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INFORMACE OBLASTNÍM BADMINTONOVÝM SVAZŮM
K PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
V Praze dne 31. 12. 2021
Vážení zástupci oblastí,
v souvislosti se svoláním mimořádné valné hromady ČBaS na den 12. 2. 2022 (dále jen „MVH“) si Vám
tímto dovolujeme zaslat podrobné informace k zajištění přípravy ve Vašich oblastech a k hladkému
průběhu MVH na místě.
V souladu s čl. XV. odst. 5 stanov platí, že „mimořádné valné hromadě přísluší rozhodovat pouze
o věcech, které vedly ke svolání této mimořádné valné hromady“. Program mimořádné valné hromady
je tedy pevně dán.
Stěžejním bodem této MVH je schválení novelizace stanov ČBaS a souvisejících dokumentů jako
jednoho provázaného celku.
V rámci jednání výkonného výboru dne 12. 10. 2021 bylo jednomyslně odsouhlaseno předložit členské
základně jednotný návrh novelizace ze strany VV, návrhy jsou připraveny k finálnímu odsouhlasení VV
dne 5. 1. 2022 a neprodleně poté budou zveřejněny na webu ČBaS. Od začátku prosince máte veškeré
dokumenty v téměř finální verzi k dispozici a kdykoliv s nimi můžete seznámit členskou základnu Vaší
oblasti.
V souladu s uvedenou dohodou ze dne 12. 10. 2021 je pak Vaší úlohou oblastním delegátům předestřít,
že tento návrh je společným výstupem jednání VV, jeho přijetí je široce podporováno a je nutné pro
další postup v programu mimořádné valné hromady.
S novelizací stanov, tak jak byla učiněna v červnu 2021 a jak bude učiněna v průběhu této MVH, je
spojena změna klíče i počtu delegátů, jakož i datum, ke kterému bude počet delegátů znám.
V první části MVH činí počet delegátů 45, z každé oblasti po 2 zástupcích a do celkového počtu 45
delegátů zástupci všech oblastních svazů v poměru stanoveném podle počtu licencovaných hráčů,
trenérů a rozhodčích v jednotlivých oblastech k 31. 1. 2022.
Po přijetí novelizace stanov činí počet delegátů 39, z každé oblasti po 1 zástupci a do celkového počtu
39 delegátů zástupci všech oblastních svazů v poměru stanoveném podle počtu licencovaných hráčů,
trenérů a rozhodčích v jednotlivých oblastech k 31. 1. 2022, vždy minimálně po jednom zástupci z každé
oblasti (tj. rovněž vždy minimálně po 2 zástupcích), maximálně však po 11 zástupcích z jedné oblasti.
Výkaz o členské základně a počty delegátů k 31. 1. 2022, a to jak pro první část MVH, tak i pro část po
přijetí novelizace stanov, Vám zašleme v co nejkratším možném termínu po jejich zpracování. Je
zřejmé, že počet delegátů bude pro druhou část MVH ponížen o 6 delegátů z řad zástupců oblastí,
neboť podle žádné z verzí stanov již delegáty netvoří nikdo ze zástupců vedení svazu.
Je samozřejmě možné již nyní uspořádat oblastní valné hromady a prozatím stanovit pořadí případných
delegátů na MVH, kdy po doručení konkrétního počtu delegátů tuto informaci zástupcům oddílů ve Vaší
oblasti doplníte a delegáty určíte dle předem stanoveného pořadí na základě již proběhlé valné hromady
oblastního svazu.
V této souvislosti Vám budou ze strany sekretariátu ČBaS rovněž rozeslány delegátní listiny ve dvojím
vyhotovení, z nichž jedna bude určena pro první část MVH a druhá pro část MVH po novelizaci stanov.
Na tyto delegátní listiny poté doplníte jména delegátů pro obě části MVH (pro druhou část MVH bude
počet delegátů v rámci jednotek nižší) a potvrzené oprávněným zástupcem oblastního svazu zašlete
elektronicky na sekretariát ČBaS. Na místě pak bude na základě poskytnuté dokumentace oblastními
svazy zajištěn hladký průběh přepočtu zúčastněných delegátů.
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Po přijetí novelizace stanov bude následovat krátká přestávka, ve které budou vyzváni delegáti, kteří
nebudou mít mandát pro druhou část MVH, aby se přesunuli do části pro hosty, případně MVH opustili.
Dalšími podstatnými body MVH jsou volba nového předsedy ČBaS coby člena výkonného výboru
ČBaS jako kolektivního orgánu a dalších členů výkonného výboru. Do funkce členů výkonného
výboru bude voleno nejméně 4 a nejvýše 8 osob, v závislosti na počtu kandidátů.
Návrhy kandidátů na jednotlivé funkce je nutno podat na sekretariát ČBaS nejpozději 15 dnů před
konáním mimořádné valné hromady, tj. do pátku 28. 1. 2022.
Předsedou ČBaS se může stát každý člen ČBaS, který je svéprávný, bezúhonný a dosáhl věku třiceti
let, když se má za vhodné, aby dříve působil jako člen sekretariátu, odborné komise, dozorčí rady,
legislativní rady nebo jako člen volených orgánů oblastního svazu. Návrh kandidáta na předsedu ČBaS
je oprávněn podat kterýkoliv člen ČBaS.
Členem výkonného výboru se může stát každý člen ČBaS, který je svéprávný, bezúhonný a dosáhl věku
osmnácti let (dle poslední verze návrhu novelizace stanov). Návrh kandidáta na člena výkonného výboru
je oprávněn podat kterýkoliv člen ČBaS nebo kandidát osobně. Má se za vhodné, aby z podané
kandidatury vyplývaly odborné předpoklady kandidáta k výkonu funkce a oblast působnosti, které se
kandidát hodlá ve výkonném výboru věnovat v rámci zřízených odborných komisí.
Dále pro zájemce o podrobnosti k volbám odkazujeme na Volební řád Valné hromady ČBaS (obsah
dokumentu návrh kandidáta, vystoupení kandidátů, rozprava k volbě atd.).
Výkonný výbor si posléze ze svého středu volí místopředsedu ČBaS a předsedy odborných komisí.
V neposlední řadě je pro zajištění průběhu valné hromady potřeba zvolit pracovní předsednictvo
vč. předsedy valné hromady, mandátovou komisi, návrhovou komisi, volební komisi, zapisovatele
a ověřovatele zápisu, což bude rovněž předmětem diskuze v rámci plánovaného jednání výkonného
výboru.
V případě, že byste potřebovali přípravu před mimořádnou valnou hromadou ve Vaší oblasti
konzultovat, obraťte se prosím na Mgr. Livii Lubinovou, poradkyni LR ČBaS, na e-mailu
livie.lubinova@gmail.com.
Věříme, že s přispěním nás všech proběhne předání vedení Českého badmintonového svazu hladce
a na profesionální úrovni.
S přáním osobních i badmintonových úspěchů v novém roce

Petr Koukal
předseda ČBaS

