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Usnesení Valné hromady Českého badmintonového svazu, z.s. 
konané dne 19. 6. 2021 v Praze 

1. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:   
1.1. předsedajícího valné hromady Petra Koukala a pracovní předsednictvo ve 

složení: Michal Böhm, Livie Lubinová  
1.2. členy mandátové komise: Linda Janoštíková, Jan Kolář a Lucie Krejčová, členy 

volební komise: Petra Moravcová, Lucie Sladká a Markéta Osičková, členy 
návrhové komise: Jan Port, Václav Drašnar a Josef Horáček  

1.3. úpravu programu valné hromady – zařazuje se jako nový bod č. 4 do programu 
VH: „Stanovisko předsedy Středočeského badmintonového svazu a člena VV 
k ekonomickým záležitostem ČBaS”  

1.4. zprávu předsedy ČBaS o činnosti ČBaS za uplynulé období, jak ji přednesl pan 
Petr Koukal, předseda ČBaS   

1.5. zprávu o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období, jak ji přednesl 
pan Tomáš Masár, pověřený vedením ekonomické komise ČBaS   

1.6. zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období, jak ji 
přednesl pan Karel Reichman, předseda dozorčí rady ČBaS   

2. VALNÁ HROMADA NESCHVALUJE:  
2.1. úpravu programu valné hromady – nepředřazení bodu č. 15 Programu VH 

(odvolání předsedy ČBaS) před bod č. 14 programu VH (projednání, diskuze a 
případně schválení novelizace stanov ČBaS)  

2.2. odvolání všech členů dozorčí rady ČBaS  
2.3. tajné hlasování o bodu č. 15. Programu VH odvolání předsedy ČBaS  
2.4. odvolání předsedy ČBaS  

3. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:   
3.1. zprávu mandátové komise o účasti delegátů, přednesenou paní Lindou 

Janoštíkovou, předsedkyní mandátové komise   
3.2. zprávu ekonomické komise o činnosti za uplynulé období a rozpočtovém plánu 

na následující období, jak ji přednesl pan Tomáš Masár, pověřený vedením EK 
ČBaS   

3.3. stanovisko předsedy StčBaS a člena VV k ekonomickým záležitostem ČBaS  
3.4. zprávu legislativní rady ČBaS o činnosti za uplynulé období, přednesenou 

panem Michalem Böhmem, předsedou LR   
3.5. zprávu trenérsko-metodické komise o činnosti za uplynulé období, 

přednesenou panem Josefem Rubášem, předsedou TMK   
3.6. zprávu marketingové komise o činnosti za uplynulé období, přednesenou 

panem Tomášem Urbánkem, předsedou MK  
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3.7. zprávu sportovně-technické komise o činnosti za uplynulé období, 
přednesenou panem Janem Kolářem, předsedou STK   

3.8. zprávu o činnosti komise rozhodčích za uplynulé období, přednesenou panem 
Janem Kolářem, předsedou KR   

4. VALNÁ HROMADA VOLÍ:   
 

4.1. pana Tomáše Masára za předsedu Ekonomické komise ČBaS   

5. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZMĚNU STANOV ČBAS TAKTO:  

5.1. čl. XVIII. odst. 2, který nově zní:  

Výkonný výbor sestává z předsedy ČBaS, předsedů ekonomické, 
marketingové a trenérsko-metodické komise a 8 členů správní rady – předsedů 
oblastních svazů. Zasedání výboru se účastní rovněž generální sekretář, avšak 
bez práva hlasování.  

5.2. čl. XV. odst. 6, který nově zní:  
 
Valná hromada je tvořena nejvýše čtyřiceti pěti delegáty, kterými jsou:  
a. z každé oblasti po dvou zástupcích,  
b. do celkového počtu čtyřiceti pěti delegátů zástupci všech oblastních svazů 

v poměru stanoveném podle počtu licencovaných hráčů, trenérů a 
rozhodčích v jednotlivých oblastech ke dni 31. 1. roku, ve kterém se koná 
valná hromada.  

Každý delegát má jeden hlas, hlasy všech delegátů mají stejnou váhu.  
 
Valné hromady se dále účastní s hlasem poradním, nejsou-li delegáty:  
a. předseda ČBaS,  
b. předsedové odborných komisí,  
c. předseda legislativní rady,  
d. předseda dozorčí rady,  
e. generální sekretář.  

 
a související čl. XV. odst. 7, který nově zní: 
 
Právo účastnit se valné hromady mají dále předem přihlášení hosté.  
 

5.3. Ruší se čl. XIX. odst. 6 písmo. c) stanov, v čl. XXV. odst. 2 se vypouští slova 
„a následně správní rada“.  
 

5.4. Statutární orgán je kolektivní a tvoří jej členové VV ČBaS. Předseda ČBaS je 
nadán podpisovým vzorem.  
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6. VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ:   

6.1. VV ČBaS připravit změny všech souvisejících ustanovení stanov v souladu 
s přijatými změnami 

6.2. VV ČBaS v součinnosti s LR ČBaS připravit návrh novelizace stanov do 15. 
12. 2021 

 

Toto usnesení bylo hlasitě přečteno a schválenou valnou hromadou ČBaS. 

V Praze dne 19. 6. 2021  
  

Mgr. Jan Port  
předseda návrhové komise  


