d) Jiné 
 

(8) Generální tajemník nebo jiná osoba pověřená prezidiem zhotoví protokol z konference. 
Ten musí být podepsán předsedou konference a do dvou měsíců rozeslán účastníkům 
konference. 
 

§ 14 Hlasovací právo, usnášeníschopnost, hlasování a volby 
(1) Na konferenci mají hlasovací právo vždy s jedním hlasem 

a) oprávnění delegáti řádných členů (§ 13 odstavec 2 písmeno a) a 
b) členové prezidia (§ 13 odstavec 2 písmeno b ve spojení s § 15 odstavec 1). 
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Delegáti řádných členů, kteří mají hlasovací právo, se musejí prokázat jako oprávnění 
zástupci svých svazů. O pečlivou a zodpovědnou kontrolu hlasovacích práv se na 
začátku programu jednání postará generální tajemník. 
 

(2) Konference je usnášeníschopná, pokud je přítomna minimálně polovina členů 
s hlasovacím právem. V opačném případě musí prezidium dle § 13 odst. 4 do čtyř 
měsíců svolat novou konferenci. Tato konference je bez výhrad usnášeníschopná. 
 
Kromě záležitostí jednacího řádu je možné provádět usnesení pouze u bodů 
uvedených v programu jednání. Všechna usnesení konference nabývají platnosti 
k 01.01. následujícího kalendářního roku, pokud není v usnesení samotném zadáno 
datum vstoupení v platnost.  
 

(3) Konference přijímá usnesení prostou většinou odevzdaných platných hlasů. 
 
Přijetí dvoutřetinovou většinou odevzdaných platných hlasů vyžadují usnesení o: 
a) změně stanov 

 
b) přesunu sídla NBC, 

 
c) vyloučení řádného člena, 

 
d) schválení naléhavých žádostí, 

 
e) dobrovolném zrušení Sekce Ninepin Bowling Classic ve WNBA. 

 
Zdržení se hlasování a neplatné hlasy popř. hlasovací lístky neplatí jako odevzdané 
platné hlasy a do součtu hlasů se nezapočítávají. Při shodném počtu hlasů je návrh 
zamítnut. 
 
Hlasování se provádí pozdvihnutím hlasovacích karet, které jsou pro tento účel 
rozdány. Na požádání prezidia nebo minimálně jedné třetiny přítomných delegátů 
řádných členů s hlasovacím právem musí být provedeno tajné hlasování za pomoci 
hlasovacích lístků.  
 

(4) Volitelné jsou plnoleté osoby, které vlastní občanská práva. Osoby nepřítomné na 
konferenci mohou být voleny, pokud má konference k dispozici jejich písemné 
prohlášení, že jsou připraveny se dané funkce ujmout. 
 
Majitelé, společníci, vedoucí zaměstnanci a zástupci firem, které vyrábějí a provozují 
kuželkářské dráhy, automaty na stavění kuželek nebo sportovní kuželkářská zařízení, 
nesmějí být členy prezidia. 
 
Právo na podávání volebních návrhů je vyhrazeno pouze řádným členům a prezidiu. 
 
Volby jsou zásadně písemné a tajné. Je-li k dispozici pouze jeden volební návrh a 
navrhovaná osoba je ochotna kandidovat, může volba proběhnout prostřednictvím 
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otevřeného hlasování pomocí zdvihnutí rukou, pokud není na konferenci podána 
námitka s požadavkem tajné volby. Hlasovací právo se řídí dle § 14 odst. 1. 
 
Zvolen je ten, kdo získal většinu odevzdaných platných hlasů. V případě stejného 
počtu hlasů se volební proces opakuje, dokud není dosaženo většinového výsledku. 
V případě více než tří návrhů je zvolen ten, kdo získá více než 50 % odevzdaných 
platných hlasů. Nezíská-li v prvním volebním kole nikdo z kandidátů tuto většinu, 
v druhém kole proběhne užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří v prvním kole získali 
nejvíce hlasů. Během užší volby je zvolen ten, kdo získá většinu odevzdaných platných 
hlasů. Při stejném počtu hlasů platí věta 2. 
 
Členové právního výboru mohou být voleni vždy v jednom písemném volebním kole. 
V takovém případě smí každý volič napsat na volební lístek tolik jmen, kolik je 
volitelných uchazečů. Zvoleni jsou ti, kteří získají nejvíce hlasů. Hlasovací lístky, které 
obsahují více jmen než uchazečů, jsou neplatné. 
 
