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ODMĚNA PŘEDSEDY ČBaS PETRA KOUKALA 

V řádcích níže podrobně popisuji mou odměnu v pozici předsedy Českého badmintonového 
svazu, aby se předešlo jakýmkoliv spekulacím a fámám. 

Níže jsou základní fakta o mém příjmu. Vše je samozřejmě doložitelné výpisy z účtu ČBaS. 

  

Mzdová oblast není dosud v ČBaS výslovně ošetřena, výše možných příjmů je však 
zastropována podmínkami dotačních programů, ze kterých ČBaS finanční zdroje čerpá, a to 
maximální částkou 300,- Kč/hod. Libovůle je tedy vyloučena již nyní. Aby veškeré mzdové 
podmínky byly v ČBaS naprosto transparentní, připravujeme vnitřní mzdový předpis, který bude 
samozřejmě v souladu právě s podmínkami dotačních programů. 

Na volební valné hromadě jsem ještě před volbou samotnou deklaroval, že se práci předsedy 
svazu hodlám věnovat na plný pracovní úvazek.  

Nástup do funkce: 20. 6. 2020. Finanční odměna čerpána za období až od 1. 7. 2020. 

 

Mzda předsedy byla smluvně sjednána na 50.000,- Kč měsíčně na základě smlouvy uzavřené 
dne 1. 11. 2020, tedy 4 měsíce po mém nástupu do funkce. Na účet mi samozřejmě chodí částka 
krácená o povinné odvody, tedy přibližně 36.500,- Kč.  

Jako náhradu za první čtyři měsíce ve funkci bez odměny, tj. od 1. 7. do 31. 10. 2020, jsem 
svazu vyfakturoval v listopadu 2020 a lednu 2021 celkem 266.000,- Kč (částka je včetně 15% 
DPH). 

Po právní stránce bylo toto řešení a smluvní dokumentace navržena ve spolupráci s právním 
oddělením České unie sportu. 

Součet mých čistých příjmů od nástupu do funkce tedy je: 226.000,- Kč (7-10/2020) + 5x 36.535,- 
Kč (11/2020-3/2021) = 408.675,- Kč, tj. 45.408,- Kč čistého měsíčně. 

Z toho plynou celkové náklady svazu na mou osobu, které jsou dle jednoduchých počtů 57.333,- 
Kč hrubého za měsíc, a nadále se snižují, protože v současné chvíli jsou a nadále zůstanou 
50.000,- Kč hrubého za měsíc. 

Můj fond práce pro ČBaS pravidelně přesahuje 200 hodin. První 4 měsíce byl pravidelně na 
hranici 250 hodin. Čistý příjem přepočtený na hodinovou odměnu pak činí cca 180,- Kč. 

Cestovní náklady sepsané v knize jízd za prvních 6 měsíců činily: 9.210 km x 5,- Kč = 46.050,- 
Kč. Zde uvádím na pravou míru, že se nejedná o proplácení cest z mého bydliště do kanceláře 
svazu, ale výlučně o pracovní cesty. Nárok na proplácení cest do místa zaměstnání dle smlouvy 
nemám. 
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Od ledna 2021 mi běží už jen mzda předsedy, která v této covidové době zahrnuje také 
tréninkové jednotky ve VSCM, kde předávám své know-how a snažím se český badminton 
posunout sdílením mých hráčských zkušeností.  

Pro úplnost informací uvádím, že jsem opustil veškeré své dosavadní projekty a jejich agendu 
jsem předal zaměstnancům nebo kolegům, kterým plně důvěřuji. Práci předsedy se věnuji na 
100 %. 

V Praze dne 28. 4. 2021 

 

Petr Koukal 
předseda ČBaS 

 


