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Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS  

Číslo jednací: 03/2020 Datum a místo: 3. 11. 2020, Praha 6 

distanční způsob  

Přítomní členové výkonného výboru:  
JUDr. Josef Rubáš, Petr Koukal, Tomáš Urbánek 
Členové výkonného výboru účastnící se 
distanční formou: Petr Martinec 

Omluvení členové výkonného výboru:  

Přítomní hosté: Lucie Sladká (zapisovatelka jed-
nání), Ing. Hana Musilová, Petra Moravcová 
Hosté účastnící se distanční formou: Linda 
Janoštíková, Mgr. Michal Böhm, Ing. Jan Kolář, Karel 
Reichman, Ing. Vít Dostál, Tomáš Knopp, Miroslav 
Loskot, Ing. Jiří Pavelka, Václav Drašnar, Mgr. Jan 
Port 

Omluvení hosté:  

Ing. Karel Tomek, Zdeněk Chumchal, Radomír Liebl  

 
 
1. Zahájení a organizační informace 
 
Jednání výkonného výboru zahájil v 14:00 a následně za právní pomoci Josefa Rubáše řídil předseda ČBaS 
Petr Koukal. Z důvodu nouzového stavu na území ČR v souvislosti výskytem koronaviru SARS-Co-2 a s tím 
spojených vládních omezení a nařízení, se někteří hosté nebo členové výkonného výboru zúčastnili jednání 
distanční formou. Výkonný výbor se sešel v počtu 4 členů a je usnášeníschopný.  
 
 
2. Schválení distančního způsobu jednání a hlasování 
 
Usnesení č. 1: Výkonný výbor schvaluje distanční způsob zasedání a hlasování.  
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
 
3. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS 
 
Návrh programu jednání byl rozeslán předem e-mailem všem členům VV i hostům včetně příloh – Pravidla pro 
zasedání a hlasování výkonného výboru distanční formou a Návrh změn v rozpočtu ČBaS. 
 
Diskutovaný návrh na změnu programu – doplnění bodu č. 10 k zajištění fungování ekonomické komise o infor-
mace o odstoupení předsedy EK Ing. Jaroslava Chlubny. 
 
Usnesení č. 2: Výkonný výbor schvaluje program v navrženém znění s doplněním bodu o odstoupení předsedy 
EK. 
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 
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4.  Informace předsedy ČBaS o činnosti v uplynulém období 
 
Předseda ČBaS Petr Koukal informoval o setkáních a komunikaci se státními sportovními autoritami, problema-
tice čerpání dotací NSA, schůzkách s potencionálními partnery a navázání spolupráce se sportovními komerč-
ními centry. 
 
Usnesení č. 3: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy ČBaS.  
 
Usnesení č. 4: Výkonný výbor uložil legislativní radě zpracování pravidel čerpání finančních prostředků ČBaS.  
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
5. Informace o činnosti MK v uplynulém období  
 
Předseda MK Tomáš Urbánek informoval o vytvoření nového loga a s tím spojeným rebrandingem (inovace a 
oživení grafického symbolu ČBaS). Náklady na proces rebrandingu  a s tím spojené výdaje na výrobu nových 
materiálů budou zahrnuty v rozpočtu pro rok 2021. Předseda MK dále informoval o aktuální situaci s dodavate-
lem softwaru nového informačního systému MIP. 
 
Usnesení č. 5: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy MK. 
 
Usnesení č. 6: Výkonný výbor schvaluje nové logo a s tím spojenou novou identitu ČBaS. 
  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
 
6. Informace o činnosti TMK v uplynulém období 
 
Předseda TMK JUDr. Josef Rubáš informoval o procesu přechodu na nový systém přípravy talentované mlá-
deže – výběr center (VSCM  a SCM) a středisek (SpS,) a jejich zkušebním provozu.  Dále podal informaci o 
dvou reprezentačních akcích (MEJ U19 a kvalifikace na ME smíšených družstev). V návaznosti na aktuální situ-
aci byla zpracována úprava rozpočtu TMK.  
 
Usnesení č. 7: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy TMK. 
 
Předseda TMK JUDr. Josef Rubáš dále požádal o zaznamenání výsledku hlasování per rollam.  
 
