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POZVÁNKA 

 
na Valnou hromadu ČBaS,  

 
která se bude konat v sobotu 19. června 2021 od 10:00 hodin, 

v hotelu OREA PYRAMIDA, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 
 
 
Program:  
 

1) Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, pracovní předsednictvo, komise) 
2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období 
3) Zpráva ekonomické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období, projednání a schválení 

zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období, rozpočtový plán na 
následující období 

4) Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období 
5) Zpráva legislativní rady ČBaS o činnosti za uplynulé období 
6) Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
7) Zpráva marketingové komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
8) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
9) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o činnosti za uplynulé období 
10) Hlasování o setrvání ve funkci předsedy ČBaS – vyslovení důvěry 
11) Volba předsedy ekonomické komise ČBaS 
12) Odvolání předsedy dozorčí rady ČBaS 
13) Volba člena dozorčí rady ČBaS 
14) Projednání, diskuze a případné schválení novelizace stanov ČBaS  

a. ve znění předloženém VV ČBaS, přičemž se navrhuje hlasování po logicky 
ucelených celcích, 

b. ve znění dle zadání VH ze dne 20. června 2020, přičemž se jedná o hlasování  
o dvou bodech dle zadání VH, 

c. novelizace stanov, tak jak ji předkládá StčBaS (návrh Středočeského 
badmintonového svazu, z.s., ve znění odsouhlaseném SR ČBaS); 

když veškeré návrhy budou zveřejněny na webu ČBaS a delegátům předloženy písemně 
předem 

15) Odvolání předsedy ČBaS (návrh Středočeského badmintonového svazu, z.s.) 
16) Diskuze 
17) Projednání a schválení usnesení valné hromady 

V Praze dne 17. května 2021                 

 
Petr Koukal 
předseda ČBaS        
 
Oblastní svazy a kluby či oddíly mají právo předkládat na valné hromadě své návrhy. V případě, 
že tyto návrhy mají být zahrnuty do programu valné hromady jako samostatný bod jednání, je 
třeba žádost a popis těchto návrhů doručit předsedovi ČBaS v písemné podobě nejméně čtrnáct 
dnů před konáním valné hromady. 
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Cestovní náhrady:  
Budou proplaceny po předložení jízdenky či správném vyplnění cestovního výkazu, který obdržíte na místě. 
Cesta osobním automobilem bude proplacena ve výši 5 Kč/km v případě nejméně jednoho 
spolucestujícího.  
 
Protokol Covid-19 (bude se řídit dle aktuálních vládních nařízeních a opatření MZ): 
 

Ke dni 10. 5. 2021, resp. 17. 5. 2021 platí: 
1) Každý účastník bude vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest (zakrývající nos a ústa), kterým je 
respirátor nebo obdobný́ prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně̌ všechny 
technické́ podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně̌ filtrační ́účinnost alespoň 94 % dle příslušných 
norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická́ obličejová́ maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně 
všechny technické́ podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které́ brání šíření 
kapének. 
 

2) Účastníci budou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s 
výjimkou osob ze společné domácnosti. 
 

3) Účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 
mimořádného opatření, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky 
nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor. Každý účastník předloží pro umožnění vstupu na VH ČBaS 
jedno z níže uvedených potvrzení o: 

• absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 

• absolvování nejdéle před 72 hodinami POC testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo 

• laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 
neuplynulo více než 90 dní, nebo 

certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od 
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dnů,  
 

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
 

Parkování: 
Zdarma v areálu hotelu. Vjezd je z ulice Pod Královkou. 
 

Občerstvení: 
Po celou dobu konání VH bude zajištěno občerstvení včetně oběda a nápojový servis. 
 

Dress code: 
S ohledem na místo konání žádáme účastníky o vhodné oblečení (smart casual). 
 

Ubytování: 
V případě Vašeho zájmu si můžete zajistit ubytování v hotelu na vlastní náklady za zvýhodněné ceny. 
Jednolůžkový pokoj se snídaní a DPH za cenu 1.495,- Kč. Dvojlůžkový pokoj se snídaní a DPH za cenu 
1.518,- Kč. Při rezervaci uveďte heslo „badminton“. 


