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KOMPETENCE ORGÁNŮ ČBAS – VARIANTY SLOŽENÍ VV, DŮLEŽITÁ POZICE OBLASTÍ  
 
Statutární orgán ČBaS 
 
V čele ČBaS stál historicky vždy předseda jako orgán statutární, který jedná za spolek navenek.  
 
Aktuálně platné stanovy počítají rovněž s pozicí místopředsedy, který by zastupoval předsedu třeba 
v případě dlouhodobé nepřítomnosti. Místopředseda ČBaS nebyl dosud nikdy zapsán do spolkového 
rejstříku, tuto skutečnost lze v případě potřeby jednoduše napravit.  
 
Výkonný výbor ČBaS 
 
Výkonný orgán označovaný vždy jako výkonný výbor byl do roku 2014 14členný, složený z předsedy 
ČBaS, předsedy EK, předsedy MK, předsedy TMK, předsedy STK, předsedy KR a 8 předsedů 
oblastních svazů. 
 
Stěžejním rozdílem oproti původní vnitřní organizaci spolku byla na VH v roce 2014 změna ve složení 
výkonného výboru. K této změně došlo za účelem zefektivnění práce ve vrcholovém vedení svazu.  
 
V současné době je výkonný výbor 5členný, složený z předsedy ČBaS, předsedy EK, předsedy MK, 
předsedy TMK a předsedy Správní rady ČBaS. Výkonný výbor se nezapisuje do spolkového rejstříku. 
 
Porovnáme-li údaje s tabulkou „Srovnání vybraných sportovních spolků v ČR“, je výkonný orgán  
o velikosti 4-5 členů naprosto adekvátní velikosti členské základy, v maximální variantě by neměl 
překročit počet 7-9 členů. Napříč srovnávanými spolky prochází volba členů výkonného orgánu 
bezvýhradně nejvyšším orgánem jednotlivých spolků. Podrobné srovnání k dispozici zde. 
 
 

MOŽNÉ VARIANTY SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 
 

VARIANTA 1 zadání valné hromady VARIANTA 2 návrh výkonného výboru VARIANTA 3 návrh správní rady 
 

SROVNÁVÁME ZDE 
 
 

SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU JAKO PŔÍLEŽITOST PRO VYMEZENÍ KOMPETENCÍ 
 
Výkonný výbor navrhuje rozšíření VV o předsedu STK a nově o 3 členy ČBaS volené přímo 
valnou hromadou.  
 

 Může se jednat o zástupce jak oblastních (krajských) badmintonových svazů, zástupce Extraligy 
či 1. ligy, významné funkcionáře (například trenéry, rozhodčí BE/BWF) či jakoukoliv jinou osobu 
českého badmintonu, kterou valná hromada do výkonného výboru zvolí. 
 

 Návrh neomezuje podíl oblastí (krajů) na vedení ČBaS, ba právě naopak! Místo jednoho 
zástupce (nyní předsedy SR) mohou být ve výkonném výboru zastoupeny i trojnásobně. 
 

 Tito kandidáti – členové ČBaS by do výkonného výboru kandidovali samostatně, nezávisle na 
osobě předsedy a jeho týmu předsedů odborných komisí. 

 
Součástí návrhu předloženého výkonným výborem je zároveň posílení pravomocí výkonného výboru 
na úkor předsedy svazu. Jedná se tedy o rozšířený VV, byť ne v takovém rozsahu jako usnesením VH 
či návrhem SR, avšak s výrazným posílením pravomocí VV. 
 
Výhodou této varianty je především systematická volba členů výkonného výboru valnou hromadou,  
a tedy složení výkonného výboru z vůle nejvyššího orgánu spolku, se zachováním stále ještě 
„rozumného“ počtu členů. 
 
 

https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20sportovn%C3%ADch%20spolk%C5%AF%20tabulka_3.pdf
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20vnit%C5%99n%C3%AD%20organizace%20sportovn%C3%ADch%20spolk%C5%AF%20v%20%C4%8CR_3.pdf
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Varianty_slo%C5%BEen%C3%AD_VV_tabulka.pdf


Český badmintonový svaz, z.s. 
 

