
  Český badmintonový svaz, z.s.

OZNÁMENÍ PŘEDSEDY ČBAS O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY 
  

Předseda Českého badmintonového svazu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 
Praha, IČ: 00540099, tímto oznamuje badmintonové veřejnosti 

svolání řádné valné hromady ČBaS 

na nejbližší vhodný termín, s předpokladem květen/červen 2021, v souladu s čl. XV. odst. 2 
stanov ČBaS, tj. po účetní závěrce předchozího roku a zároveň nejméně o dva měsíce 
předcházející zahájení následujícího ročníku mistrovských soutěží, jakmile epidemiologická 
situace a související opatření orgánů státní správy umožní zasedání nejvyššího orgánu 
ČBaS prezenčním způsobem. Oznámení času a místa konání valné hromady bude 
publikováno nejméně měsíc předem na internetových stránkách provozovaných ČBaS a 
oznámeno jednotlivým oblastním svazům. 

Předseda ČBaS oznamuje předpokládané svolání řádné valné hromady, přestože jsou 
dány důvody pro rozhodnutí o svolání mimořádné valné hromady v souladu s čl. XV. 
odst. 5 písm. a) stanov ČBaS.  

Hlavním důvodem svolání mimořádné valné hromady, jež znemožňuje epidemiologická 
situace, by bylo především odvolání předsedy Dozorčí rady ČBaS, neboť:  

• dozorčí rada neplní ani své základní povinnosti dané stanovami, tj. provádět nezávislý 
dozor nad majetkovým a finančním hospodařením ČBaS a činností orgánů ČBaS, 
přičemž stávající dozorčí rada například nezpracovala žádné úplné a odborné 
hodnocení účetní závěrky, čímž komplikuje řádné hospodaření ČBaS, dále dozorčí 
rada nezpracovala žádnou odbornou hodnotící zprávu o činnosti ČBaS, orgánů, 
oblastních svazů, o majetkovém a finančním hospodaření ČBaS, kterou by předložila 
výkonnému výboru či valné hromadě ČBaS, když za činnost dozorčí rady je odpovědný 
především její předseda, 

• předseda dozorčí rady dle své činnosti dosud správně nechápe pravomoci a postavení 
dozorčí rady v systému orgánů ČBaS (opakovaně a navíc věcně nesprávným a 
zavádějícím způsobem připravuje výklad stanov ČBaS, který přísluší v souladu se 
stanovami do působnosti Legislativní rady ČBaS – např. stanovisko k rozpočtu ČBaS 
ze dne 25. 1. 2021, které není věcným hodnocením rozpočtu, ale laickou právní 
úvahou), a  

• předseda dozorčí rady svou činností mimo pravomoci vymezené stanovami ČBaS 
poškozuje zájmy ČBaS (přímo komunikuje se třetími osobami mimo ČBaS a 
neoprávněně od nich vyžaduje součinnost). 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v ČR a krátký časový úsek mezi možným 
termínem mimořádné valné hromady a možným termínem řádné valné hromady (přičemž 
cyklus konání valných hromad není mimořádnou valnou hromadou narušen) se však svolání 
mimořádné valné hromady z jakéhokoliv důvodů jeví jako nehospodárné, a proto předseda 
ČBaS oznamuje svolání řádné valné hromady ČBaS na nejbližší vhodný termín souladný se 
stanovami ČBaS. 
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Mezi úvodní body předpokládaného programu záměrně zařazuje předseda ČBaS rovněž 
hlasování o vyslovení důvěry pro jeho setrvání ve funkci jako vyhodnocení prvního roku práce 
jím vedeného týmu, nastaveného směru fungování ČBaS a prezentace českého badmintonu. 

Předpokládaný program řádné valné hromady: 

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

2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období 
3) Hlasování o setrvání ve funkci předsedy ČBaS – vyslovení důvěry 
4) Projednání a schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé 

období 
5) Zpráva ekonomické komise ČBaS o rozpočtovém plánu na následující období 
6) Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé 

období 
7) Zpráva legislativní rady ČBaS o činnosti za uplynulé období 
8) Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
9) Zpráva ekonomické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
10) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
11) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o činnosti za uplynulé období 
12) Volba předsedy Ekonomické komise ČBaS 
13) Odvolání předsedy Dozorčí rady ČBaS 
14) Volba předsedy Dozorčí rady ČBaS 
15) Projednání a schválení strategie – změna stanov ČBaS   
16) Diskuze  
17) Projednání a schválení usnesení valné hromady  

  
Program valné hromady a příslušné související materiály budou publikovány a oznámeny 
v souladu se stanovami ČBaS.  
  
V Praze dne 15. 3. 2021  
  
  
Petr Koukal, 
předseda ČBaS         
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