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Praha 2. října 2015 

 

Věc: Svolání VH ČKBF 

 

Vážení sportovní přátelé, 

jak jste již byli dříve informováni, v sobotu 17. října 2015 se bude v Praze konat mimořádná 
valná hromada ČKBF. Její hlavní cíl je schválit novelu Stanov ČKBF, která bude v souladu 
s Novým občanským zákoníkem a Spolkovým zákonem. V příloze dopisu naleznete některé 
potřebné materiály, které se k VH vztahují. Návrh novely Stanov ČKBF, tedy hlavního 
dokumentu jednání, očekávejte přibližně týden před konáním Valné hromady. Všechny 
materiály pro valnou hromadu budou k dispozici také na webech ČKA i ČBA. 

Rozdělení delegátů na VH ČKBF se řídí čl. 9.6 dosud platných Stanov ČKBF. Podle odst. a) a b) 
tohoto článku se VH ČKBF zúčastní s hlasem rozhodujícím prezident ČKBF, prezidenti a 
viceprezidenti obou asociací. Rozdělení dalších 80 mandátů je upraveno v odst. c) a je závislé 
na členských základnách ČKA a ČBA. V souladu s tímto ustanovením stanovilo Prezídium 
ČKBF, že ČKA přísluší 46 mandátů a ČBA 34. Rozdělení těchto mandátů je v kompetenci VV 
příslušných asociací.  

Výkonný výbor ČKA rozhodl v souladu s čl. 9.7 Stanov ČKBF, že mandáty budou rozděleny 
mezi oddíly, které v soutěžním ročníku 2015-2016 mají své zastoupení v některé prvoligové 
soutěži dospělých – týká se 22 oddílů/klubů. Dalších 20 mandátů připadne krajským 
kuželkářským svazům dle velikosti jejich členské základny, přičemž každý KKS obdrží 
minimálně 1 mandát. Zbývajících 4 mandáty obdrží členové VV ČKA. 

Výkonný výbor ČBA rozhodl v souladu s čl. 9.7 Stanov ČKBF, že mandáty obdrží 33 kluby, 
které hrály v poslední ukončené sezoně (tedy 2014-2015) celostátní soutěž. 34. mandát má 
předseda STK ČBA. 

Prezidium ČKBF se nyní obrací na vedení jednotlivých oddílů/klubů a v případě ČKA i na 
výkonné výbory KKS, aby v rámci své kompetence projednaly přípravu VH ČKBF a jmenovitě 
určily v odpovídajícím počtu své delegáty na valnou hromadu. Delegátem může být pouze 
osoba, která ke dni konání valné hromady dovršila 18 let věku. 

Prezidium ČKBF žádá všechny subjekty, které jsou oprávněny vyslat na VH ČKBF své delegáty, 
aby pro ně vytiskly pozvánky a řádně je ve spodní části vyplnily. Každý delegát se při své 
prezentaci bude muset prokázat řádně vyplněnou pozvánkou a svým platným registračním 
průkazem. 

Dále upozorňuji, že v souladu s Jednacím řádem schváleným na valné hromadě ČKBF dne 
13. června 2013 může delegát disponovat až dvěma mandáty. V praxi to znamená, že delegát 
může kromě svého mandátu dostat ještě jeden další mandát, např. dva mandáty KKS, 



mandát KKS a svého oddílu/klubu nebo mandát svého oddílu/klubu a dalšího oddílu/klubu, 
který mu jej přenechá. 

 

Praha 2. 10. 2015 

 

Se sportovním pozdravem 

Hanuš Slavík 
prezident ČKBF 

 

Přílohy: Pozvánka na VH ČKBF 

  Jednací a Volební řád VH ČKBF 

  Pouze pro ČKA – Seznam mandátů ČKA 


