ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČBAS
19. června 2021

Český badmintonový svaz, z.s.

Zápis z Valné hromady Českého badmintonového svazu, z.s.
Datum konání:
Místo konání:

19. června 2021
OREA PYRAMIDA, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6

Program:
1) Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, pracovní předsednictvo, komise)
2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období
3) Zpráva ekonomické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období, projednání a schválení
zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období, rozpočtový plán na
následující období
4) Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva legislativní rady ČBaS o činnosti za uplynulé období
6) Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období
7) Zpráva marketingové komise ČBaS o činnosti za uplynulé období
8) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období
9) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o činnosti za uplynulé období
10) Volba předsedy ekonomické komise ČBaS
11) Odvolání všech členů dozorčí rady ČBaS (návrh SK HAMR, z.s.)
12) Volba členů dozorčí rady ČBaS (návrh SK HAMR, z.s.)
13) Projednání, diskuze a případné schválení novelizace stanov ČBaS
a. ve znění předloženém VV ČBaS, přičemž se navrhuje hlasování po logicky
ucelených celcích,
b. ve znění dle zadání VH ze dne 20. června 2020, přičemž se jedná o hlasování
o dvou bodech dle zadání VH,
c. novelizace stanov, tak jak ji předkládá StčBaS (návrh Středočeského
badmintonového svazu, z.s., ve znění odsouhlaseném SR ČBaS);
když veškeré návrhy budou zveřejněny na webu ČBaS a delegátům předloženy písemně
předem
14) Odvolání předsedy ČBaS (návrh Středočeského badmintonového svazu, z.s.)
15) Diskuze
16) Projednání a schválení usnesení valné hromady

Ad 1) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, pracovního předsednictva
a komisí)
Valnou hromadu zahájil pan Petr Koukal, předseda ČBaS. Přítomné přivítal v 10:05 hodin,
informoval o drobném zdržení z důvodu dopravní situace několika delegátů a upozornil na
dodržování „koronavirových“ opatření. Paní Lucie Sladká informovala přítomné
o organizačních záležitostech.
VH schválila návrhy na předsedajícího VH, pracovní předsednictvo, členy mandátové, volební
a návrhové komise.
Předseda VH: Petr Koukal
Pro: 36, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Pracovní předsednictvo: Michal Böhm, Livie Lubinová
Pro: 36, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Mandátová komise: Linda Janoštíková, Jan Kolář, Tereza Chumchalová

Český badmintonový svaz, z.s.

Pro: 27, Proti: 6, Zdrželo se: 1
Usnesení revokováno k předloženému návrhu – Lucie Krejčová, člen mandátové komise.
Mandátová komise: Linda Janoštíková, Jan Kolář, Lucie Krejčová
Pro: 29, Proti: 3, Zdrželo se: 4
Volební komise: Petra Moravcová, Lucie Sladká, Markéta Osičková
Návrhová komise: Jan Port, Václav Drašnar, Josef Horáček
Pro: 36, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Mandátová komise oznámila přítomnost 44 delegátů s hlasem rozhodujícím (39 zástupců
oblastí, předseda ČBaS, 3 členové odborných komisí a předseda LR ČBaS, tj. 97,8% účast).
VH je usnášeníschopná.
Předseda StčBaS pan Petr Martinec navrhl úpravu programu VH o zařazení stanoviska
předsedy Středočeského badmintonového svazu a člena VV k ekonomické situaci ČBaS jako
nový bod č. 4.
Pro: 35, Proti: 0, Zdrželo se: 8 – návrh byl přijat

Ad 2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období
Zprávu předsedy ČBaS o činnosti za uplynulé období přednesl pan Petr Koukal, vizte odkaz
prezentace
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20předsedy%20ČBaS.pdf.
Pohovořil o plnění avizovaných cílů v podobě třech hlavních pilířů směřování ČBaS
(profesionalizace, systémová příprava, marketingová hodnota ČBaS). Dále se vyjádřil
k problematickým tématům, která rezonují českém badmintonovým hnutí včetně objasnění
finančních náležitostí odměny předsedy ČBaS či okomentování práce DR.
V následné diskuzi byl předseda dotazován v tématech: působení zahraničního trenéra
Oscara Martíneze, fungování NC/VSCM a SCM Praha (H. Bitmanová, J. Coppenolle,
M. Osičková, K. Maňásková, J. Strnad)
Pro: 42, Proti: 0, Zdrželo se: 2 – zpráva byla schválena

