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Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS 

Číslo jednací: 05/2021 
 

Datum a místo: 12. 10. 2021, Golf Resort Lázně 
Bohdaneč 

Přítomní členové výkonného výboru: Petr Koukal 
(předseda), Radomír Liebl (JČ), Petr Martinec (StČ), 
Ing. Miroslav Loskot (Pha), Ing. Vít Dostál (JM), Marek 
Švábík (SM), Tomáš Knopp (ZČ), Mgr. Jan Port (SČ)  
 

Omluvení členové výkonného výboru:  
JUDr. Josef Rubáš (TMK), Tomáš Urbánek (MK), Mgr. 
Tomáš Masár (EK), Václav Drašnar (VČ) 

Přítomní hosté: Mgr. Livie Lubinová (zapisovatelka) 
 

Omluvení hosté: Petra Moravcová (GS), Karel 
Reichman (DR) 
 

 

 

1. Zahájení 

Jednání výkonného výboru zahájil v 10:00 hod. předseda ČBaS Petr Koukal. Jednání tohoto výkonného 
výboru bylo svoláno výlučně za účelem diskuze nad novelizací stanov ČBaS, která je tak zároveň jediným 
bodem programu. Výkonný výbor se sešel v počtu 8 členů a je usnášeníschopný. 

Z důvodu dopravní situace a zpoždění některých členů VV otevřel předseda ČBaS volnou diskuzi na různá 
aktuální témata badmintonového hnutí. 

 

2. Různé 

R. Liebl vznesl požadavek na zajištění drobných odměň hráčům oblastních turnajů, např. přívěsků 
s novým logem ČBaS. 

P. Martinec otevřel téma razantní kampaně ve školách a rovněž využití dotací na školní soutěže (na úrovni 
schopností nejmenších dětí – házení míčkem apod.). P. Koukal navrhuje podobné schéma či zapojení do 
Sazka olympijského víceboje.  

M. Švábík a R. Liebl navrhují zajistit seminář se zástupci jiných sportů, kteří se úspěšně prosadili ve 
školách.  

T. Knopp předal své zkušenosti ze spolupráce se školami v Plzni – problematika zajištění trenérů 
z časových důvodů. Svaz by mohl připravit představení badmintonu jako vhodného sportu do škol 
(všestranný rozvoj dětí, z praktického hlediska badmintonisté neničí nové školní haly apod.). M. Loskot 
předal své zkušenosti se situací v Praze. 

M. Švábík otevřel otázku vyššího zpřístupnění českého badmintonu dotačním podmínkám (elektronická 
stopa různých úrovní turnajů, zejména pro děti). 

Diskutován průběh MČR a ochota pořádat turnaje napříč oddíly. Navrhováno připravit ze strany ČBaS 
podmínky a možnosti, které svaz pořadatelům největších akcí může nabídnout. Možnost zajistit osobu 
konzultanta největších akcí, který má dlouhodobé zkušenosti s pořádáním turnajů obdobného typu (T. 
Knopp či jiné návrhy).   
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3. Diskuze nad novelizací stanov ČBaS 

Příprava návrhu novelizace stanov zahájena na jednání VV ČBaS dne 9. 9. 2021, následně řešena formou 
on-line schůzky dne 23. 9. 2021 k přednesu návrhů zástupců jednotlivých oblastí a jejich zápisu do 
souhrnné tabulky pro členy VV. Tabulka rozeslána dne 29. 9. 2021.  
 
VV ČBaS v aktuálním rozšířeném složení předloží následující VH jeden společný návrh novelizace stanov 
ČBaS. V rozsáhlé diskuzi řešena především hlavní témata v návaznosti na on-line schůzku s těmito 
odsouhlasenými závěry: 
 
Delegáti VH 
 
Snížení počtu delegátů VH z počtu 45 na počet 39. 
 
Klíč určení delegátů:  

a) z každé oblasti po jednom zástupci,  
b) zbývajících 31 delegátů členit jako zástupce všech oblastních svazů dle počtu licencovaných 

hráčů, trenérů a rozhodčích v jednotlivých oblastech, vždy minimálně po jednom zástupci 
z každé oblasti, maximálně však po 11 delegátech z jedné oblasti (případné přebývající 
delegáty rozdělit podle výše stanoveného poměru). 