Pokud se volitelné funkce, s výjimku funkce prezidenta, nepodařilo obsadit, má 
prezidium právo příslušnou funkci jednou z volitelných osob obsadit. Na příští 
konferenci jsou potom dosazené osoby potvrzeny. 
 

(5) Doplňující předpisy pro hlasovací právo, postup při hlasování a volbách a 
usnášeníschopnost vyplývají z jednacího řádu NBC. 

 

§ 15 Prezidium 
(1) Prezidium NBC je tvořeno 

a) prezidentem 
 

b) viceprezidentem 
 

c) generálním tajemníkem 
 

d) ředitelem sportu 
 

e) hlavním rozhodčím 
 
 

(2) Členové prezidia jsou konferencí voleni na funkční období čtyř let, přičemž poslední rok 
končí řádnou konferencí, pořádanou v tomto roce, a nemusí tedy trvat přesně 12 
měsíců. Opětovná volba je možná. Pokud je prezidium nově zvoleno mimo rámec 
pravidelných voleb, funkční období dle věty 1 začíná tímto okamžikem nanovo.  
 
Funkce členů prezidia končí v okamžiku zvolení jejich nástupců, úmrtím, odvoláním 
z funkce konferencí nebo odstoupením. Pokud se během volby nepodaří obsadit funkci 
v prezidiu, dosavadní zastánce této funkce pokračuje v činnosti. V případě prezidenta 
je do dvou měsíců nutné svolat mimořádnou konferenci s programem „nových voleb“, 



15 
 

zbývající členové prezidia zůstávají až do nových voleb ve funkci. Pokud se v posledně 
jmenovaném případě nepodaří najít nástupce a dosavadní zastánce funkce odstoupí, 
prezidium má možnost nástupce dosadit.  
 
Pokud prezident během volebního období opustí prezidium, ujme se jeho funkce až do 
příští konference viceprezident pověřený prezidiem. Zbývající členové prezidia a 
členové právního výboru, kteří během funkčního období opustí své posty, jsou ze 
strany prezidia až do uplynutí funkčního období orgánu nahrazeni jinou volitelnou 
osobou. Dosazení členové prezidia jsou na příští konferenci potvrzeni.  
 
Je-li v prezidiu zastoupeno méně než pět volených členů, svolá prezident nebo jeho 
zástupce do dvou měsíců mimořádnou konferenci, která bude mít na programu „nové 
volby“. 
 
Členové prezidia mohou kdykoli písemně oznámit své odstoupení. Prohlášení o 
odstoupení z funkce jednotlivých členů prezidia se podává prezidiu. 
 
Oznámení o odstoupení celého prezidia musí být přes sekretariát NBC směřováno na 
konferenci NBC. V případě odstoupení celého prezidia musí odstupující prezident nebo 
jiný člen dosavadního prezidia bezodkladně svolat mimořádnou konferenci, která bude 
mít na programu „nové volby“. 
 

(3) Prezident zastupuje NBC navenek i uvnitř. V případě zaneprázdněnosti prezidenta 
zaujme jeho místo viceprezident pověřený prezidiem. Zaneprázdněnost v jednotlivých 
případech nemusí být dokazována. 
 
Písemné dokumenty NBC vyžadují ke své platnosti podpis prezidenta a generálního 
tajemníka. Právní záležitosti mezi členy prezidia a NBC vyžadují schválení dalšího 
člena prezidia. V případě obecných dokumentů nezavazujících NBC, které se týkají 
probíhajících obchodních záležitostí, postačí podpis odpovědného člena prezidia.  
 
Majetkoprávní záležitosti vyžadují podpis prezidenta a generálního tajemníka. V oblasti 
bankovnictví je nutný podpis prezidenta, viceprezidenta nebo generálního tajemníka. 
Další obchodněprávní zplnomocnění k zastupování NBC popř. podpisu je možné udělit 
výhradně členům prezidia dle pododstavce 2 věty 1. 
 

(4) Prezidium má povinnost vést NBC. Je zodpovědné za všechny úlohy, které nejsou 
prostřednictvím statutu přeneseny na jiný orgán NBC. 
 
