ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
Distanční formou

5. ledna 2022

Český badmintonový svaz, z.s.

Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS distanční formou
Číslo jednací: 01/2022

Datum a místo: 5.1.2022 – distanční formou

Přítomní členové výkonného výboru: Petr Koukal
(Předseda), 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),
Marek Švábík (SVM)

Omluvení členové výkonného výboru:
JUDr. Josef Rubáš (TMK)

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

Omluvení hosté:

1.

Zahájení a organizační informace

Jednání výkonného výboru distanční formou zahájil v 18:05 hod. předseda ČBaS Petr Koukal.
Výkonný výbor se sešel v počtu 9 členů a je usnášeníschopný.
Vzhledem k hlavnímu účelu tohoto setkání, kterým je formální schválení novelizace stanov, byl členy VV
přijat předsedou navržený termín řádného setkání členů VV 31.1.2022 v Praze, které bude obsahovat
standardní program a agendu.

2.

Novelizace stanov

Paní Livie Lubinová shrnula aktuální stav novelizace stanov včetně informací k podaným připomínkám,
přípravě MVH a delegátních listin.
Usnesení č. 2022/1: VV bere na vědomí přednesené informace k novelizaci stanov.
Členy VV byl přijat návrh informovat veřejnost o novelizovaném návrhu stanov prostřednictvím svazových
webových stránek (sekce Orgány a komise/Valná hromada/MVH), kam bude vložena současná verze
zahrnující provedené úpravy v režimu sledování změn a související komentáře a odkaz bude rozeslán
zástupcům oblastí s možností předložení případných připomínek a dotazů nejpozději do 20.1.2022, aby
je legislativní rada mohla případně zapracovat do návrhu, který předloží na setkání členům VV dne
31.1.2022. K návrhu členů VV připraví paní Livie Lubinová stručný komentář k nejvýznamnějším změnám,
který bude rovněž zveřejněn.
Pan Václav Drašnar se připojil v 18:10, počet členů výkonného výboru 10
Pan Tomáš Knopp se připojil v 18:20, počet členů výkonného výboru 11
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3. Rozhodnutí o pořadatelství MČR dospělých 2023
Předseda ČBaS Petr Koukal uvedl téma pořadatelství MČR dospělých 2023, pro které byla doručena
žádost o pořadatelství Jihočeským badmintonovým svazem s místem konání v Českých Budějovicích.
Livie Lubinová jako členka STK seznámila členy VV s běžným postupem výběru pořadatele MČR
dospělých. K tématu se vyjádřil zástupce jihočeské oblasti pan Liebl i další členové VV.
Usnesení č. 2022/2: VV ukládá STK k zapracování do vnitřních předpisů ČBaS stanovení data, způsobu
volby podání a následného výběru žádostí o pořadatelství MČR dospělých.
Usnesení č. 2022/3: VV souhlasí s rozesláním výzvy oblastem ze strany STK k podání žádosti o
pořadatelství MČR 2023, obsahující termín pro podání žádosti případných zájemců nejpozději do
17.1.2022.
Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 2
Paní Livie Lubinová se odpojila v 18:40, počet členů výkonného výboru 11

3. Informace EK
Pan Tomáš Masár informoval o negativním vyjádření DR k využití movité investice a následném
rozhodnutí k jejímu nečerpání. Potvrdil ukončení své činnosti k 31.12.2021 s ujištěním, že bude do
nadcházející MVH se sekretariátem v maximální součinnosti a tím naplní pracovní závazky týkající se
řádného vyúčtování obdržených dotačních financí v předchozím roce. Pan Masár také informoval o
probíhající přípravě rozpočtového provizoria. Dále upozornil členy na zveřejněná pravidla a podmínky
výzvy Podpora sportovním organizacím svazového charakteru 2022 a vyzval členy, aby zahájili přípravy,
neboť výzva obsahuje rozdílné parametry a delší časovou přípravu v rámci poskytovaných informací NSA
s porovnáním k předchozímu roku.
Usnesení č. 2022/4: VV bere na vědomí přednesené informace předsedou EK.
Usnesení č. 2022/5: VV předkládá LR podnět ke zpracování návrhu stanovení rozhodovacích pravomocí
předsedy EK a MK s ohledem na novelizaci stanov, kdy předseda EK a MK nemusí být členy VV a
nebudou tak osobami nesoucími právní zodpovědnost.
Pan Tomáš Masár se odpojil v 19:00 hod., počet členů výkonného výboru 10

4. Zajištění fungování VSCM/NC v Plzni
Předseda ČBaS informoval o předloženém návrhu smlouvy na pronájem haly pro VSCM/NC v Plzni.
Usnesení č. 2022/6: VV schvaluje podpis smlouvy s provozovatelem haly v Plzni, kde trénují
reprezentační hráči (VSCM/NC) a pověřuje vedením organizačního zajištění VSCM/NC do konání MVH
pana Tomáše Knoppa.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1

Pan Marek Švábík vznesl dotaz, kdo zaplatí vypracování turnajového a tréninkového plánu panem
Oscarem Martínezem, když navrhuje a požaduje, aby tuto odměnu hradil svaz a nabídla se tato možnost
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všem dospělým hráčům. Výkonný výbor (resp. p. Švábík) zjistí výši odměny, jakou O. Martínez požaduje
a tato bude předmětem schválení na jednání VV dne 31.1.2022.
Pan Miroslav Loskot se odpojil v 19:15 hod., počet členů výkonného výboru 9

5. Závěr
Předseda ČBaS Petr Koukal poděkoval všem účastníkům za přípravu a čas věnovaný výše uvedeným
bodům a setkání ukončil v 19:17 hod.
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