Ad 3) Zpráva ekonomické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období, projednání
a schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období, rozpočtový
plán na následující období
Zprávu ekonomické komise ČBaS přednesl pan Tomáš Masár, pověřený vedením komise,
vizte odkaz prezentace
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20Ekonomické%20komise%20ČBaS
.pdf.
Dále byly zodpovězeny otázky týkající se rozpočtů za roky 2019, 2020 a 2021. Porovnání
mezd bude dále zveřejněno. Zodpovězeny byly dále otázky ohledně vyplácení dotací NSA,
čerpání rezervního fondu ČOV a reprezentace. V neposlední řadě pan Masár informoval o
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výši své odměny (10 000 Kč – od března 2021). (K. Maňásková, T. Knopp, V. Drašnar, P.
Martinec, R. Loskotová, M. Osička, J. Segeč).
Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období.
Pro: 23, Proti: 6, Zdrželo se: 15 – zpráva byla schválena
Ad 4) Zpráva předsedy Středočeského badmintonového svazu a člena VV k ekonomické
situaci ČBaS
Zprávu Středočeského badmintonového svazu k ekonomické situaci ČBaS přednesl pan Petr
Martinec, předseda StčBaS.
V následné dlouhé diskuzi byl rozebírán postup schvalování rozpočtu ČBaS za roky 2020
a 2021, kdy se vedení ČBaS opírá o stanovisko Legislativní rady ČBaS a tím považuje oba
rozpočty za schválené. Dochází k apelu na dodržování stanov ČBaS. Současně je
diskutována situace ohledně podání trestních oznámení ze strany Karla Reichmana a žaloby
ze strany Petra Martince na vedení ČBaS. Dále se delegáti vyslovují k vyřešení celého sporu
mezi VV a SR. (P. Koukal, P. Martinec, M. Böhm, J. Kubík, J. Strnad, Š. Ciprýn, M. Osička,
J. Segeč)

Ad 5) Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé
období
Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období přednesl pan Karel
Reichman, vizte odkaz dokumentu
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20Dozorč%C3%AD%20rady%20ČB
aS.pdf.
Dozorčí rada pracovala ve složení Karel Reichman – předseda DR, Zdeněk Chumchal a
Karel Tomek.
V následné diskuzi se předseda ČBaS vymezil ke zprávě DR a vysvětlil hlavní nepřesnosti
a chyby. Rovněž se ohradil k postupu předsedy DR směrem k mediálním výstupům. Dále byl
předseda DR delegáty dotazován, zda ve své činnosti DR zjistila chybné čerpání rozpočtu či
nikoliv a na soulad rozpočtu z hlediska dotačních programů a byl upozorněn na svou chybnou
činnost. Současně docházelo k obhajobě práce DR ze strany některých delegátů. Byla
diskutována výše odměny DR. Opět bylo rozporováno schválení rozpočtů za rok 2020 a 2021.
(P. Koukal, P. Martinec, J. Port, Kubík, Z. Chumchal, K. Maňásková, K. Reichman, M. Osička,
Cyprín, J. Strnad, R. Loskotová, J. Coppenolle, L. Janoštíková)
Pro: 24, Proti: 13, Zdrželo se: 7 – zpráva byla schválena
Následovalo vystoupení předsedy Národní sportovní agentury pana Filipa Neussera.
Předseda NSA zdůraznil potřebu kontinuální práce a systematičnosti, kladl prioritu návratu dětí
ke sportu, delegátům oznámil záměr navázání spolupráce se zástupcem badmintonu v rámci
Rady pro sport NSA. Následovala krátká diskuze.
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Ad 6) Zpráva legislativní rady ČBaS o činnosti za uplynulé období
Zprávu legislativní rady ČBas za uplynulé období přednesl předseda LR pan Michal Böhm,
vizte odkaz prezentace
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20Legislativn%C3%AD%20rady%20
ČBaS.pdf.
Legislativní rada pracovala ve složení: Michal Böhm, Jan Port a Karel Plánička.
Předseda LR seznámil VH s činnostmi v uplynulém období. Vyjadřoval se k vypracovaným
stanoviskům ze strany LR. Dále představil hlavní úkoly LR v následujících letech. Dotaz byl
vznesen na vlastnictví loga ČBaS. (J. Segeč)

