
Statut
Asociace ženských ligových klubů 

I. Základní ustanovení

1.1 Asociace ženských prvoligových klubů, dále jen AŽLK, je vnitřní organizační složkou ČBF - Zájmová
skupina České basketbalové federace o.s., dále jen ČBF.  Dle Článku I. bod 1.5.4 Stanov ČBF, schvaluje
Statut ŽBL Výbor ČBF.

1.2 Sídlo AŽLK je shodné se sídlem České basketbalové federace o.s.

1.3 Zástupce AŽLK je delegátem s hlasem rozhodujícím na Valné hromadě ČBF.

II. Poslání a činnosti AŽLK

II.1 Z pověření Výboru ČBF je AŽLK řídícím orgánem Mistrovství ČR v basketbale žen, dále jen
ŽBL.

II.2 V souladu s řády, směrnicemi a předpisy ČBF je AŽLK oprávněna přijímat vlastní rozhodnutí a
vydávat vlastní dodatky řádů, směrnic a předpisů ČBF s platností pro ŽBL.

II.3 AŽLK navrhuje Výboru ČBF strukturu těch celostátních soutěží žen, ve kterých startují družstva
ŽBL společně s družstvy nižších soutěží organizovaných ČBF  (Český pohár  žen)

II.4 AŽLK stanoví v Rozpisu soutěže ŽBL podmínky účasti v ŽBL, hrací systém, postupové i sestu-
pové klíče a termínovou listinu, která respektuje terminy evropských soutěží, soutěží FIBA a termíny
reprezentačních družstev. Rozpis soutěže ŽBL schvaluje Výbor ČBF.

III. Členové AŽLK

III.1 Členem AŽLK  jsou  basketbalové  kluby,  které  mají  v příslušném soutěžním ročníku  právo  startovat
v ŽBL a které toto právo využijí.

III.2 Členství v AŽLK vniká přijetím přihlášky basketbalového klubu do ŽBL.

III.3 Členem AŽLK se mohou stát  po schválení  Exekutivou AŽLK i  basketbalové kluby,  které sestoupily
z ŽBL v předešlém ročníku.

III.4 Členství v AŽLK zaniká:
III.4.1 Zánikem basketbalového klubu bez jeho právního nástupce.
III.4.2 Vyloučením basketbalového klubu z ŽBL

III.5 Při zániku členství nemá basketbalový klub nárok na vrácení zaplacení členského příspěvku.

III.6 Členové AŽLK mají tato práva:
III.6.1 Vyslat  jednoho  statutárního  zástupce  nebo  jím  zplnomocněného  zástupce  na  jednání  Členské

schůze AŽLK.
III.6.2 Navrhovat, doporučovat a připomínkovat jakýkoli materiál, určený k projednání na Členské schůzi

AŽLK, až do jeho schválení Členskou schůzí AŽLK.
III.6.3 Navrhovat kandidáta pro volby do Exekutivy AŽLK.
III.6.4 Účastnit se jednání Exekutivy AŽLK v případech, kdy se jednání týkají jeho basketbalového klu-

bu.
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III.6.5 Obdržet písemnou  informaci o všech rozhodnutích Exekutivy AŽLK a Sportovního ředitele ŽBL,

týkajících se jeho klubu.
III.6.6 Požádat o členství v AŽLK v případě sestupu jeho klubu do nižší soutěže v termínu, který je stano-

ven pro podání přihlášky do ŽBL při uhrazení ve výši poloviny příspěvku, stanoveného pro členy
AŽLK na příslušný soutěžní ročník.

III.7 Členové AŽLK mají tyto povinnosti:
III.7.1 Plnit rozhodnutí přijatá Členskou schůzí AŽLK, Exekutivou AŽLK a Sportovním ředitelem ŽBL 
III.7.2 Zúčastnit se jednání Exekutivy AŽLK, Sportovního ředitele ŽBL, na které byli řádně písemně po-

zváni.
III.7.3 Uhradit  ve stanovených termínech členský příspěvek AŽLK v plné  výši.  V případě  neuhrazení

členského příspěvku pozbývá po 30 dnech po termínu splatnosti člen svá práva dle článku II. 3.6.
až do doby uhrazení členského příspěvku v plné výši.

