
                                                                                                                                                                                                                                       Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
Zátopkova 100/2                                                           +420 737 263 077 
169 00 Praha 6 - Břevnov                                                                                                                                                                     www.czechbadminton.cz 

 

Návrhy na aktualizaci stanov ČBaS – k projednání VV ČBaS a předložení LR ČBaS 
 

Popis problému  
  
Návrh a jeho zdůvodnění  
  

Dotčená ustanovení 

   
Faktické úpravy v návaznosti na 
změnu legislativy  

Vhodné doplnění nově zřízeného správního orgánu státní správy – Národní sportovní 
agentury k subjektům, se kterými ČBaS úzce spolupracuje.  

Čl. I. odst. 6 
 

Úprava k osobním údajům v návaznosti na změnu právní úpravy – obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů a zákon č. 110/2019 Sb. 

Čl. VI. odst. 5 

Úprava propagace   Úprava propagace badmintonu by měla být zajišťována nejen ve sdělovacích 
prostředcích. V dotčeném ustanovení vypustit slova: „ve sdělovacích prostředcích“.  

Čl. III. odst. 2 písm. j. 

Úprava zveřejňování podnětů – dále jen dobrovolné, bez jakéhokoliv vlivu na povinnost 
orgánů ČBaS písemně odpovědět na doručený podnět, návrh, žádost či stížnost. V 
dotčeném ustanovení vypustit: „a zveřejnění podnětu i odpovědi na internetových 
stránkách provozovaných ČBaS“. 

Čl. VII. odst. 1 písm. d. 

Grafická podoba symbolů  Příprava přílohy stanov – grafická podoba symbolů. Diskuze nad skutečným způsobem 
používání symbolů. Zvážení, zda ponechat vlajku i znak, nebo jen znak.  

Čl. V. odst. 1 

Výslovné doplnění změny symbolů do pravomocí VH (se souhlasem 3/5 většiny 
přítomných delegátů). 

Čl. XVI. odst. 2 

Změna statutárního orgánu  Jako statutární orgán se nově navrhuje předseda a místopředseda ČBaS, shodně 
volení VH coby nejvyšším orgánem spolku, přičemž místopředseda bude VH volen z 
členů VV. 

Čl. XIV. odst. 2 písm. b. 
Čl. XVII. 

Navrhuje se doplnění podpisového práva místopředsedy se zápisem do spolkového 
rejstříku, a to tak, že předseda i místopředseda jednají za spolek samostatně. 

Čl. XIV. odst. 3. písm. s. 
 

Navrhuje se doplnění neslučitelnosti funkce člena dozorčí rady a místopředsedy 
(shodně jako předsedy). Důvodem je posílení statutárního orgánu co do personálního 
obsazení s možností zastupitelnosti, a to přímou volbou členskou základnou. 

Čl. XX. odst. 4 
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Změna složení VV – komplexní 
uchopení problematiky  

Posouzení funkčnosti složení VV do roku 2014 a VV dle aktuálně platných stanov – 
výhody a nevýhody, diskuze.  
  
Předpokládaná shoda na opětovném začlenění předsedy STK do VV.  
  
Postavení výkonného výboru jako výkonného orgánu vzešlého na základě vůle členské 
základy prostřednictvím VH – volbu členů VV nutné vyřešit rovněž správně 
systematicky.  
  
Posílení postavení VV na úkor předsedy ČBaS – specifikováno dále.  
  
Vyvážení počtu členů VV tak, aby v dostatečném počtu byla znatelná názorová 
různorodost plynoucí ze zájmů odlišných skupin, ze kterých se členská základna 
skládá, přitom však se zachováním akčního jednání VV, zohlednění vedoucího 
postavení předsedy a předsedů odborných komisí a možnosti nalezení shody na 
stěžejních tématech.  
  
Zvážení stránky nákladů na jednání VV v navrhovaných počtech.  
  
Zpracování variantního řešení možného složení VV jako výkonného orgánu, který řídí 
činnost ČBaS v období mezi zasedáními valné hromady – dle podnětů VH, VV, SR, 
případně LR.  
Možná srovnávací analýza složení VV napříč sportovními spolky na území ČR.  
  
Úprava četnosti setkávání VV – dle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. 
Předpokládá se vysoká míra spolupráce v rámci VV – jednotliví členové mají jasně 
vymezené úkoly, na kterých pracují v době mezi jednáními VV a jedná se o úzce 
spolupracující skupinu, která vždy najde shodu na potřebnosti oficiálního jednání.  
 
 

Čl. XVIII. odst. 1 
Čl. XVIII. odst. 2 
Čl. XVIII. odst. 3 
Čl. XVIII. odst. 4 

Změna pravomocí VV  S posílením postavení VV se předpokládá též úprava jeho pravomocí, především na 
úkor předsedy, zejména:   

- jmenovat a odvolávat generálního sekretáře a další pracovníky sekretariátu,   
- schvalovat předložené návrhy komisí, rad a členů výboru,   

Čl. XVIII. odst. 7 
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- organizovat výběrová řízení,   
- schvalovat výši a způsob úhrady registračních, členských a obdobných příspěvků 

ČBaS,  
- jmenovat předsedy a členy komisí a rad, přičemž právo valné hromady volit 

předsedy komisí a členy rad tím není dotčeno, 
- vyvíjet plné úsilí s cílem zajistit čerpání dotací pro rozvoj badmintonu v co 

nejvyšším rozsahu.  
  
 
LR ČBaS se ukládá posoudit komplexnost a provázanost navrhovaných úprav, 
případně předložit jejich doplnění. 
 

Změna delegátů VH  
 

Zpracování variantního řešení klíče ke stanovení delegátů VH – představení možných 
propočtů (modelací). Relevantní údaje – členská základna, registrovaní členové.  
  