Naproti tomu ze zadání valné hromady a návrhu správní rady vyplývá zapojení 8 předsedů oblastních 
svazů do výkonného výboru, čímž by počet členů VV vystoupal na 12-14 osob. Předsedy oblastí však 
VH nevolí a takto dosazení členové VV by mohli kdykoliv přehlasovat předsedu ČBaS a jeho tým 
(předsedy odborných komisí) zvolený valnou hromadou coby orgánem nejvyšším. Rozhodovací 
kompetence by namísto předsedovi a jeho týmu zvolenému na VH byla dána do rukou předsedů oblastí 
VH nevolených – takové řešení je nesystematické. Výkonný výbor by byl personálně opět velmi 
rozsáhlý.  
 
Vnitřní organizace oblastních badmintonových svazů shrnuje srovnávací tabulka, ze které vyplývá, že 
oblastní svazy dosud nejsou vnitřně řízeny na adekvátní úrovni. 3 z 8 oblastních svazů nejsou 
registrovanými spolky. V některých případech nebylo dohledáno, kdo předsedy oblastí volí, jakými 
vnitřními předpisy se oblastní svazy řídí (nejsou veřejně k dispozici), případně kdy byl konkrétní 
předseda zvolen a jaké je jeho funkční období. Situaci lze narovnat a k tomu doplnit zřízením 14 
pobočných spolků – krajských svazů kopírujících samosprávné uspořádání, a tedy i rozdělování dotací.   
 
Správné vymezení kompetencí na jednotlivých úrovních svazu by přitom přispělo k profesionalizaci 
na všech úrovních, a to v souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 připravenou 
MŠMT, která pracuje s těmito základními dotačními zdroji:  
 
Státní rozpočet 
 
Většina prostředků je určena v souladu se Zákonem o podpoře sportu na reprezentaci a práci  
s talentovanou mládeží, další zdroje z rozpočtu MV a MO výhradně na podporu reprezentace. 
 
Vymezení kompetencí v rámci ČBaS: 
 
 reprezentaci a práci s talentovanou mládeží centrálně řídí Výkonný výbor ČBaS, resp. Trenérsko 

-metodická komise ČBaS, 
 

 sekretariát ČBaS v čele s generálním sekretářem a EK ČBaS zná nejlépe dotační programy 
vypsané na celorepublikové úrovni se zaměřením na reprezentaci a práci s talentovanou mládeží. 

 
Financování prostřednictvím krajů 
 
Krajské samosprávy zpracovávají vlastní krajské koncepce podpory sportu – významná úloha při 
finanční podpoře sportu zejména klubů, regionálních tréninkových akademií, sportovišť či sportovních 
událostí regionálního významu a sloužící k propagaci regionu.  
 
Vymezení kompetencí v rámci ČBaS: 
 
 za účelem maximálního možného čerpání krajských dotací doporučuje EK ČBaS zřízení 14 

krajských badmintonových svazů (pobočných spolků), metodicky přispívá ČBaS, 
 

 krajské badmintonové svazy jsou plně řízeny krajskými orgány, typicky výkonným výborem v čele 
s předsedou, 
 

 vychází se z předpokladu, že právě příslušný krajský badmintonový svaz zná nejlépe dotační 
programy vypsané v příslušném kraji, 
 

 krajský badmintonový svaz se specializuje na oblast krajských dotací, kam směřuje jeden ze 
svých stěžejních zájmů, 
 

 ČBaS poskytuje krajským badmintonovým svazům metodickou podporu v oblasti dotací, 
 

 netříštíme zájmy na celorepublikové a krajské úrovni, každý se specializuje na svou oblast 
s cílem dosažení maxima! 

 
 
 
 

https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/VV2_1.pdf
https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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Financování prostřednictvím měst a obcí 
 
Obce a města řeší problémy obnovy, provozu a údržby sportovních zařízení a podporují tradičně místní 
kluby na výkonnostní úrovni a sport pro všechny.  
 
Vymezení kompetencí v rámci ČBaS: 

 
 kluby/oddíly se specializují na celorepublikový dotační program MŮJ KLUB, metodickou podporu 

poskytuje centrálně ČBaS, 
 

 kluby/oddíly se zaměřují na financování prostřednictvím měst a obcí, případně příslušného kraje, 
 

 vychází se z předpokladu, že právě příslušný klub/oddíl zná nejlépe dotační programy vypsané 
příslušným městem či obcí, případně příslušným krajem, 
 

 krajské badmintonové svazy poskytují metodickou podporu svým klubům. 
 
 

NAVRHOVANÉ SLOŽENÍ VV ČBAS S VAZBOU NA KOMPETENCE – NÁKRES  
 

 