IV. Orgány AŽLK

IV.1 Orgány AŽLK jsou:
IV.1.1 Valná hromada AŽLK.
IV.1.2 Exekutiva AŽLK.
IV.1.3 Sportovní ředitel ŽBL.

IV.2 Jednotlivé orgány se při své činnosti řídí svými jednacími řády. Všechny orgány přijímají svá rozhodnutí,
usnesení nebo jiná opatření vždy na základě většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny
přítomných členů.

V. Členská schůze AŽLK

V.1 Členská schůze AŽLK je nevyšším orgánem AŽLK, je tvořená delegáty s hlasem rozhodujícím takto:
V.1.1 Jeden delegát za každého člena AŽLK má jeden hlas.
V.1.2 Guvernér AŽLK má jeden hlas, který ale nemá hlas rozhodující při volbě Exekutivy AŽLK.

V.2 Členskou schůzi svolává Exekutiva AŽLK nejméně jednou ročně vždy s konkrétním návrhem programu
jednání Členské schůze AŽLK.

V.3 Exekutiva AŽLK je povinna svolat Členskou schůzi, požádá-li o to alespoň polovina členů AŽLK a to do
30 dnů od doručení žádosti o svolání valné hromady.

V.4 Členská schůze AŽLK je usnášení schopná, zúčastní li se jejího jednání alespoň polovina členů AŽLK.

V.5 V případě, že Členská schůze AŽLK není usnášení schopná, svolá Exekutiva AŽLK náhradní Členskou
schůzi, která rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

V.6 Členské schůze AŽLK se mohou na návrh Exekutivy ČBF zúčastnit delegáti s hlasem poradním a hosté.

V.7 Členská schůze AŽLK jedná podle  schváleného programu a v souladu s jednacím a volebním řádem
valné hromady.

V.8 Členská schůze projednává, schvaluje zejména:
V.8.1 Statut  AŽLK.
V.8.2 Statut soutěže ŽBL.
V.8.3 Návrh Rozpisu soutěže ŽBL, který je předkládán V-ČBF
V.8.4 Dodatky řádů, směrnic a předpisů ČBF s platností pro ŽBL.
V.8.5 Rozpočet a hospodaření AŽLK.
V.8.6 Výši členských příspěvků AŽLK.
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V.9 Členská schůze volí a odvolává:
V.9.1 Guvernéra AŽLK
V.9.2 Dva členy Exekutivy AŽLK ze zástupců členů AŽLK.

V.10 Členská schůze jmenuje a odvolává Sportovního ředitele ŽBL.

VI. Exekutiva AŽLK

VI.1 Exekutiva  AŽLK má  dvouleté  funkční  období.  Tvoří  ji  Guvernér  AŽLK,  a  dva  členové  Exekutivy
AŽLK. Je nejvyšším orgánem AŽLK mezi Členskými schůzemi. 

VI.2 Exekutivu AŽLK řídí a její jednání svolává Guvernér AŽLK.

VI.3 Exekutiva AŽLK je řídícím orgánem soutěže ŽBL ve smyslu řádů, směrnic a předpisů ČBF.

VI.4 Exekutiva rozhoduje pouze za přítomnosti všech tří členů na jednání nebo formou per rollam.

VI.5 V případě projednávání záležitostí basketbalového klubu, jehož zástupce je členem exekutivy, tento ne-
hlasuje a při rovnosti hlasů má Guvernér AŽLK hlas rozhodující.

VI.6 Exekutiva  AŽLK  odpovídá  za  zpracování  rozpočtu  AŽLK  a  jeho  čerpání  v souladu  s rozhodnutím
Členské schůze AŽLK.

