
                              
 
                         Vyjádření dozorčí rady ČBaS k e-mailu zaslaném 
           předsedou ČBaS z.s. panem Petrem Martincem dne 21.9.2022  
  
 
Vážení členové Výkonného výboru ČBaS, 
 
dne 21.9.2022 byl panem předsedou ČBaS Petrem Martincem  zaslán e-mail předsedovi dozorčí 
rady ČBaS s označením, „Prosba o pomoc talentovaným badmintonistům“, kterým  
ho  informoval o skutečnosti, že toto sdělení podepsané některými rodiči hráčů či trenéry bylo 
zasláno Národní sportovní agentuře a to konkrétně jejímu předsedovi panu Neusserovi.  
 
Vzhledem k tomu, že v textu daného e-mailu je zmiňována dozorčí rada ČBaS,  rozhodla se DR 
důrazně ohradit proti neustálému napadání členů DR ČBaS.  
 
 
Dozorčí rada ČBaS vydává následující stanovisko : 
 
 
1. Ze strany žádného z podepsaných osob nebyl podán dozorčí radě žádný oficiální podnět či 
stížnost k popisované situaci. Z tohoto důvodu považuje citaci v emailu: „dozorčí rada, která má 
průběžně dozorovat dění v ČBaS, nejen v této věci nijak nekoná“ za naprostou neznalost 
problematiky práce DR ČBaS ze strany podepsaných osob.    
 
2. Na výkonném výboru konaném dne 8.9.2022 bylo sděleno, že předsedou ČBaS panem Petrem 
Martincem byla nabídnuta zástupcům podepsaných osob osobní schůzka se snahou vše 
konstruktivně vyřešit  a to dne 7.9.2022 v sídle ČBaS při účasti předsedy TMK pana Václava 
Drašnara, člena TMK a trenéra reprezentace U17 pana Michala Turoně  a předsedy ČBaS pana 
Petra Martince. 
I přes domluvený termín se bez řádné omluvy žádný ze zástupců této skupiny na schůzku  
nedostavil.   
 
3. Nový systém přípravy talentované mládeže navazuje na systém zavedený bývalým vedením a 
je v souladu s usnesením VH ČBaS  jakožto nejvyšším orgánem ČBaS. Dozorčí rada musí 
konstatovat, že v současné době vedení ČBaS vytvořilo podmínky pro fungování SpS, SCM, 
VSCM i NC a to včetně angažování zahraničního trenéra. Bohužel někteří hráči je odmítají 
akceptovat či případně konzultovat (bod 2. Stanoviska) a bojkotují přípravu v rámci nastoleného 
systému. 
Vedení svazu vytvořilo podmínky pro členy celého ČBaS  a nelze preferovat pouze vybranou 
skupinku hráčů na úkor hráčů ostatních.   
 
4. Ve velmi krátkém období od zvolení nové DR ČBaS zapracovala DR ve spolupráci 
s ekonomickou komisí a účetní firmou zpracovávající účetnictví ČBaS na zprůhlednění finančních 
toků v ČBaS a nastolení přehlednější účetní evidence, která by byla ku prospěchu všem 
předsedům či členům jednotlivých komisí ČBaS. Tato informace byla podána na VV ČBaS  
konaném dne 8.9.2022 v Praze. DR rovněž konstatuje, že v letošním roce se ušetřilo na platech  
pro činovníky svazu a jednotlivých komisí. 
 
5. Dozorčí rada ČBaS rovněž konstatuje, že ze strany osob uvedených v e-mailu došlo k porušení 
stanov ČBaS z.s., Obecná práva a povinnosti členů, článek VII, číslo 2a, písmeno i a to vzhledem 
ke skutečnosti, že nebyly před odesláním daného e-mailu na Národní sportovní agenturu 
vyčerpány všechny možnosti řešení problémů, které nabízí schválené stanovy ČBaS 
(bod 1. Stanoviska) 
 
 
 



 
 
Citace stanov ČBaS  - článek VII, číslo 2a, písmeno i  : 
 
případné spory související s činností v ČBaS řešit přednostně přes oficiální orgány ČBaS, jakož 
respektovat a podřídit se rozhodnutí orgánů ČBaS. I v případech, kdy české právní předpisy 
umožňují obrátit se na soudní soustavu, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat 
k jeho urovnání veškeré prostředky, které poskytují stanovy a předpisy ČBaS. 
 

      
 
                                                                                    za DR ČBaS  
                                                                                  Chumchal Zdeněk 
                                                                                    předseda DR  
 
 
 
  
V Olomouci dne 27.9.2022 
  
              
  