Obzvláště musí prezidium vyřizovat následující záležitosti (výčet není kompletní): 
a) vedení probíhajícího podnikání NBC v rámci těchto stanov a usnesení konference; 

 
b) příprava včetně sestavení návrhu rozpočtu, účetních zpráv a účetní uzávěrky, 

svolávání konferencí NBC a realizace usnesení konferencí; 
 

c) přijímání zaměstnanců NBC na plný úvazek i jejich propouštění a povolávání 
neplacených zaměstnanců pro zvláštní úkoly; 
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d) spravování majetku NBC; 
 

e) uzavírání a vypovídání smluv v rámci plnění úloh dle stanov; 
 

f)     příprava, organizace a dohled nad mezinárodními a oficiálními sportovními akcemi 
NBC, které jsou uvedeny ve sportovním řádu NBC; 
 

g) kontrola a prosazování jednotnosti provozování sportu a jednotného užívání 
předpisů, jiných pravidel a usnesení FIQ, WNBA a NBC ve všech orgánech NBC a 
rovněž jednotné užívání předpisů, jiných ustanovení a usnesení orgánů NBC ze 
strany členských svazů NBC a jejich členů; 
 

h) organizace a provozování vzdělávacích opatření; 
 

i)     jmenování, odvolávání a delegování mezinárodních rozhodčích; 
 

j)     v případě potřeby sestavení a rozpuštění nestálých výborů a povolání jejich 
předsedů; 
 

k) sestavení jednacího řádu; 
 

l)     udržování mezinárodních kontaktů; 
 

m) prosazování pravomocných rozhodnutí právních orgánů NBC a 
 

n) rozhodování ve věci žádostí o milost. V těchto případech musí být vyslechnut 
předseda naposledy činné právní nebo správní instance.   
 

V nebezpečí, časové tísni nebo pokud to názor či situace NBC vyžadují, je prezidium 
oprávněno přijmout okamžitá opatření (tzv. nouzová rozhodnutí). Totéž platí pro 
prezidenta, pokud prezidium není schopno včas vydat usnesení. 
 
Dodatečně je třeba informovat orgán zodpovědný za přijaté opatření.  
 

(5) Prezidium se schází v případě potřeby, nebo pokud to minimálně tři jeho členové 
vyžadují. Schůzku svolává prezident, v případě jeho zaneprázdněnosti viceprezident 
pověřený prezidiem.  
 
Schůzce předsedá prezident, v případě jeho zaneprázdněnosti viceprezident. Pokud 
ani jeden z nich není přítomen, předsedá schůzce generální tajemník. 
 
Prezidium je usnášeníschopné, pokud všichni jeho členové byli pozváni a minimálně 
polovina je přítomna. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů. V případě 
stejného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
 

(6) V naléhavých případech mohou být usnesení prezidia přijata i na základě písemné 
korespondence. V takové situaci je usnesení schváleno, pokud záležitost písemně 
schválila většina členů prezidia v předem zadaném termínu. 
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(7) Předsedové právních orgánů mají právo být v záležitostech svého okruhu působnosti 

vyslechnuti prezidiem. 
 

(8) Rozdělení úloh a kompetencí uvnitř prezidia je stanoveno v jednacím řádu. 

 

§ 16 Výbory 
(1) Stále výbory jsou bezprostředně podřízeny prezidiu NBC. Mají na starost níže uvedené 

oblasti činností a prezidiu NBC podávají návrhy k dalšímu projednání. 
 

(2) Stálými výbory NBC jsou: 
a) sportovní výbor 

 
b) rozhodčí výbor 

 
c) marketingový výbor 

 
d) výbor Champions League 

 
e) výbor pro mládež 

 
(3) Nestálé výbory, které byly prezidiem sestaveny pro časově omezené úlohy, existují tak 

dlouho, dokud není dosaženo cíle jejich činnosti nebo dokud nejsou členové výboru 
zproštěni svých úloh. 
 

§ 17 Výbor pro finanční audit 
(1) Konference volí dva účetní auditory a jednoho náhradníka jako členy výboru pro 

finanční audit. Tito dva členové a náhradník volí předsedu výboru pro finanční audit. 
Funkční období se řídí dle § 15 odst. 2 pododst. 1. V případě odchodu jednoho 
účetního auditora během funkčního období na jeho místo nastoupí náhradník. 
Opětovná volba je možná. 
 

(2) Členové a náhradník výboru pro finanční audit nesmějí příslušet žádnému orgánu 
(s výjimkou konference), jehož činnost je předmětem kontroly. 
 

(3) Členové výboru pro finanční audit mají za úkol průběžně kontrolovat podnikání a 
finanční hospodaření spolku s ohledem na řádné vedení účetnictví a užívání 
prostředků dle stanov. Výsledek roční kontroly obdrží konference v písemné formě. 
 

