
   

Český badmintonový svaz, z.s. 

 

    

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY ČBAS 
  

Předseda Českého badmintonového svazu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, 
IČ: 00540099, tímto v souladu s čl. XV. odst. 5 písm. a) stanov ČBaS  

 
rozhodl o svolání mimořádné valné hromady ČBaS, 

 
která se bude konat v sobotu 12. února 2022 v Praze. 

 
 
Mimořádná valná hromada se uskuteční za předpokladu, že epidemiologická situace a související 
opatření orgánů státní správy umožní zasedání nejvyššího orgánu ČBaS prezenčním způsobem, a to 
nejméně 6 týdnů před termínem řádné valné hromady.  
 
Důvodem svolání mimořádné valné hromady je především novelizace stanov ČBaS a souvisejících 
dokumentů v souladu s usnesením valné hromady ze dne 19. června 2021 a dle návrhu výkonného 
výboru ČBaS a dále odstoupení předsedy ČBaS pana Petra Koukala z funkce. 
 
Důvodem svolání mimořádné valné hromady je proto rovněž volba předsedy ČBaS a dalších členů 
výkonného výboru ČBaS v souladu se stanovami ČBaS v novelizovaném znění.  
 
Program mimořádné valné hromady: 

 
1) Volba orgánů mimořádné valné hromady (předseda valné hromady, pracovní předsednictvo a 

komise)  
2) Proslov předsedy ČBaS k aktuální situaci 
3) Schválení novelizace Stanov ČBaS, Jednacího řádu Valné hromady ČBaS, Volebního řádu 

Valné hromady ČBaS, Statutu komisí ČBaS a Jednacího řádu výkonného výboru ČBaS ve 
znění dle návrhu výkonného výboru ČBaS  

4) Odstoupení předsedy ČBaS 
5) Volba předsedy ČBaS 
6) Volba dalších členů výkonného výboru ČBaS 
7) Diskuze  
8) Projednání a schválení usnesení valné hromady  

  
Předseda ČBaS tímto vyzývá k podávání návrhů kandidátů na funkci předsedy ČBaS a na funkce členů 
výkonného výboru ČBaS v souladu s Volebním řádem Valné hromady ČBaS a stanov ČBaS, již 
s přihlédnutím k jejich navrhovanému novelizovanému znění, a to na sekretariát ČBaS nejpozději 15 
dnů před konáním mimořádné valné hromady. Do funkce dalších členů výkonného výboru ČBaS jsou 
voleni nejméně 4 členové a nejvíce 8 členů. Předsedy odborných komisí volí výkonný výbor. 
 
Oznámení času a místa konání mimořádné valné hromady, jejího programu a příslušných souvisejících 
materiálů bude publikováno a oznámeno v souladu se stanovami ČBaS.  
  
V Praze dne 31. 12. 2021  
  
  
Petr Koukal 
předseda ČBaS          


