Zápis z volební Valné hromady Českého badmintonového svazu, z.s.

Datum konání: 20. června 2020
Místo konání: aula ČUS, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Strahov
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, pracovního předsednictva a komisí)
Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období
Projednání a schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období
Zpráva ekonomické komise ČBaS o rozpočtovém plánu na následující období
Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období
Zpráva legislativní rady ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zpráva ekonomické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zpráva komise rozhodčích ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Volba předsedy ČBaS
Volba předsedů jednotlivých komisí ČBaS (trenérsko-metodické komise, marketingové
komise, ekonomické komise, sportovně-technické komise, komise rozhodčích)
13) Diskuze
14) Projednání a schválení usnesení valné hromady

Ad 1) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, pracovního předsednictva a komisí)
VH zahájil p. Martin Osička, předseda ČBaS. Přítomné přivítal v 10:05 hodin a upozornil na dodržování
„koronavirových“ opatření. Proběhlo vyhlášení výsledků Extraligy družstev dospělých, extraligový
pohár za vítězné družstvo převzal p. Martinec.
VH schválila návrhy VV ČBaS na předsedajícího VH, pracovního předsednictva, členy mandátové,
volební a návrhové komise.
Předseda VH: Martin Osička
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Pracovní předsednictvo: Michal Böhm, Vít Dostál
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Mandátová komise: Jiří Pavelka, Zdeněk Chumchal, Lenka Ciróková
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Volební komise: Romana Loskotová, Natálie Dušková, Petr Vnouček
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Návrhová komise: Václav Drašnar, Josef Horáček, Livie Lubinová
Pro: 43, Proti: 0, Zdrželo se: 2
Předseda VH navrhl úpravu programu VH – sloučení bodů 3, 4 a 8, přičemž schvalovat se bude pouze
zpráva o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období (bod 3).
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Mandátová komise oznámila přítomnost 45 delegátů s hlasem rozhodujícím (40 zástupců oblastí, 5
členů VV ČBaS, tj. 100 % účast). VH je usnášeníschopná.

Ad 2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období
Zprávu předsedy ČBaS o činnosti za uplynulé období přednesl p. Martin Osička vizte odkaz
prezentace (https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Prezentace_VH_předseda_2020.pdf).
Pohovořil o hospodaření svazu, zásadních sportovních úspěších, aktivitách svazu, personálních
změnách a fungování během koronavirové krize (zrušení MMČR v Karviné – poděkoval R. Slívovi za
přípravu).
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Dále zmínil nejvýraznější úspěchy, největší akce a projekty během jeho čtyřleté působnosti ve funkci
předsedy ČBaS vizte odkaz prezentace
(https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/ČBaS%2020162020%20prezentace%20Martin%20Osička.pdf). Za pozornost stojí OH v Riu de Janeiro v roce 2016,
kde badminton reprezentovali celkem 4 lidé, hráči Petr Koukal ml. a Kristína Gavnholt, vrchní
rozhodčí Mojmír Hnilica a hlavní rozhodčí Michaela Bencová. Poděkoval pořadatelům mezinárodních
turnajů za kvalitně odvedenou práci (L. Vorel, R. Votava, R. Slíva), pořadatelům MČR dospělých a
všem, kteří se podíleli na přípravě (T. Knopp, O. Lubas). Poděkoval všem z jeho týmu za spolupráci a
zmínil, že k funkci předsedy přistupoval s nejlepšími úmysly, bez vlastních zájmů a odchází s dobrým
pocitem, neboť se svaz nachází v lepší kondici než v roce 2016.

Ad 3, 4, 8) Projednání a schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období /
Zpráva ekonomické komise ČBaS o rozpočtovém plánu na následující období / Zpráva ekonomické
komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zprávu ekonomické komise ČBaS, která pracovala ve složení Hana Musilová, Karel Plánička a Zdeněk
Musil, přednesla předsedkyně komise Hana Musilová vizte odkaz prezentace
(https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Prezentace%20VH%20EK%202020.pdf).
Připomněla hlavní úkoly a činnosti ekonomické komise, předložila zprávu o hospodaření za rok 2019
a zprávu o rozpočtovém plánu na rok 2020. Zodpověděla dotazy p. Dostála (cenné papíry dosahují
výše 737 tisíc Kč / zůstatek darů ČOV lze převést do rezervního fondu, čerpání na dobu neurčitou) a
p. Votavy (náklady na nový web cca 1.200 tisíc Kč / p. Osička doplnil, že menší část pokryla
prezentační web a větší část informační systém). Dále p. Musilová upozornila, že z důvodu vysokých
nákladů na „prize money“ se u letošního MM ČR v Brně snížila kategorie International Challenge na
International Series.
Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0