Důraz by měl být kladen na zástupce klubů a oddílů, následně zástupce oblastí. 
Navrhuje se pracovat s variantou zastropování a snížení celkové počtu delegátů z 
praktických důvodů (problém naplnit počet delegátů). Předpokládá se upřednostnění 
klubů s velkými počty registrovaných členů, sloužící zároveň jako motivace klubům a 
oddílům k pořádání náborů a registraci členů. Diskuze nad skladbou registračních 
příspěvků.    
 

Čl. XV. odst. 6 
 
 
 
 
 
 

Předkládání návrhu na VH a doplnění programu VH – navrhuje se sjednocení, 
vypuštění (o programu rozhoduje svolavatel – VV), případně zařazení se souhlasem 
3/5 většiny přítomných delegátů. 
 
 
 
  

Čl. XV. odst. 4 
Čl. XV. odst. 8 

Změna pravomocí VH 
 

V návaznosti na posílení postavení VV, úsporu prostředků a při vyhodnocení konání 
předchozích zasedání se navrhuje svolávat valnou hromadu počínaje rokem 2022 
jednou za dva roky. Pravomoc svolat VH se nově navrhuje uložit VV, čímž dochází k 
posílení role VV na úkor předsedy.  
 

Čl. XV. odst. 2 
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Následující VH by byla svolána v roce 2022, poté v roce 2024 jako volební a dále vždy 
uprostřed čtyřletého cyklu. 
 
Navrhuje se posílení pravomocí VH:  

- volba místopředsedy z členů VV  
- schvalování koncepce ČBaS  
- schvalování změny symbolů (kvalifikovaná většina).  

 

Čl. XVI. odst. 1 
 
 
Čl. XVI. odst. 2 

Navrhuje se úprava obecné pravomoci VH ve znění: „Valná hromada je oprávněna k 
rozhodování v jiných věcech vyplývajících z těchto stanov, pokud nejsou svěřeny jiným 
orgánům ČBaS.“  
 

Čl. XVI. odst. 4 
 

V souvislosti se zdůrazněním členského principu se navrhuje úprava mimořádné valné 
hromady tak, že ji VV (opět místo předsedy) svolá z rozhodnutí alespoň třetiny členů 
ČBaS – právnických osob. 
 

Čl. XV. odst. 5 

Zrušení správní rady  
 

V návaznosti na změnu složení VV a posílení jeho postavení se navrhuje zrušení 
správní rady a s tím souvisejících ustanovení v textu stanov.   

Čl. XIV. odst. 2 
Čl. XIV. odst. 3 písm. r. 
Čl. XIX. 

V souvislosti se zrušením čl. XIX. upravujícího SR ČBaS jako celku nutno upravit 
navazující číslování, případně odkazy na jednotlivá ustanovení v textu stanov, pokud 
jsou změnou dotčeny.   
 
Aktualizace obsahu stanov.   

Čl. XXVI. odst. 2 

Úprava pravomocí TMK  
  

Úprava textu ohledně pravomocí TMK ČBaS, a to na základě nového systému přípravu 
péče o TM, který tvoří základ fungování sportovní činnosti ČBaS.  
 

Čl. XXII. odst. 3 písm. a 

Úprava pravomocí MK Úprava textu ohledně pravomocí MK ČBaS, navrhuje se vypuštění části dotčeného 
ustanovení: „projednává a schvaluje uzavírání sponzorských smluv, smluv na zajištění 
reklamy a jiných smluv,“.  
Pravomoc se nově stanovuje pro VV ČBaS. 

Čl. XXII. odst. 3 písm. b. 
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Úprava pravomocí EK  Navrhuje se vypuštění poslední věty dotčeného ustanovení: „Stanoví výši a způsob 
úhrady registračních, členských a obdobných příspěvků ČBaS.“  
Pravomoc se nově stanovuje pro VV ČBaS.  

Čl. XXII. odst. 3 písm. c. 

Schvalování rozpočtu  Upravuje se způsob schvalování rozpočtu. Pravomoc se ukládá výlučně VV ČBaS, v 
této souvislosti se prosazuje posílené složení VV ČBaS. Změna souvisí rovněž se 
zrušením SR ČBaS.  

Čl. XXV. odst. 2 

Oblastní badmintonové svazy Navrhuje se vytvoření 14 pobočných spolků – krajských badmintonových svazů, a to 
za účelem bezproblémového administrativního zajištění pro čerpání dotací.   
  
Navrhuje se revize a celková úprava pojetí dotčeného ustanovení v návaznosti na 
změnu systému péče o talentovanou mládež.   
  
Navrhuje se zdůraznění zřízení krajských badmintonových svazů za účelem čerpání 
krajských dotací, neboť právě funkcionáři dané oblasti znají nejlépe možnosti místních 
dotačních titulů.  

Čl. XXIV. 
 

Odměna činovníků Navrhuje se vypustit ustanovení jako nadbytečné.  Čl. XXVI. odst. 4 

Ustanovení závěrečná a přechodná LR ČBaS se ukládá připravit nový čl. XXVI. odst. 9 v souvislosti s předpokládaným 
přijetím odsouhlasených změn stanov na příští VH, v případě nutnosti revidovat 
ustanovení závěrečná a přechodná.  

Čl. XXVI. 

Posouzení návrhů předložených SR  LR ČBaS se ukládá v návaznosti na aktualizaci stanov VV ČBaS připravit stanovisko k 
návrhům předloženým SR ČBaS vč. zdůvodnění.  

Návrhy SR ČBaS, příloha 
zápisu jednání SR ze dne 
25. 2. 2021 

Formální úpravy/překlepy LR ČBaS se ukládá revize stanov po formální stránce – návrh oprav možných 
překlepů.  

celý text 

 