Ad 7) Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti trenérsko-metodické komise ČBaS za uplynulé období přednesl její
předseda pan Josef Rubáš, vizte odkaz prezentace
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20Trenérskometodické%20komise%20ČBaS.pdf.
Trenérsko-metodická komise pracovala ve složení: Josef Rubáš, Petr Koukal, Markéta
Osičková.
Informoval především o plnění cílů TMK v podobě spuštění systému přípravy talentované
mládeže, včetně zahájení činnosti Národního centra a angažování zahraničního trenéra. Dále
upozorňoval na činnost a plány reprezentace. V neposlední řadě zmiňoval činnost Lektorské
rady ČBaS, metodickou činnost v době covidu a podporu klubů.
V dlouhé diskuzi pak zaznělo mnoho dotazů, které se týkaly celkového systému přípravy
talentované mládeže (SpS, SCM, VSCM, NC). Dále byly zodpovězeny otázky týkající se SCM
Hradec Králové. Byly vzneseny otázky na Lektorskou radu směrem k projektu Shuttle Time
a vzdělávání trenérů. (H. Bitmanová, M. Turoň, J. Segeč, P. Maňásek, K. Maňásková,
R. Loskotová)

Ad 8) Zpráva marketingové komise ČBaS o činnosti za uplynulé období
Zprávu marketingové komise ČBaS předložil předseda komise pan Tomáš Urbánek, vizte
odkaz prezentace
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20Marketingové%20komise%20ČBa
S.pdf.
Zpráva se týkala personálních změn v MK v průběhu roku 2020 a 2021. Dále pan Urbánek
informoval o procesu nastavení nové identity ČBaS. Upozornil také na současná jednání
s několika partnery a sponzory. V neposlední řadě informoval o nastavení nové spolupráce
s externí mediální agenturou a postupu jednání v nastavení Informačního systému ČBaS.
V krátké diskuzi byly zodpovězeny otázky týkajících se personálních změn a funkčnosti
informačního systému. (L. Krejčová, R. Loskotová)
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Ad 9) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období
Zprávu sportovně-technické komise ČBaS předložil předseda komise pan Jan Kolář, vizte
odkaz prezentace
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20Sportovnětechnické%20komise%20ČBaS.pdf.
Tato komise pracovala ve složení: Jan Kolář, Hana Musilová, Livie Lubinová, poradci Tomáš
Knopp a Jana Nezvalová. Předseda STK úvodem poděkoval panu Janu Tobolovi a panu
Jiřímu Pavelkovi za práci odvedenou pro komisi STK a informoval delegáty o jejich oficiálním
odstoupení z postu poradců.
Informoval především o termínovém kalendáři, porovnání nejvyšších soutěží družstev
dospělých a podmínek těchto soutěží. Dále hovořil o novinkách v Informačním systému ČBaS
a souvisejících školeních pro pořadatele turnajů, rozhodčí i oblastní STK.

Ad 10) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti komise rozhodčích ČBaS podal její předseda pan Jan Kolář, vizte odkaz
prezentace
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Zpráva%20Komise%20rozhodč%C3%ADch%
20ČBaS.pdf.
V komisi pracoval spolu s Veronikou Kyzlíkovou.
Představil možné varianty školení rozhodčích 3. třídy. Zaměřil se na mezinárodní působení
rozhodčích, vyzdvihnul ukončení mezinárodní rozhodcovské kariéry pana Mojmíra Hnilici
a poděkoval mu za jeho celoživotní roli v pozici rozhodčího.
Pan Jean van Coppenolle navrhl úpravu programu VH přesunutím bodu 14 původního
programu před bod 13 původního programu.
Pro: 21, Proti: 20, Zdrželo se: 3 – návrh nebyl přijat
Mandátová komise ohlásila pokles počtu přítomných delegátů na 43.
Ad 11) Volba předsedy ekonomické komise ČBaS
Předseda ČBaS navrhl na funkci předsedy ekonomické komise ČBaS pana Tomáše Masára.
Předseda VH podal informace k provedení veřejné volby, na správný průběh volby dohlížela
rovněž volební komise.
Pro: 22, Proti: 8, Zdrželo se: 13 – pan Tomáš Masár byl zvolen předsedou EK ČBaS
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Ad 12) Odvolání všech členů dozorčí rady ČBaS
Předseda VH vyzval k návrhu SK HAMR k odvolání všech členů dozorčí rady ČBaS. V souladu
s jednacím řádem VH proběhlo veřejné hlasování.
Pro: 15, Proti: 25, Zdrželo se: 3 – návrh nebyl přijat

