ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
9. září 2021

Český badmintonový svaz, z.s.

Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS
Číslo jednací: 04/2021

Datum a místo: 9. 9. 2021 - Praha 4, Sportovní areál
Hamr Braník

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), Marek Švábík
(SVM), Tomáš Knopp (ZČ), Mgr. Jan Port (SVČ),
Radek Liebl (JČ)

Omluvení členové výkonného výboru:

Přítomní hosté: Lucie Sladká (zapisovatelka
jednání), Petra Moravcová, Mgr. Livie Lubinová, Ing.
Hana Musilová, Karel Reichman

Omluvení hosté: Ing. Jan Kolář

1.

Zahájení a organizační informace

Jednání výkonného výboru zahájil v 10:20 hod. předseda ČBaS Petr Koukal.
Výkonný výbor se sešel v počtu 12 členů a je usnášeníschopný.

2.

Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS

Usnesení č. 2021/58: Výkonný výbor schvaluje návrh programu předložený předsedou ČBaS Petrem
Koukalem.
3.

Kontrola zápisu a revize zadaných úkolů z předchozího setkání VV

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o schválení návrhu smlouvy o spolupráci – zajištění dodávky
badmintonových míčů se společností RaketSport s.r.o.
Hlasování per rollam: pro 7, proti 0, zdržel se 5
Revize zadaných úkolů:
Usnesení č. 2021/43: Výkonný výbor ukládá sekretariátu vytvoření transparentního přehledu odměn.
Usnesení č. 2021/44: Výkonný výbor ukládá předsedům oblastí předložit na příštím setkání VV návrh na
systém odměňování oblastí (STK, počet turnajů, členové/hráči, provoz, nábory, marketing) dle
stanovených priorit jednotlivých oblastí.
Usnesení č. 2021/46: Výkonný výbor ukládá sekretariátu informovat členy výkonného výboru o novém
rozdělení pracovní agendy Markéty Osičkové.
Usnesení č. 2021/57: Výkonný výbor ukládá předsedovi ČBaS svolat samostatné setkání výkonného
výboru za účelem připravení návrhu novelizace stanov s hlavními okruhy: složení VV, pravomoci orgánů,
delegáti VH – určení klíče.
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Usnesení č 2021/59: Výkonný výbor bere na vědomí kontrolu zápisu a revizi zadaných úkolů
z předchozího setkání VV.
Doplněno do zápisu: Za souhlasu všech extraligových týmů došlo ke změně termínu Finále Play off
Extraligy na nový termín 7. - 8. 5. 2022. STK zanesla změnu do TK.

4.

Informace předsedy ČBaS o zasedání orgánů, jednáních a jeho činnosti v uplynulém období

Předseda ČBaS seznámil přítomné především se svou činností zahrnující spolupráci v rámci NSA,
přípravy MM ČR v Brně, MČR dospělých, účast na Olympijských festivalech. Ostatní informace předsedy
ČBaS o činnosti a fungování za uplynulé období jsou uvedeny jako příloha zápisu VV.
Usnesení č. 2021/60: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy ČBaS Petra
Koukala.
Do příštího setkání VV zástupci oblastí mohou navrhnout kandidáty do Síně slávy. Uvedení do síně slávy
se uskuteční při konání MČR 2022.

5. Informace o ekonomických činnostech a předložení průběžného čerpání rozpočtu ČBaS pro
rok 2021
Přednesené informace předsedy EK Tomáše Masára o činnosti a fungování za uplynulé období jsou
uvedeny jako příloha zápisu VV.
Předseda ČBaS doplnil informaci, že ČBaS aktivně podá žádost u NSA o provedení vnitřní kontroly.
Usnesení č. 2021/62: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy EK.
Usnesení č. 2021/63: Výkonný výbor bere na vědomí předložené průběžné čerpání rozpočtu k datu 27.
8. 2021.

Doplněné body k projednání odměňování oblastem:
a) do 30. 9. 2021 předloží předsedové oblastí, kteří tak dosud neučinili, své návrhy k navýšení odměn
oblastem a jejich rozdělení dle priorit
b) pro zajištění plnohodnotného využití „navýšené“ částky požadují předsedové oblastí finanční částku
obdržet do 1. 11. 2021
c) většinová shoda předsedů oblastí panuje na návrhu pro rok 2021 – částku navýšit tak, aby dosáhla
200.000 Kč pro každou oblast a pro rok 2022 – částka 250.000 Kč
d) zástupci oblastí pánové Miroslav Loskot, Tomáš Knopp a Marek Švábík navrhují přidělovat odměny
oblastem v roce 2022 a dále podle počtu hráčských licencí, uspořádaných turnajů a aktivního přístupu
jednotlivých oblastí.
Téma bude dále diskutováno a rozpracováno.

