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SSTTAATTUUTT  

ČČEESSKKÉÉ  BBOOWWLLIINNGGOOVVÉÉ  AASSOOCCIIAACCEE  

Díl první 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 

1.1 Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) je organizační jednotkou České kuželkářské a bowlingové 

federace (dále jen ČKBF) ve smyslu čl. 12.1 písm. a) Stanov ČKBF se samostatnou právní subjektivitou ve 

smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 ČBA se ve své činnosti řídí Stanovami ČKBF a tímto statutem. 

1.3 Anglický překlad názvu ČBA je „Czech Bowling Association“ („CBA“). 

 

Čl. 2 

Cíl činnosti 

2.1 Cílem činnosti ČBA je rozvíjet, propagovat a vytvářet podmínky pro bowlingový sport v České republice a 

zajišťovat reprezentaci České republiky ve světě. 

Díl druhý 

 

Orgány České bowlingové asociace 

Čl. 3 

3.1 Orgány ČBA jsou: 

a) Valná hromada České bowlingové asociace (dále jen VH ČBA); 

b) Výkonný výbor České bowlingové asociace (dále jen VV ČBA); 

c) Výkonný výbor Regionální bowlingové asociace (dále jen VV RBA); 

 

3.2. Mezi orgány ČBA je vertikální vztah nadřízenosti a podřízenosti v pořadí tak, jak jsou jednotlivé orgány 

uvedeny pod písm. a) až c). Nejvyšším orgánem je VH ČBA. 

 

3.3 Volební období volených orgánů je čtyřleté. 

 

Čl. 4 

Volení funkcionáři České bowlingové asociace 

4.1. Volenými funkcionáři ČBA jsou: 

a) Prezident ČBA; 

b) 1. viceprezident ČBA; 

c) 2. viceprezident ČBA; 

 

4.2    Funkce volených funkcionářů vzniká 1. července roku, v němž končí předchozí čtyřleté volební       

        období a zaniká 30. června roku, v němž končí čtyřleté volební období. 
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4.3 Funkce volených funkcionářů předčasně zaniká také smrtí, vzdáním se funkce či odvoláním z 

funkce. V případě mimořádné volby nového voleného funkcionáře z důvodu předčasného zániku 

funkce vzniká funkce mimořádně zvoleného funkcionáře dnem zvolení a zaniká 30. června roku, 

v němž by skončilo čtyřleté volební období voleného funkcionáře, jehož funkce předčasně 

zanikla.  

 

4.4 Volby jednotlivých funkcionářů se řídí Volebním řádem VH ČBA. 

 

Čl. 5 

Valná hromada České bowlingové asociace 

 

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČBA. Je svolávána jedenkrát za čtyři roky. VV ČBA určuje místo 

nejméně jeden měsíc a termín nejméně 3 měsíce před jejím konáním a uvědomí o tom neprodleně všechny 

členy ČBA prostřednictvím svých internetových stránek. 

5.2. VV ČBA má právo svolat Valnou hromadu ČBA i v termínu kratším než 4 roky.  

5.3. Valné hromady svolané podle čl. 5.1. až 5.2. se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím a členové VV ČBA, 

s hlasem rozhodujícím. 

5.4. Každý bowlingový oddíl, jehož mužstvo hraje v probíhajícím ročníku Extraligu, pořádanou ČBA nebo hrálo 

v posledním ukončeném soutěžním ročníku bowlingovou Extraligu, pořádanou ČBA, pokud v době konání 

VH Extraliga již neprobíhá, má právo vyslat na jednání VH ČBA jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. 

5.5. Delegáty s hlasem rozhodujícím mohou být členové bowlingových oddílů ČBA, řádně registrovaní v ČKBF, 

kteří ke dni konání valné hromady dosáhly nejméně 18 let věku. 

5.6. VH ČBA je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím. 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem 

rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

5.7. K platnosti usnesení či rozhodnutí VH ČBA je třeba většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím, pokud těmito stanovami není určeno jinak. 

5.8. Jednání VH ČBA se řídí Jednacím řádem VH ČBA a Volebním řádem VH ČBA. 

5.9. Valná hromada: 

a) schvaluje Jednací řád a Volební řád VH ČBA; 

b) volí mandátovou, volební a návrhovou komisi; 

c) volí volené funkcionáře ČBA v souladu s Volebním řádem VH ČBA; 

d) stanoví výši dalších dodatečných příspěvků členů ČBA; 

e) schvaluje členství ČBA v jiných mezinárodních a národních organizací. 

 

Čl. 6 

Prezídium a Výkonný výbor České bowlingové asociace 

6.1. Výkonný výbor ČBA (dále VV ČBA) rozhoduje a operativně řídí činnost na úseku bowlingového sportu, 

pokud není Stanovami ČKBF, tímto statutem nebo jinými závaznými předpisy určeno jinak. 

6.2. Výkonný výbor České bowlingové asociace se skládá z Prezidenta, 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta, 

předsedů odborných komisí a předsedů VV RBA.  

