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PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM AKTUALIZACE STANOV ČBAS 
 
Vážení členové Českého badmintonového svazu, 
 
dovoluji si Vás touto cestou informovat, že na základě usnesení červnové Valné hromady ČBaS připravuje 
výkonný výbor aktualizaci stanov ČBaS.  
 
V souladu s usnesením VV ČBaS byly do 15. 3. 2021 výkonnému výboru zaslány připomínky jednotlivých 
odborných komisí a též správní rady (zveřejněno v zápisu SR ČBaS). 

 
Dne 19. 3. 2021 jsem rozeslal obecný návrh na aktualizaci stanov ze strany VV, a to správní a dozorčí 
radě, jako materiál k dalšímu projednání VV. Tento materiál zahrnuje připomínky odborných komisí a 
úpravy vzešlé z běžné činnosti svazu. Takto koncipovaný obecný návrh je jedním v prvních dokumentů, 
které zveřejňujeme na webu v sekci Valná hromada/Aktualizace stanov 2021.  
 
Poslední Valná hromada ČBaS dala směrem ke změně složení výkonného výboru i složení delegátů VH 
určité zadání, které bude Legislativní radou ČBaS zpracováno.  
 
Stanovy jsou však základním dokumentem našeho spolku. Měly by proto dobře sloužit celé základně, a 
to bez ohledu na to, „kdo je zrovna u moci“, proto považuji za prospěšné, abychom všichni přistoupili k 
aktualizaci stanov společně a návrh na jejich úpravu připravili s přispěním veřejnosti a transparentně. 
 
Navržená aktualizace stanov zahrnuje několik okruhů. Mezi nejdůležitější řadím klíč k určení delegátů 
valné hromady, rozšíření výkonného výboru a omezení pravomocí předsedy ve prospěch širšího vedení 
svazu. K těmto tématům zveřejníme v nejbližší době v sekci Valná hromada/Aktualizace stanov 2021 
podkladové materiály, ve kterých nastíníme a zdůvodníme různé možné přístupy k těmto otázkám. Tyto 
materiály by měly sloužit k otevřené diskuzi a připomínkám badmintonové veřejnosti, které velmi uvítáme. 
Kontaktovat nás můžete na e-mailu info@czechbadminton.cz.     
 
Výše jsem se zavázal k transparentnosti, pro úplnou informovanost proto uvádím, že dne 23. 3. 2021 
doručili zástupci Středočeského badmintonového svazu pan Martinec, paní Krejčová a pan Modlinger 
doplnění bodů plánované valné hromady, a to o odvolání předsedy ČBaS a o novelizaci stanov tak, jak ji 
oblast předkládá, tedy jako celek. Návrh novelizace stanov svým obsahem zcela kopíruje návrh 
předložený SR ČBaS. Body budou samozřejmě na program zařazeny, takové jednání však nepovažuji za 
konstruktivní, není zde žádná diskuze nad předloženými úpravami, žádný prostor pro odlišný názor či 
nalezení shody nad nejdůležitějším dokumentem.   
 
Dne 27. 4. 2021 projednal výkonný výbor předložení obecného návrhu změn ze strany VV ČBaS 
legislativní radě k jejímu právnímu posouzení – vhodnosti navrhovaných změn pro svaz a textaci 
odsouhlasených změn.  
 
Na jednání VV také zaznělo, že správní rada nově žádá legislativní radu o případnou úpravu předloženého 
návrhu. Návrh novelizace stanov ze strany SR ČBaS je i nadále jejich samostatným dokumentem pro 
předložení VH.  
 
Takové stanovisko zcela odporuje požadavku Středočeského badmintonového svazu zastoupeného 
stejnou osobou, panem Petrem Martincem, na hlasování o návrhu VH jako celku a bohužel se pořád 
neblíží mé představě o nalezení shody alespoň na některých bodech aktualizace stanov. Přitom je 
z předložených návrhů zřejmé, že průnik by v určitých oblastech mohl být bez problémů nalezen. 
 
Budu velmi rád, pokud se podrobně seznámíte se všemi dokumenty, které dáme v sekci Valná 
hromada/Aktualizace stanov 2021 v nejbližších dnech k dispozici. Pokud budete mít jakékoliv postřehy či 
návrhy, pište nám prosím na e-mail info@czechbadminton.cz, a to nejpozději do 19. 5. 2021. Neslibujeme, 
že veškeré připomínky zapracujeme, to ani není možné – návrhy bývají mnohdy protichůdné. Všemi 
návrhy se však budeme zabývat. 
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Udělejme společně český badminton zase lepším! 
 
Děkuji za Váš čas i energii, které badmintonu věnujete. 
 
Petr Koukal, 
předseda ČBaS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