6. Organizace vedení svazu
Usnesení č. 2021/64: Výkonný výbor bere na vědomí informace paní Lucie Sladké o výkonu její činnosti
pro ČBaS a informace paní Petry Moravcové o činnosti sekretariátu.
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7.

Informace o činnosti MK a stavu IS ČBaS

Předseda MK informoval a aktuálním stavu IS, o podpoře náborových kampaní, připravované spolupráci
s potencionálním partnerem svazu, uskutečněném školení k využívání sociálních sítí a rovněž o
připravované kolekci svazového oblečení, která bude určená k prodeji.
Usnesení č. 2021/65: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy MK Tomáše
Urbánka.
V případě neaktuálních nebo chybějících informací o klubech/oddílech uvedených na svazových
webových stránkách https://czechbadminton.cz/Kluby zajistí oblasti jejich oslovení a předloží sekretariátu
informace pro aktualizaci nebo doplnění.
Pro proaktivní sdílení informací o plánovaných a uskutečněných akcích v oblastech (nejen o turnajích)
budou oblasti zasílat náměty pro využití na sociálních svazových sítích nebo webových stránkách na nový
email: marketing@czechbadminton.cz
K návrhu pana Petra Martince předloží zástupci extraligových týmů MK své návrhy na streamování
konkrétních utkání extraligy.

8.

Informace o činnosti TMK v uplynulém období

Přednesené informace předsedy TMK Josefa Rubáše o činnosti a fungování za uplynulé období jsou
uvedeny jako příloha zápisu VV.
Usnesení č. 2021/67: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy TMK
o činnosti a fungování za uplynulé období a výhled na nadcházející období.
Členům VV bude po finálním odsouhlasení předložen dokument s informacemi, jakým způsobem budou
nominováni hráči na juniorské šampionáty.

9.

Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období

Přednesené informace členky STK Hany Musilové o činnosti a fungování za uplynulé období jsou uvedeny
jako příloha zápisu VV.
Usnesení č. 2021/69: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace prezentované Hanou
Musilovou o činnosti a fungování za uplynulé období a výhled na nadcházející období.
Marek Švábík opustil setkání 13:55 hod., počet členů výkonného výboru: 11
Tomáš Masár, Tomáš Urbánek a Jan Port opustili setkání VV v 15:15, počet členů výkonného výboru: 8
Radomír Liebl opustil setkání VV v 15:25, počet členů výkonného výboru: 7
Usnesení č. 2021/70: Výkonný výbor souhlasí, aby se pořadatelem evropského okruhu kategorie U17
"OLIVER Czech U17 International" v termínu 4. - 6. 4. 2024 (14. týden) stal oddíl SK Badminton Český
Krumlov.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2021/71: Výkonný výbor bere na vědomí změnu termínu konání U17 2023 - nový termín
evropského okruhu kategorie U17 "OLIVER Czech U17 International 2023" - 13. týden (30. 3. - 1. 4. 2023).
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se
Řešena otázka, v čí gesci by mělo být pořadatelství např. Finále Play Off Extraligy nebo MČR –
pořadatelství by dle přítomných členů VV mělo zůstat v gesci klubů za podpory a spolupráce svazu.

10. Kontrola dokumentu „Stanovisko DR ke kontrole hospodaření a činnosti orgánů ČBaS“ ze dne
22. 4. 2021
Byla sestavena skupina z řady členů VV ve složení Václav Drašnar, Radomír Liebl, Petr Martinec, kteří
prověří zprávu DR a její komentář svazu a vyžádají si předem písemně podklady k nejasným nebo
rozporovaným bodům. Setkání skupiny za přítomnosti předsedy DR pana Karla Reichmana a sekretariátu
se uskuteční po předchozí domluvě v sídle svazu.

11. Příprava návrhu novelizace stanov – úvodní diskuze
Čtvrtek 23. 9. 2021 od 19:00 hod. – forma online, výlučně k přednesu návrhů zástupců jednotlivých oblastí
a jejich zápisu do souhrnné tabulky k dispozici členům VV, předpokládaný blok max. 2 – 3 hod.
Úterý 12. 10. 2021 od 10:00 hod. – forma osobní, místo bude upřesněno, diskuze nad kompromisními
návrhy novelizace, předpokládaný blok celý den.

12. Diskuze k aktuálním hlavním tématům
Předběžně navržený termín příštího setkání VV v týdnu 18. – 22. 10. 2022, předpokládané místo setkání
Brno.
Prověřit trenérské školení pro zdravotně postižené (Lucie Sladká).
Námět – svaz by mohl být vlastníkem sportovní badmintonové haly (NC).

13. Závěr
Členové VV vyslovují velké poděkování reprezentantům a doprovodnému týmu za získání
bronzové medaile na Mistrovství Evropy družstev U17 2021 ve Slovinsku.
Předseda ČBaS Petr Koukal setkání ukončil v 15:50 hod.
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