6.3. Jménem VV ČBA jedná její prezident, v případě jeho nepřítomnosti 1. viceprezident, v jeho nepřítomnosti 

2. viceprezident nebo jiná výkonným výborem pověřená osoba. 

6.4. Prezídium ČBA je tvořen prezidentem a oběma viceprezidenty VV ČBA. 

6.5. Jménem Prezídia ČBA jedná její prezident, v případě jeho nepřítomnosti 1. viceprezident, v jeho 

nepřítomnosti 2. viceprezident nebo jiná výkonným výborem pověřená osoba. 

6.6. Prezídium ČBA ustavuje a ruší odborné komise a subkomise a jmenuje a odvolává jednotlivé předsedy 

těchto komisí.  

6.7. VV ČBA i Prezídium ČBA přijímají svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech členů. 
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6.8. VV ČBA a Prezídiu ČBA je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených Stanovami ČKBF, vnitřními 

předpisy ČKBF a tímto statutem. 

6.9. VV ČBA ve vztahu k bowlingovému sportu zejména: 

a) zajišťuje  přípravu VH ČBA, včetně jmenování zapisovatele VH ČBA; 

b) zabezpečuje plnění usnesení VH ČKBF a VH ČBA; 

c) stanovuje rozpočet ČBA a rozhoduje o hospodaření s přidělenými finanční prostředky v souladu 

s vlastními hospodářskými směrnicemi a dalšími obecně závaznými právními předpisy; 

d) stanovuje výši ročního poplatku členů ČBA; 

e) zajišťuje informovanost veřejnosti o své činnosti a celkovém dění; 

f) schvaluje sportovně technické předpisy, jako např. pravidla, uděluje závazné pokyny hráčům, schvaluje 

soutěžní řád, kritéria pro kolaudaci závodních drah a případné změny těchto dokumentů; 

g) schvaluje a vydává hospodářské směrnice, které jsou závazné pro oblast bowlingového sportu; 

h) schvaluje a vydává disciplinární řád, který je závazný pro oblast bowlingového sportu; 

i) provádí závazný výklad jím vydaných dokumentů; 

j) schvaluje druhy mistrovských soutěží řízených VV ČBA; 

k) rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti prvoinstančním rozhodnutím svých odborných komisí; 

 

6.10. Prezídium ČBA ve vztahu k bowlingovému sportu zejména: 

a) ustavuje a ruší odborné komise a jmenuje a odvolává předsedy těchto komisí 

b) zřizuje v nezbytně nutném rozsahu sekretariát, stanoví jeho personální obsazení, náplň práce a     

 pravomoci; 

c) schvaluje vznik, zánik a počet RBA; odvolává VV jednotlivých RBA a svolává SZO jednotlivých   

   RBA 

d) schvaluje nominaci hráčů a členů vedení na světová a evropská mistrovství, mezistátní utkání apod.; 

e) jmenuje trenéry reprezentace; 

f) zajišťuje styk s orgány WTBA (World Tenpin Bowling Association) a ETBA. 

 

6.11 Členové VV ČBA jsou povinni zúčastňovat se zasedání VV ČBA, řídit se stanovami a rozhodnutími VH     

ČKBF, Prezidia ČKBF, VH ČBA a VV ČBA, vykonávat svoji funkci zodpovědně ku prospěchu 

bowlingového sportu, dbát jeho zájmů a posilovat jeho společenské postavení. 

 

6.12  Členové VV ČBA mají právo zúčastňovat se zasedání jednotlivých SZO a VV RBA s hlasem poradním. 

 

6.13 VV ČBA rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti rozhodnutí příslušných odborných komisí RBA, 

respektive o odvolání proti rozhodnutí VV RBA, vydaných v I. instanci. 

 

Čl. 7 

Regionální bowlingové asociace 

7.1 Orgány regionálních bowlingových asociací (dále jen RBA) jsou: 

a) shromáždění zástupců oddílů (dále jen SZO); 

b) výkonný výbor (dále jen VV RBA). 

7.2 Shromáždění zástupců oddílů 

a) Členy shromáždění jsou členové VV RBA a zástupci bowlingových oddílů z příslušného regionu. 

Každý bowlingový oddíl z příslušného regionu, jehož mužstvo hrálo v posledním ukončeném 

soutěžním ročníku jakoukoliv ligovou soutěž pořádanou ČBA, má právo vyslat na jednání SZO 

jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím.. 

b) Delegáty s hlasem rozhodujícím mohou být členové bowlingových oddílů ČBA, řádně registrovaní 

v ČKBF, kteří ke dni konání valné hromady dosáhly nejméně 18 let věku. 

c) SZO jedná zpravidla jedenkrát ročně, minimálně jedenkrát za čtyři roky. 

d) SZO je usnášeníschopné za účasti nadpoloviční většiny svých členů. V případě, že půl hodiny po 

plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je SZO 

usnášeníschopné v počtu přítomných. 

e) SZO přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

f) SZO je svoláváno VV RBA nebo Prezidiem ČBA nejméně jeden měsíc před termínem jejího konání, 

o čemž vyrozumí všechny členy SZO a VV ČBA. 
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7.3 SZO zejména: 

a) projednává zprávu o činnosti VV RBA za uplynulé období. 

b) schvaluje kritéria pro rozdělení finančních prostředků přidělených regionální bowlingové asociaci. 

c) po skončení volebního období provede volby předsedy RBA a členů VV RBA – pro tento účel vydá 

volební a jednací řád. 