(4) Právní úkony mezi členy nebo náhradníkem výboru pro finanční audit a NBC vyžadují 
schválení konferencí. V ostatních situacích platí pro volby a následnictví v případě 
odchodu dvou členů výboru pro finanční audit předpisy analogicky dle § 15 odst. 2. 
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§ 18 Právní orgán 
(1) Soudní pravomoc svazu v rámci NBC vykonává právní výbor. Právní výbor je rozhodčí 

institucí NBC a v první instanci rozhoduje ve všech záležitostech NBC, ve všech 
sporech mezi NBC a členskými svazy a ve sporech mezi členskými svazy. 
 
První odvolací instancí pro opravné prostředky schválené právním výborem NBC je 
právní výbor WNBA.  
 

(2) Právní výbor má na starost úlohy dle stanov, předpisů, jiných ustanovení a usnesení 
orgánů NBC a rovněž smlouvy uzavřené NBC. Postupy se řídí dle Právního a 
jednacího řádu NBC. 
 

(3) Právní výbor se skládá z jednoho předsedy a čtyř členů, přičemž rozhodnutí ve věci 
soudního řízení jsou vždy přijímána prostřednictvím komor obsazených třemi členy, 
které určuje předseda.  
 
Těchto pět členů právního výboru je konferencí voleno na dobu čtyř let. Ti si zvolí 
svého předsedu, který by měl být znalý práva, a jeho zástupce. Opětovná volba všech 
členů je možná. 
 
Členové právních orgánů nesmějí příslušet žádnému jinému orgánu NBC nebo 
právnímu orgánu odvolacích instancí, s výjimkou předsedy konference s poradním 
hlasem.  
 

(4) V rámci předpisů NBC má právní orgán možnost ukládat pokuty; detaily stanovuje 
Právní a jednací řád. 
 
Uložení pokuty v rámci svazu je možné pouze v případě, že skutek, který má být 
potrestán, byl před jeho provedením uveden v Právním a jednacím řádu NBC. Dle 
Právního a jednacího řádu musí být poskytnuto právo na obhajobu. 
 

(5) Opravné prostředky schválené právním výborem NBC proti přijatým rozhodnutím jsou 
možné výhradně u právního výboru WNBA v první instanci, u kompetentního orgánu 
FIQ v druhé instanci a u mezinárodního soudního dvora (Court of Arbitration for Sport 
in Lausanne- CAS) ve třetí instanci.  
 

(6) Závěrečná rozhodnutí rozhodčí instance dle odstavce 1 a odstavce 5 jsou konečná a 
vykonatelná. Přednesení pohledávky, mimosoudního vyrovnání, procesu nebo 
vyjasnění sporu v souvislosti s těmito rozhodnutími před jakýmkoli jiným soudem je 
vyloučeno.  
 

§ 19 Zrušení 
(1) O zrušení NBC může být rozhodnuto pouze na konferenci prostřednictvím 

dvoutřetinové většiny odevzdaných platných hlasů. 
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(2) Tato konference musí rozhodnout také o naložení s majetkem, který zůstane po 
vyrovnání všech závazků. Zejména musí povolat likvidátora a rozhodnout, komu bude 
majetek zbylý po úhradě pasiv předán. Tento majetek bude ve smyslu § 34 
Spolkového zákona o daních (Bundesabgabenordnung) postoupen neziskové 
organizaci, která se věnuje stejným či podobným činnostem jako NBC, nebo bude 
poskytnut pro jiné neziskové sportovní účely. 
 

(3) Členské svazy nemají žádná zvláštní práva na majetek NBC. 

 

§ 20 Nabytí platnosti 
Stanovy nabývají účinnosti s usnesením konference ze 14.05.2003 a s uplynutím lhůt dle 
§ 14 odst. 1 ve spojení s § 13 Zákona o sdruženích 2002 vstupují v platnost.  

Autentická interpretace těchto stanov přísluší výhradně prezidiu, aniž by byly dotčeny úpravy 
§ 4 (2). 

Stanovy z roku 2003 byly změněny 

a) mimořádnou konferencí NBC dne 12.02.2005 v Celje (SLO) 
 

b) konferencí NBC dne 03.09.2005 v Brně (CZE) 
 

c) konferencí NBC dne 04.09.2009 ve Vídni (AUT) 

 

 

 
 

 