Usnesení č. 8: Výkonný výbor schvaluje nákup 1200 tub míčů pro zkušební provoz center a středisek v rámci 
zkušebního provozu nového systému přípravy talentované mládeže dle podmínek uvedených ve smlouvě s do-
davatelem míčů. 
 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se hlasování 2 
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7. Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období 
 
Předseda STK a KR Ing. Jan Kolář informoval o aktuálně přesunutých termínech MČR jednotlivých kategori. 
MČR v minibadmintonu je zrušeno bez náhrady a další se bude konat až v roce 2021. Předseda STK informo-
val o zaslaném návrhu výkonnému výboru na řešení formátu extraligy.  
Za komisi rozhodčích informoval uskutečněných školení vrchních rozhodčích a hlavních rozhodčích. 
 
Usnesení č. 9: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy STK a KR. 
 
 
8. Informace o činnosti SR v uplynulém období  
 
Předseda SR Petr Martinec informoval o zaslaných připomínkách ke změně rozpočtu. 
 
Usnesení č. 10: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy SR.  
 
 
9. Projednání a schválení aktualizace rozpočtu ČBaS 
 
Členka EK Ing. Hana Musilová informovala a doplnila informace týkající se návrhu změn v rozpočtu pro rok 
2020.  
Správní rada zaslala výkonnému výboru protinávrh s připomínkami k aktualizovanému rozpočtu. 
 
Návrh usnesení č. 11: Výkonný výbor přijal návrh správní rady s připomínkami k aktualizovanému rozpočtu 
2020 a nechal o něm hlasovat jako protinávrhu. 
 
Hlasování: pro 1, proti 3, zdržel se hlasování 0 – protinávrh nebyl přijat, dále se hlasovalo o návrhu původního 
usnesení  
  
Usnesení č. 11: Výkonný výbor schvaluje aktualizovaný rozpočet ČBaS navržený EK pro rok 2020. 
 
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se hlasování 0 
 
Předsedou SR byla vznesena námitka, že hlasování o schválení aktualizace rozpočtu 2020 nebylo v souladu se 
stanovami ČBaS. Předseda legislativní rady Mgr. Michal Böhm informoval o správnosti postupu a potvrdil plat-
nost hlasování; vzhledem ke skutečnosti, že se koná jednání výkonného výboru, správní rada nehlasuje. 
 
Usnesení č. 12: Výkonný výbor uložil legislativní radě zpracovat výklad stanov, týkající se bodů schvalování 
změn rozpočtu v probíhajícím finančním období a schvalování nového rozpočtu pro nadcházející účetní období. 
Součástí tohoto výkladu bude vysvětlení práv a povinností SR vztahující se k výše uvedeným bodům.  
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 
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10. Informace o odstoupení předsedy EK Ing. Jaroslava Chlubny a diskuze k zajištění fungování 

Ekonomické komise 
 
Předseda ČBaS informoval o obdrženém odstoupení Ing. Jaroslava Chlubny z pozice předsedy EK a podal in-
formaci o hledání kandidátů a další činnosti komise. 
 
Usnesení č. 13: Výkonný výbor přijal odstoupení předsedy EK Ing. Jaroslava Chlubna.  
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
 
11. Diskuze k aktuálním hlavním tématům 
 

 Předseda dozorčí rady ČBaS Karel Reichman byl vyzván k vysvětlení jím tvrzené informace o možnosti 
umístění VSCM ve sportovním centru ČUS v Nymburce. Předseda ČBaS již dříve obdržel informaci od 
předsedy ČUS, že umístění VSCM ve sportovním centru ČUS není možné. Karel Reichman vysvětlení 
nepodal a požádal o přeložení diskuze na osobní schůzku dne 5. 11. 2020. 

 

 Předseda MK Tomáš Urbánek vysvětlil, že použití nového loga ČBaS není pro jednotlivé oblastní svazy 
povinné, ale doporučující. Podmínkou pro oblastní svazy zůstává dodržování aktuálně nastavených 
podmínek pro používání současného loga ČBaS. 
 

 Předseda LR vznesl návrh zvážit individuální ohodnocení členům svazu, kterým se současnou situací 
kvůli SARS-Co-2 vzniká více pracovních činností. 
 

 Předseda STK navrhl dořešit disciplinární řád, který předložila LR. 
 

 
 
12. Závěr 
 
Předseda ČBaS Petr Koukal poděkoval všem přítomným za spolupráci a navrhl termín příštího setkání výkon-
ného výboru v týdnu 7. - 11. 12.2020; bude upřesněno. 
 
 
V Praze dne 6. 11. 2020 
 
 
 
 
 
     
 

   Petr Koukal,  
předseda ČBaS 