7.4 Výkonný výbor RBA 

a) počet členů výkonného výboru jsou minimálně tři osoby. 

b) VV je usnášení schopný za účasti nadpoloviční většiny svých členů. 

c) VV přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů svých členů. 

d) VV ustavuje potřebné komise a schvaluje jejich personální obsazení na návrh jejich předsedů. VV ČBA 

určí, které komise musí RBA ustavit. 

e) jménem RBA jedná jeho předseda nebo jiná osoba pověřená VV RBA. 

f) schvaluje druhy soutěží řízených RBA, 

g) uděluje závazné pokyny hráčům. 

7.5 Výkonný výbor RBA zejména: 

a) zabezpečuje plnění úkolů zadaných VV ČBA. 

b) zabezpečuje činnosti RBA v období mezi jednáními SZO. 

c) řídí mistrovské soutěže v oblasti. 

d) určuje pravomoci a rozsah působnosti odborných sekcí. 

e) může provést kooptaci maximálně 50% členů VV RBA v období mezi zasedáními SZO oblasti. 

f) VV RBA je ze své činnosti odpovědný SZO oblasti a VV ČBA v rozsahu určeném rozhodovacími 

pravomocemi těchto orgánů. 

g) při své činnosti se řídí Stanovami ČKBF, tímto statutem, nařízeními VV ČBA a obecně závaznými 

právními předpisy. 

Díl třetí 

 

Statutární orgány a zásady hospodaření 

 

Čl. 8 

8.1 Statutárním orgánem České bowlingové asociace je její VV ČBA. Jménem VV ČBA jedná prezident. 

V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu 1. viceprezident, v době jeho nepřítomnosti pak i 2. 

viceprezident nebo výkonným výborem pověřený jiný člen VV ČBA. 

8.2 ČBA je oprávněna vstupovat do smluvních vztahů s jinými právnickými a fyzickými osobami. V právních 

vztazích vystupuje ČBA svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 

Čl. 9 

9.1  Majetek ČBA tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

9.2  ČBA hospodaří na základě rozpočtu stanoveného VV ČBA. 

9.3  Zdrojem majetku ČBA jsou : 

a) podíl na dotaci z ČSTV, podíl na dotaci a grantech ze státního rozpočtu a ostatních veřejných 

rozpočtů;  
b) poplatky členů ČBA; 

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností ČBKF a ČBA, zejména v souvislosti s 

organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti  

d) dary; 

e) příjmy z reklam a sponzorské činnosti; 

f) jiné příjmy. 
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Díl čtvrtý 

Bowlingové oddíly 

Čl. 10 

10.1 Bowlingovým oddílem se rozumí oddíl řádně registrovaný u ČBA v rámci některé soutěže pořádané ČBA. 

10.2 Bowlingové oddíly jsou povinny řídit se v oblasti vlastní bowlingové sportovní činnosti Stanovami ČKBF, 

tímto Statutem ČBA a vnitřními předpisy a rozhodnutími jednotlivých orgánů ČBA; zejména Pravidly, 

Soutěžním řádem, Disciplinárním řádem, Přestupním řádem, Rozpisy příslušných mistrovských a 

nemistrovských soutěží a Hospodářskými směrnicemi, které mají přímý vztah ke sportovní činnosti (např. 

směrnice pro odměňování rozhodčích a pod.). 

10.3 Povinností každého člena bowlingového oddílu je: 

a) řídit se výše v čl. 10.2. uvedenými předpisy ČKBF a ČBA a závaznými pokyny VV ČBA nebo VV 

RBA; 

b) řádně hradit poplatky členů ČBA dle výše určené VH ČBA nebo VV ČBA; 

10.4 Právem každého člena ČBA je podílet se na fungování ČBA zejména delegováním zástupců oddílů na SZO, 

případně za podmínek čl. 5.4. tohoto Statutu delegovat na jednání VH ČBA jednoho delegáta s hlasem 

rozhodujícím a podávat přihlášky kandidátů pro volbu volených funkcionářů ČBA. 

 

Díl pátý 

Závěrečná ustanovení 

Čl. 11 

11.1 Tento statut byl schválen Prezidiem České kuželkářské a bowlingové federace dne 29.04.2021 a nabývá 

 účinnosti dnem 29.04.2021 

11.2 Závazný výklad statutu provádí Prezidium ČKBF. 

 