VI.7 Exekutiva stanoví odměny pro členy orgánů AŽLK a Sportovního ředitele ŽBL 

VI.8 Za AŽLK jedná Guvernér AŽLK nebo z jeho pověření Sportovní ředitel ŽBL, a to v souladu s usnesení-
mi Členské schůze AŽLK a Exekutivy AŽLK.

VI.9 Za AŽLK podepisuje Guvernér AŽLK nebo z jeho pověření Sportovní ředitel ŽBL tak, že k nadepsané-
mu nebo natištěnému názvu AŽLK, jménu a příjmení, funkci, připojí svůj podpis. V ekonomických zá-
ležitostech je obsah a výše oprávnění k podepisování upravena ekonomickou směrnicí ČBF.

VI.10 Exekutiva AŽLK je odvolacím orgánem I. stupně proti rozhodnutí Sportovního ředitele ŽBL 

VII. Sportovní ředitel ŽBL

VII.1 Sportovní ředitel ŽBL je podřízen Exekutivě AŽLK, přičemž zajišťuje a vykonává odborné i administra-
tivní činnosti s vysokými pravomocemi při řízení soutěže ŽBL. 

VII.2 Sportovní ředitel ŽBL zodpovídá za:
VII.2.1 Organizování a sportovně technické řízení soutěže ŽBL v souladu s řády, směrnicemi a předpisy

ČBF i dodatky ŽBL ke všem těmto vnitřním směrnicím ČBF.
VII.2.2 Zpracování návrhů Statutu soutěže ŽBL, Rozpisu soutěže ŽBL.
VII.2.3 Zpracování termínové listiny a losování ŽBL.
VII.2.4 Disciplinární řízení v soutěži ŽBL.

VII.3 Sportovní ředitel ŽBL schvaluje:
VII.3.1 Vybavení sportovních hal a technických zařízení pro účast basketbalových klubů v ŽBL.
VII.3.2 Výsledky utkání ŽBL.

VII.4 Sportovní ředitel ŽBL rozhoduje o:
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VII.4.1 Námitkách k soutěži ŽBL a protestech proti průběhu a výsledkům utkání při podpisu kapitána na

zápisu v souladu se Soutěžním řádem basketbalu.
VII.4.2 Disciplinárních trestech v soutěži ŽBL jako disciplinární orgán ŽBL.
VII.4.3 Změnách termínů utkání ŽBL
VII.4.4 Televizních přenosech utkání ŽBL.
VII.4.5 Doplnění účastníků ŽBL na stanovený počet v případech, kdy nedojde k převodu licence ŽBL.

VII.5 Sportovní ředitel ŽBL:
VII.5.1 Vede evidenci finančních závazků basketbalových klubů ŽBL 
VII.5.2 Vede evidenci technických a diskvalifikujících chyb.
VII.5.3 Je tiskovým mluvčím ŽBL.

VIII. Hospodaření AŽLK

VIII.1AŽLK hospodaří dle vlastního rozpočtu, který zpracovává a čerpá v rámci rozpočtu ČBF.

VIII.2Příjmy jsou tvořeny:
VIII.2.1Členskými příspěvky basketbalových klubů.
VIII.2.2Dotacemi prostřednictvím rozpočtu ČBF.
VIII.2.3Dary.
VIII.2.4Příjmy z reklam a sponzorských příspěvků.
VIII.2.5Příjmy z akcí sportovně-společenského charakteru.

VIII.3Náklady jsou  hrazeny z vlastních  příjmů prostřednictvím Sekretariátu  ČBF, který vykonává příslušné
administrativní činnosti.

IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

IX.1 Závazný výklad tohoto statutu náleží pouze Exekutivě AŽLK.

IX.2 Tento statut byl schválen Valnou hromadou AŽLK dne  5. června 2013.

IX.3 Tento statut nabyl účinnosti a platnosti po jeho schválení Výborem ČBF dne 12. července 2013.
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