 
Kritérium pro zastropování počtu delegátů z jedné oblasti – dvě oblasti dohromady nesmí změnit stanovy, 
tj. disponovat 3/5 většinou. Pokud má jedna osoba zároveň více licencí, počítá se vždy jen jednou. 
 
Složení VV 
 
VV jako kolektivní statutární orgán. Členové VV voleni VH. 
  
Předseda ČBaS plus 4 až 8 členů VV (celkem minimálně 5 a maximálně 9 členů VV). Předseda ČBaS 
hlas rozhodující. Odchylný názor P. Martinec: předsedové oblastí jako členové VV plynoucí ze stanov. 
 
Podpisové právo předseda, případně místopředseda, kterého volí VV ze svého středu. Odchylný názor J. 
Port: místopředseda volen VH. 
 
VV volí předsedy odborných komisí. Předseda odborné komise nemusí být členem VV. V rámci 
kandidatury na funkci člena VV doporučeno uvést, jaké oblasti zájmu (odborné komisi) by se člen VV 
věnoval, ve vztahu ke které komisi má odborné předpoklady. 
 
Kandidát na člena VV: člen ČBaS, nemusí být delegát, může kandidovat na vlastní návrh. 
Rozpočet a jeho změny po projednání s odbornými komisemi navrhuje EK, schvaluje VV (zachován termín 
VH v květnu/červnu příslušného roku jako osvědčené a praktické schéma). 
Předseda EK nemusí být členem ČBaS. 
 
Doplněno modelové srovnání přepočtu delegátů jednotlivých oblastí dle současného klíče a nově 
odsouhlaseného klíče podle počtu licencovaných hráčů (bez započtení trenérů a rozhodčích): 
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Přestávka na oběd. 
 
Ve 14:50 hod. opustil jednání pan Petr Martinec. 
 
Správní rada 
 
Správní radu jako orgán zrušit, v dnešní době lze zvolit formu on-line platformy pro setkávání předsedů 
oblastních svazů. Předsedové odborných komisí a předsedové oblastních svazů jako hosté jednání VV 
pro zachování plné informovanosti.  
 
Průběh valné hromady 
 
VH svolává VV. 
Diskutováno téma pozvaní hosté ze strany VV vs. předem ohlášení hosté (členové ČBaS, kapacita). Bude 
upraveno dle srovnání s jinými sportovními svazy. Možnost on-line přenosu VH. 
 
V rámci konání VH dispozičně oddělit delegáty od hostů k řádnému průběhu VH vč. sčítání hlasů. 
 
 
Dozorčí rada 
 
Vhodné, aby alespoň jeden člen měl ekonomické vzdělání (stanoveno obdobně jako u legislativní rady), 
plus využít obdobné doporučení jako u kandidáta na předsedu ČBaS (čl. XVII. odst. 4 stanov). 
 
Navrhovat změny a opatření výlučně směrem k VV, pokud VV nereaguje, svolává DR jako kontrolní 
mechanizmus mimořádnou VH. Minimálně čtvrtletní výstupy, nedostatky bez prodlení. Zdůraznit pozici 
vnitřního kontrolního orgánu. Zrušit čl. XX. odst. 5 stanov. 
 
V rámci usnesení VH stanovit odměnu DR. 
 
 
V 15:10 hod. opustil jednání pan Vít Dostál. 
 
 
Doplnění vyvstávajících témat 
 
VV jako nový statutární orgán v podstatě přebírá pravomoci předsedy – v tomto smyslu aktualizace 
stanov. 
 
VH schvaluje výši licence na následující rok. 
 
Nová úprava loga ve stanovách a jeho schvalování VH. 
 
V čl. VII. odst. 1 písm. d) stanov bude za slova „na internetových stránkách provozovaných ČBaS“ 
doplněno „v příslušné sekci“. 
 
 
K dalšímu procesu novelizace stanov ČBaS 
 
Legislativní rada ČBaS přistoupí k zapracování projednaných změn přímo do textu stanov v režimu 
sledování změn. Vybrané provedené úpravy budou doplněny o komentáře. Chyby v psaní budou upraveny 
přímo v textu. Další jednání nad finalizací novelizace se uskuteční již přímo nad novelizovanou textací. 
Člen LR ČBaS J. Port bere toto zadání na vědomí. 
 
 
Předseda ČBaS Petr Koukal setkání ukončil v 15:35 hod.  

 