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 p. Zdeněk Chumchal, člen
dozorčí rady vizte odkaz dokumentu (https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/DR%20zpráva%20na%20VH%2020.6.2020.pdf). Dozorčí rada pracovala ve složení Karel Reichman –
předseda DR, Zdeněk Chumchal a Karel Tomek.
Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 18

Ad 6) Zpráva legislativní rady ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zprávu legislativní rady ČBas za uplynulé období přednesl předseda LR p. Michal Böhm vizte odkaz
prezentace (https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Prezentace%20%20zpráva%20LR%20pro%20VH%206_2020.pdf). Legislativní rada pracovala ve složení: Michal
Böhm, Jan Port a Karel Plánička.
Předseda LR seznámil VH s činnostmi v uplynulém období a poděkoval p. Kolářovi za spolupráci se
soutěžním řádem. Dále představil hlavní úkoly LR v následujících letech a požádal o více podnětů od
orgánů ČBaS. Dotazy nebyly vzneseny.

Ad 7) Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti trenérsko-metodické komise ČBaS za uplynulé období přednesl její předseda p.
Josef Rubáš vizte odkaz prezentace
(https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Prezentace%20TMK%20na%20valnou%20hromadu
%2001.pdf). Zmínil výrazné personální změny v této komisi, poděkoval p. Floriánovi, p. Mendrekovi a
p. Hobzikovi za působení v TMK v roce 2019. Informoval, že všechny dokumenty týkající se TMK jsou
na novém webu ČBaS v sekci TMK, rozpočet v roce 2019 vyčerpán v plné výši. Upozornil, že jsme
stále pod vrcholem, první stupeň byl naplněn a nyní nás čeká vytvoření systému na základě metodiky,
s čímž souvisí podpora trenérů, hráčů, oddílů/klubů a umožnit tak hráčům a hráčkám naplnit jejich
sportovní cíle.
V dlouhé diskuzi pak zaznělo mnoho dotazů a kritických připomínek (Turoň, Bitmanová, Coppenolle,
Drašnar, Martinec, Janoštíková, Švábík, Brázda): kritéria výběru členů TMK / odkládání přípravy
národního centra / priorita národního centra / diskuze na průběh schvalování návrhu TMK na TM /
zjištění možných investičních podmínek v jiných městech či krajích / ukončení činnosti kondičního
trenéra, výstup z činnosti, počet hráčů na denní bázi / žádost o větší počet juniorských soustředění.

Ad 9) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zprávu sportovně-technické komise ČBaS předložil předseda komise p. Jan Kolář vizte odkaz
prezentace (https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Prezentace_VH_STK_2020.pdf). Tato
komise pracovala ve složení: Jan Kolář, Hana Musilová, Jiří Pavelka, Tomáš Knopp, Jan Tobola a Jana
Nezvalová. Předseda STK informoval především o termínovém kalendáři, novém formátu soutěže
družstev dospělých a zmínil situaci, že naši hráči nemohou startovat v Německu (již zaslána do
Německa korespondence p. Reichmanem). V rámci nového informačního systému ČBaS p. Kolář
plánuje v letních měsících zaškolit zástupce oblastních STK, zástupce extralig a I. lig, rozhodčí.
Na nový web a informační systém navázal svou zprávou o činnosti redakce p. Dean Brabec vizte
odkaz prezentace
(https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/VH_2020_mktg_web_compressed%20(1).pdf).
Redakce pracovala ve složení: Ondřej Kopřiva, Dean Brabec a Kateřina Hejdrychová.
Pan Brabec vypíchl především stoupající návštěvnost webu a zveřejnění videí „AirBadminton“ na
kanálu BWF, což je považováno za velký úspěch.

Dotazy (Bitmanová, Matuš, Loskotová, Nezvalová) se týkaly především: přihlašování na turnaje
(správce oddílu vs. hromadné přihlašování) / zda budou kluby včas obeznámeni s novým systémem /
jak bude probíhat ověřování platností licencí, pro soutěže družstev.