Ad 13) Projednání, diskuze a případné schválení novelizace stanov ČBaS
• Hlasování o protinávrhu zařazení správní rady do výkonného výboru do 15. 12. 2021.
(J. Strnad)
Pro: 15, Proti: 28, Zdrželo se: 0 – návrh nebyl přijat
• Hlasování o návrhu zařazení správní rady do výkonného výboru. (P. Martinec)
Pro: 26, Proti: 15, Zdrželo se: 2 – návrh byl přijat
• Hlasování o pozměňovacím návrhu o volbě delegátů na VH, kdy z každé oblasti je
1 zástupce. (R. Loskotová)
Pro: 14, Proti: 5, Zdrželo se: 24 – návrh nebyl přijat
• Hlasování o volbě delegátů na VH, kdy z každé oblasti jsou 2 zástupci (P. Martinec)
Pro: 26, Proti: 12, Zdrželo se: 5 – návrh byl přijat
• Hlasování o zrušení schvalování rozpočtu správní radou. (P. Martinec)
Pro: 41, Proti: 0, Zdrželo se: 2 – návrh byl přijat
• Hlasování o návrhu usnesení: Valná hromada ukládá výkonnému výboru v součinnosti
s legislativní radou připravit návrh novelizace stanov do 15. 12. 2021. (P. Martinec)
Pro: 43, Proti 0, Zdrželo se: 0 – návrh byl přijat
• Hlasování o návrhu usnesení: Statutární orgán je kolektivní a tvoří jej členové výkonného
výboru ČBaS. Předseda ČBaS je nadán podpisovým právem. (P. Koukal)
Pro: 42, Proti: 1, Zdrželo se: 0 – návrh byl přijat
• Hlasování o návrhu: Valná hromada ukládá výkonnému výboru připravit změny všech
souvisejících ustanovení stanov v souladu s přijatými změnami. (L. Lubinová)
Pro: 38, Proti: 0, Zdrželo se: 2 – návrh byl přijat
• Hlasování o návrhu: Předseda ČBaS je oprávněn ze své funkce kdykoliv odstoupit.
(P. Koukal)
Pro: 22, Proti: 2, Zdrželo se: 19 – návrh nebyl přijat
Ad 14) Odvolání předsedy ČBaS
VH nejprve hlasovala k podanému návrhu o způsobu hlasování o odvolání předsedy ČBaS
jako o tajném hlasování.
Pro: 21, Proti: 21, Zdrželo se: 1 – návrh nebyl přijat
VH hlasovala veřejně o odvolání předsedy ČBaS.
Pro: 6, Proti: 24, Zdrželo se: 13 – pan Petr Koukal nebyl odvolán z pozice předsedy ČBaS
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Ad 15) Diskuze
S ohledem na pozdní čas a průběžné zodpovídání dotazů další diskuze již neproběhla.
Mandátová komise ohlásila pokles počtu přítomných delegátů na 42.
Ad 16) Projednání a schválení usnesení valné hromady
Návrh usnesení VH přečetl předseda návrhové komise pan Jan Port, vizte odkaz dokumentu
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Usnesen%C3%AD%20VH%20ČBaS%20202
1.pdf.

Pro: 41, Proti: 1, Zdrželo se: 0 – usnesení valné hromady bylo schváleno

Valná hromada byla zakončena ve 21:15 hodin poděkováním všem delegátům za účast.

V Praze dne 19. 6. 2021

___________________
Petr Koukal
předseda

Zapsala: Kateřina Hejdrychová

________________
Markéta Osičková
ověřovatel zápisu

