
Český badmintonový svaz, z.s. 

DELEGÁTI VH – VARIANTY 

AKTUÁLNĚ PLATNÝ STAV – 45 DELEGÁTŮ: 

a. předseda ČBaS, předsedové odborných komisí a předseda legislativní rady,  
 

 v letech 2020 a 2021 shodně 5 delegátů 
 

b. do celkového počtu čtyřiceti pěti delegátů zástupci všech oblastních svazů v poměru 
stanoveném podle počtu evidovaných členů v jednotlivých oblastech k poslednímu dni roku 
předcházejícího roku konání valné hromady, přičemž pouze tito delegáti mají právo hlasovat. 

 
 k rozdělení mezi oblasti 40 delegátů 

Právo účasti: předseda dozorčí rady a předem přihlášení hosté. 

SROVNÁNÍ POČTU DELEGÁTŮ V ROCE 2020 A V ROCE 2021 – AKTUÁLNÍ STAV 

 

NÁVRH VÝKONNÉHO VÝBORU – 30 DELEGÁTŮ:  

a. zástupci členů ČBaS – právnických osob, přičemž na každého člena s více než 200 
registrovanými členy připadá jeden delegát, v případě více než třiceti klubů a oddílů s více než 
200 registrovanými členy s přidělením delegátských míst podle velikosti klubu či oddílu,  

 
 cílem navýšení členské základy 

 
 akcentuje silné kluby 

 
 počítá se zavedením jednoduché registrace všech členů pro čerpání výhod (diskuzní fórum, 

provázanost s evidencí členů potřebnou pro dotace) 
 

 členem ČBaS aktivní hráč, hobby hráč, trenér, rozhodčí i funkcionář – každý se 
zájmem o dění v badmintonu je důležitý a svědčí o aktivitě klubu či oddílu 

 
b. do celkového počtu třiceti delegátů zástupci všech oblastních svazů v poměru stanoveném 

podle počtu registrovaných členů v jednotlivých oblastech k poslednímu dni roku 
předcházejícího roku konání valné hromady. Každý delegát má jeden hlas, hlasy všech 
delegátů mají stejnou váhu. 

 



Český badmintonový svaz, z.s. 

 poskytuje čas na zavedení jednoduché registrace a klubům čas na registraci členů 
 

 po přechodné období využívá dosavadní variantu 
 

 a v případě nedostatečného zastoupení členy klubů přejímají místa zástupci oblastí 
v poměrném zastoupení 

Právo účasti s hlasem poradním, nejsou-li delegáty: předseda ČBaS, předsedové odborných komisí, 
předseda legislativní rady, předseda dozorčí rady, generální sekretář. 

 celkově je navrženo snížení celkového počtu delegátů, je pro ně však uvolněno cca 5 míst 
z vedení ČBaS 
 

 zachován systém poměrného zastoupení 
 

 navržení členové vedení disponují poradními hlasy 
 

 nově zapojen předseda dozorčí rady a generální sekretář 

Právo účasti: předem přihlášení hosté. 

MODELACE NÁVRHU VV PODLE DAT K 31.12.2020 (KLUBY NAD 50 ČLENŮ) 

 

NÁVRH SPRÁVNÍ RADY – 45 DELEGÁTŮ: 

a. z každé oblasti 1 zástupce,  
 

 celkem 8 delegátů 
 

b. zástupci extraligových týmů, 
  
 varianta obvyklá pro kolektivní sporty 

 



Český badmintonový svaz, z.s. 

 není stanoveno, k jakému datu – zda z probíhajícího ročníku, či z nadcházejícího ročníku 
(VH typicky červen) 
 

 celkem 8 delegátů  
 

c. do počtu 45 delegátů pak delegáti z oblastí dle členské základny na základě dat k poslednímu 
dni roku předcházejícího, přičemž pouze tito delegáti mají právo hlasovat. 
 
 k rozdělení zbývá 29 mandátů, klíč se nemění 

Právo účasti: členové výkonného výboru, generální sekretář, předseda dozorčí rady, předseda 
legislativní rady a předem přihlášení hosté, avšak bez práva hlasovacího. 

 podle návrhu SR tvoří členy VV taktéž předsedové oblastí 
 

 není zřejmé, zda předsedové oblastí coby členové VV bez práva hlasovacího mohou být 
zároveň zástupci oblastí s právem hlasovat 

Dne 10. 5. 2021 diskutována varianta stanovení počtu delegátů nikoli na základě členské základny, 
nýbrž na základě licencovaných hráčů, trenérů a rozhodčích vždy k 31. 1. daného roku – klíč se blíží 
klíči v návrhu VV a tím se otvírá možnost široké diskuze. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ PŘEDLOŽENÝ P. FRENDLEM 

Počet delegátů zůstává zachován – 45. Podle návrhu p. Frendla je jediným relevantním údajem 
žebříčkové umístění hráčů jednotlivých oblastí, které jedině svědčí o aktivitách daného oddílu či klubu. 
Možná by se dalo smířit i s licencovanými členy. 

TABULKA PŘEDLOŽENÁ P. FRENDLEM 

 



Český badmintonový svaz, z.s. 

SROVNÁNÍ TOTOŽNÝCH HRÁČŮ NAPŘÍČ ŽEBŘÍČKY U13 – DOSPĚLÍ 

- pro demonstraci problematiky předložené varianty a především přehlednost zvolena oblast 
Střední Čechy (nejméně hráčů na žebříčku/nejmenší oblast) 

- barevně vyznačení hráči figurují na více žebříčcích, do kvóty pro výpočet mandátů jsou 
započteni vícekrát 

 

 