Ad 10) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o své činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti komise rozhodčích ČBaS podal její předseda p. Jan Kolář vizte odkaz prezentace
(https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Prezentace_VH_KR_2020.ppt). V komisi pracoval
spolu s Mojmírem Hnilicou a Veronikou Kyzlíkovou.
P. Kolář zmínil běžné úkoly pro zajištění chodu soutěží, kde vypíchl potřebu zvýšení počtu školení
v dalším období. Poděkoval paní Kyzlíkové za její aktivitu a zásluhy na licencování čárových rozhodčí.
Informoval o vrůstajícím počtu hlavních a vrchních rozhodčích na turnajích BE a BWF (Mojmír Hnilica
a Michaela Bencová, Radek Zbončák a Petr Jedzok). Na závěr poděkoval paní Lubinové za spolupráci
na školeních a tvorbě materiálů.

Přestávka 20 minut…
Po přestávce předala generální sekretářka Hana Musilová dárkový koš předsedovi ČBaS Martinu
Osičkovi jako poděkování za setrvání ve funkci v celé délce volebního období.

Ad 11) Volba předsedy ČBaS
Předseda VH vyzval navržené kandidáty na funkci předsedy ČBaS (Petr Koukal ml. a Karel Reichman),
aby vystoupili v abecedním pořadí a přednesli své vize a uvedli důvody pro svá rozhodnutí
kandidovat, v maximální délce 5 minut.
V dalším bodě volby nového předsedy ČBaS byly vzneseny dotazy na oba kandidáty. Dotazovala se
celá řada pozvaných delegátů (Janoštíková, Coppenolle, Bitmanová, Martinec, Mendrek, Kračmar,
Maixner, Osička, Knopp, Vorel, Švábík, Votava, Brázda): jazyková vybavenost / pracovní úvazek / sídlo
ČBaS / priorita a termíny národního centra / zkušenosti s vedením neziskové organizace / vnímání
juniorské reprezentace / jakým způsobem bude postaráno o vrcholové hráče, kteří ukončí VŠ /
nastavení systému zodpovědnosti / složení na sekretariátu / navýšení rozpočtu / oslovení
generálního partnera / komunikace svazu vůči klubům a oblastem / co nabídnout „hobby“ hráčům /
ponechat či zrušit oblastní centra mládeže / výše financí do oblastí / angažování zahraničního trenéra
/ předseda STK není členem VV (požadován názor) / zřízení komise sportovců / zmapování oblastí /
složení TMK / změny stanov, fungování VH, VV, SR a jednotlivých komisí – efektivita procesů.
Předseda VH p. Osička podal informace k provedení tajné volby, na správný průběh volby dohlížela
volební komise ve složení Romana Loskotová, Natálie Dušková a Petr Vnouček.




Petr Koukal ml. získal celkem 30 hlasů.
Karel Reichman získal celkem 12 hlasů.
Hlasování se zdrželi celkem 3 delegáti VH.

Předsedou ČBaS byl na čtyřleté období zvolen pan Petr Koukal ml.

Ad 12) Volba předsedů jednotlivých komisí ČBaS (trenérsko-metodické komise, marketingové
komise, ekonomické komise, sportovně-technické komise, komise rozhodčích)
Předseda VH p. Osička vyzval navržené kandidáty p. Koukalem do jednotlivých komisí, kteří dostali
prostor v délce 5 minut, aby představili své vize a plány, které by uskutečnili po svém zvolení do
funkce. Po představení kandidátů každý odpovídal na dotazy, které jim delegáti VH položili. Poté bylo
přistoupeno k veřejné volbě.
Pan Švábík rozporoval způsob hlasování, veřejné vs. tajné. Předseda VH p. Osička přečetl výkladové
stanovisko legislativní rady.
Volební komise rozhodla o veřejném hlasování po konzultaci s legislativní radou.
Trenérsko-metodická komise – kandidát na předsedu komise pan Josef Rubáš
Pan Rubáš představil výhled činnosti TMK v letech 2021 – 2024. Poté opětovně zazněly některé
dotazy a kritické připomínky k práci TMK, na které se někteří delegáti dotazovali v první části VH
(Turoň, Maňásek, Bitmanová, Maixner, Coppenolle, Skrčený, Švábík, Votava, Modlinger, Reichman):
kritéria výběru členů TMK / příliš vysoký záběr TMK / příliš teorie, málo praxe / žádost o častější
výstupy TMK, lepší informovanost / školení trenérů, kritéria výběru trenéru, odměna trenérům za
školení / výhled na trenéry reprezentace všech kategorií, počet hráčů / fungování Talent Teamu,
požadované zpětné vazby.
Pro: 26, Proti: 12, Zdrželo se: 7
Pan Josef Rubáš byl zvolen předsedou TMK ČBaS.

