
 
Český badmintonový svaz, z.s. 

 

Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS distanční formou 

Číslo jednací: 06/2021 
 

Datum a místo: 29.11. 2021 – distanční formou 

Přítomní členové výkonného výboru: Petr Koukal 
(Předseda), JUDr. Josef Rubáš (TMK), Tomáš 
Urbánek (MK), Mgr. Tomáš Masár (EK), Václav 
Drašnar (VČ), Ing. Vít Dostál (JM), Ing. Miroslav 
Loskot (PHA), Petr Martinec (SČ), Tomáš Knopp 
(ZČ), Mgr. Jan Port (SVČ), Radek Liebl (JČ) 
 

Omluvení členové výkonného výboru: Marek Švábík 
(SVM) 
 

Přítomní hosté: Lucie Sladká (zapisovatelka 
jednání), Petra Moravcová, Ing. Hana Musilová, Ing. 
Jan Kolář 
 

Omluvení hosté:  
 

 

 

1. Zahájení a organizační informace 

Jednání výkonného výboru distanční formou zahájil v 20:03 hod. předseda ČBaS Petr Koukal.  
Výkonný výbor se sešel v počtu 10 členů a je usnášeníschopný. 

Jan Port se připojil 20:18 a hlasuje ústní formou, počet členů výkonného výboru 11 

 

2. Hlasování o přesunu termínu konání MČR dospělých 2022 na nový termín 20.-22.5.2022 

V návaznosti na změnu by došlo k přesunu blížících se kvalifikačních turnajů OP dospělých. Právo účasti 
na MČR dle žebříčku k 5. 5. 2022. Rozeslání žádosti oblastním STK, aby v novém termínu neplánovali, 
pokud možno žádné oblastní turnaje.  

Hlasování per rollam: pro 9, proti 2, zdržel se: 0 

 

3. Hlasování o zrušení všech turnajů pořádaných ČBaS kategorie U19 a dospělých do okamžiku 
změny rozhodnutí vlády, které neumožňuje zúčastnit se lidem, kteří nemají očkování nebo 
neprodělali onemocnění Covid-19. 

Hlasování per rollam: pro 3, proti 5, zdržel se: 3 

 

Petr Martinec se odpojil v 20:57 hod., počet členů výkonného výboru 10, v 21:03 se opět připojil a počet 
členů výkonného výboru 11. 

Petr Martinec se odpojil v 21:06 hod., počet členů výkonného výboru 10 

 

4. Informace o ekonomické situaci a otevření diskuzní části k průběžnému čerpání rozpočtu 
ČBaS pro rok 2021 
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Tomáš Masár seznámil členy VV s průběžným čerpáním rozpočtu a finančním výhledem dle informací z 
dopisu předsedy NSA zaslaný sportovním svazům. Další dotazy k čerpání zodpověděli i Josef Rubáš za 
TMK a Tomáš Urbánek za MK. 

Pan Masár vyzval jednotlivé členy VV k přípravě mandatorních výdajů na 1Q/2022. 

Jan Port se odpojil v 21:15 hod., počet členů výkonného výboru 9 

Jan Port se připojil v 21:24 hod., počet členů výkonného výboru 10 

Jan Kolář se odpojil v 21:41 hod., počet členů výkonného výboru 10 

 

5. Diskuze k dalším tématům 

Pan Petr Martinec požádal o předložení smlouvy na MČR a Czech Open.  

STK zajistí doplnění „Příloha 2 Prohlášení účastníka turnaje aktualizace ke dni 22.11.2021“: v případě, že 
účastník nedodrží vládní a hygienická nařízení spojená s Covid-19 a pořadateli turnaje by tím vznikla 
finanční škoda, přebírá za její úhradu plnou zodpovědnost a způsobenou škodu v plné výši pořadateli 
uhradí. 

Václav Drašnar otevřel téma požadavku trik pro rozhodčí 

Dotaz na STK – nastavení opatření, aby označení CZECH REPUBLIC používali pouze reprezentanti  

 

6. Závěr 

Předseda ČBaS Petr Koukal setkání ukončil v 22:15 hod. 
 
  

 


