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Stanovisko LK k průběhu voleb na VH ČBF – OStČ 
 
Statut a další dokumenty pobočného spolku musí být v souladu se Stanovami ČBF, jak je uvedeno v čl. 
15.13. Statut pobočného spolku ČBF - OStČ v bodě 3.2 uvádí, že VH oblasti navrhuje počet a personální 
obsazení Oblastního výboru, Dozorčí a odvolací komise a Statut ke schválení Výboru ČBF. S tímto 
bodem je v rozporu Volební řád, kde je uvedeno, že VH oblasti zvolí 5 členů výboru a ti mezi sebou 
zvolí předsedu a místopředsedu. Volební řád oblasti musí být v souladu se Stanovami ČBF, kde čl. 15.5 
stanovuje: „Jmenování a odvolávání předsedy, místopředsedy a členů Oblastního výboru je v 
působnosti Výboru ČBF.“ Tedy až rozhodnutím Výboru ČBF dochází ke vzniku těchto funkcí jednotlivým 
funkcionářům, když i dle Statutu pobočného spolku čl. 3.2.1. valná hromada pobočného spolku pouze 
navrhuje počet členů a personální složení výboru pobočného spolku.   
 
 
Přestože VH oblasti nezvolila předsedu a místopředsedu, domníváme se, že volba členů výboru 
proběhla v pořádku a uvedení zvolení funkcionáři musí oblast Střední Čechy navrhnout Výboru ČBF ke 
schválení. Volba předsedy a místopředsedy je dle výše uvedených ustanovení neplatná a Výbor ČBF z 
navržených 5 členů (které VH oblasti zvolila) může za předsedu a místopředsedu jmenovat kohokoliv 
z nich, případně jmenovat za člena Výboru a předsedu i místopředsedu kohokoliv jiného do oblasti 
náležejícího. 
 
 
U DOK je situace malinko nejasná: členové DOK byli zvoleni správně, ale o volbě R. Hniličkové jako 
předsedkyně komise není nikde žádná zmínka, pouze na dalším řádku zápisu z VH je uvedena jako 
předsedkyně komise. Tady platí totéž – V ČBF může Valnou hromadou oblasti navržené členy DOK 
potvrdit a vybrat z jejich středu předsedu, případně jmenovat za člena DOK a předsedu kohokoliv jiného 
do oblasti náležejícího. 
 
 
 
 
Za LK ČBF 
Ing. Pavel Hlaváček 
předseda LK 
 
 
Toto stanovisko je přílohou č.1 zápisu z jednání Výboru ze dne 11.7.2022 
 
Michal Konečný 
Generální sekretář 