Marketingová komise – kandidát na předsedu komise pan Tomáš Urbánek
Na kandidáta se vznesl pouze jediný dotaz od pana Martince, který se p. Urbánka zeptal, zda je
připraven vykonávat činnost zdarma.
Pro: 38, Proti: 1, Zdrželo se: 6
Pan Tomáš Urbánek byl zvolen předsedou MK ČBaS.

Ekonomická komise – kandidát na předsedu komise pan Jaroslav Chlubna
Kandidát p. Chlubna byl dotazován dvěma delegáty p. Martincem a p. Židkem. Pana Martince
zajímala působnost p. Chlubny v neziskových organizacích a zpochybnil bezúhonnost kandidáta. Pan
Židek se tázal, jaké položky rozpočtu v případě šetření budou kráceny. Na otázku p. Židka nebylo
konkrétně odpovězeno.
Pro: 29, Proti: 5, Zdrželo se: 11
Pan Jaroslav Chlubna byl zvolen předsedou EK ČBaS.

Sportovně-technická komise – kandidát na předsedu pan Jan Kolář
Pro: 44, Proti: 0, Zdrželo se: 1
Pan Jan Kolář byl zvolen předsedou STK ČBaS.

Komise rozhodčích – kandidát na předsedu pan Jan Kolář
Pro: 44, Proti: 0, Zdrželo se: 1
Pan Jan Kolář byl zvolen předsedou KR ČBaS.

Ad 13) Diskuze









Pan Kolář informoval, že termínový kalendář na 2. polovinu roku 2020 byl publikován v lednu,
všichni zástupci STK oblastí TK obdrželi a byl dostatečný prostor k připomínkám, čímž
reagoval na připomínku paní Loskotové, že kategorie U15 bude na konci roku nevytížená.
Pan Pavelka sdělil VH, že letní OH dětí a mládeže v roce 2021 se týká dětí ročníků 2006, 14
krajů (2 + 2 + trenér).
Paní Loskotová se dotazovala na systém hodnocení soupisek pro MČR družstev U15 a
družstev dorostu, p. Kolář poprosil o vznesení dotaz na STK a informoval, že na podzim bude
posílat oblastem nový rozpis soutěží mládeže.
Paní Nezvalová zjišťovala možnost posunutí baráže do 1. ligy.
Pan Martinec navrhuje novelizaci stanov ČBaS v bodě zapojení všech členů správní rady do
výkonného výboru ČBaS. Návrhová komise předložila návrh p. Martince.
Pro: 23, Proti: 13, Zdrželo se: 9
Návrh byl přijat.
Pan Knopp na základě vypracované analýzy upozorňuje na nespravedlivé rozdělování
mandátů jednotlivým oblastem. Navrhuje změnu stanov ČBaS v bodě výpočtu mandátů
delegátů valné hromady ČBaS.
Pan Pavelka předkládá protinávrh změny stanov ČBaS v bodě výpočtu mandátů delegátů VH
ČBaS.
Pro: 30, Proti: 9, Zdrželo se: 6
Protinávrh byl přijat, nebude hlasováno o návrhu.

Ad 14) Projednání a schválení usnesení valné hromady
Návrh usnesení VH přečetl předseda návrhové komise p. Drašnar vizte odkaz dokumentu
(https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Usnesen%C3%AD%20Sněmu%20Českého%20badm
intonového%20svazu%202020.pdf).
Pro: 45, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Valná hromada byla zakončena v 16:45 hodin poděkováním všem delegátům za účast.

Ing. Martin Osička
předseda VH

Petr Koukal
předseda Českého badmintonového svazu, z.s.

Zapsala: Petra Moravcová
Ověřila: Markéta Osičková

V Praze dne 25. 6. 2020

