
 
 
 

Zápis č. 1/2021 z jednání Správní rady ČBaS  
konaného dne 25.2.2021 od 19:30 hodin  formou videokonference. 

 
Přítomni:  Petr Martinec (StČ), Miroslav Loskot (P), Jiří Pavelka (SM) odchod ve 21:50 hodin, Jan Segeč (ZČ), Vít Dostál (JM), Radel Liebl (JČ), Václav Drašnar (VČ) 
Omluveni: Jan Port (SČ) 
Hosté: Karel Reichman předseda DR ČBaS 
 1, Jednání zahájil předseda SR pan Petr Martinec, který přívítal všechny členy a  hosta pana Karla Reichmana předsedu DR ČBaS  a přednesl program jednání, který SR schválila.  2, SR schvaluje distanční způsob jednání a hlasování.  3, SR zapisovatelem volí pana Petra Martince.  4, SR ověřovatelem zápisu volí pana Miroslava Loskota.  5, SR požaduje po VV ČBaS v termínu do 15.3.2021  předložení rozpočtu ČBaS na rok 2021 ve formátu, který ukládají stanovy.  6, SR žádá STK, aby i nadále sledovala situaci ohledně možnosti pořádání turnajů a s dostatečným předstihem informovala členskou základnu.  7, SR souhlasí s návrhem novelizace stanov, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.  8, SR diskutovala novelizaci Volebního řádu  Na závěr předseda  SR poděkoval všem za účast a jednání ukončil.  Jednání bylo ukončeno  26.2.2021 v 00:15 hodin  
 
 
Zapsal: Petr Martinec 
Ověřil: Ing.Miroslav Loskot 
V Benátkách nad Jizerou dne 1.3.2021 
 
 
 
 



Návrh Správní rady ČBaS k novelizaci stanov
Část stanov Původní text Návrh k novelizaci Poznámky
Článek V., doplnit bod 3 není

Symboly ČBaS jsou nedílnou přílohou těchto 
stanov. doplnit

Článek  XIV., bod 2., písmeno d správní orgán jako orgán spravující vymazat vymazat

Článek  XIV., bod 3., písmeno g

Člen orgánu je povinen vykonávat svěřené 
funkce čestně, loajálně a nestranně, 
s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a 
umožnit provádění kontroly své činnosti. 
Člen orgánu se zdrží veškerých aktivit, které 
by byly v rozporu s výkonem funkce a při 
nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů. 
Pokud člen orgánu zjistí ve svém konání 
rozpor s tímto ustanovením, vyvodí z toho 
pro sebe důsledky.

Člen orgánu je povinen vykonávat svěřené 
funkce čestně, loajálně a nestranně, 
s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a 
umožnit provádění kontroly své činnosti. 
Člen orgánu se zdrží veškerých aktivit, které 
by byly v rozporu s výkonem funkce a při 
nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů.

odstranění poslední 
věty

Článek XV., bod 6., písmeno a, b, c

a. Předseda ČBaS, b. Předsedové odborných
komisí a předseda legislativní rady, c. do
celkového počtu čtyřiceti pěti delegátů
zástupci všech oblastních svazů v poměru
stanoveném podle počtu evidovaných členů v
jednotlivých oblastech k poslednímu dni roku
předcházejícího roku konání valné hromady

  Z každé oblasti 1 zástupce, zástupci
extraligových týmů a do počtu 45 delegátů,
pak delegáti z oblastí dle členské základny
na základě dat k poslednímu dni roku
předcházejícího, přičemž pouze tito delegáti
mají právo hlasovat.



Článek XV., bod 7. 

Právo účastnit se valné hromady má dále
předseda dozorčí rady a předem přihlášení
hosté.

Právo účastnit se valné hromady mají dále
členové výkonného výboru, generální
sekretář, předseda dozorčí rady, předseda
legislativní rady a předem přihlášení hosté
avšak bez práva hlasovacího.

Článek XVI., bod 1 přidat písmeno f není schvalovat změnu symbolů ČBaS
Článek XVI., bod 1 přidat písmeno g není

schvalovat výši členských příspěvků a
hráčských licencí ČBaS

Článek XVI., bod 4.
Valná hromada není oprávněna rozhodovat v 
jiných věcech, než které jsou valné hromadě 
těmito stanovami vyhrazeny.

Valná hromada jako orgán nejvyšší je
oprávněna rozhodovat ve všech věcech, které
nejsou těmito stanovami přímo dotčeny.

Článek XVII.
Při současném stavu je statutárním orgánem 
předseda ČBaS

Statutárním orgánem ČBaS by mělo být 
gremium. Gremium by bylo tvořeno 
předsedou ČBaS, 1.místopředsedou ČBaS a 
2.místopředsedou ČBaS.  Předseda ČBaS je 
volen valnou hromadou. Místopředsedy pak 
volí taktéž valná hromada, ze členů VV.

Článek XVII., bod 6., písm.c
jmenovat a odvolávat generálního sekretáře
svazu a další pracovníky sekretariátu, vymazat vymazat

Článek XVII., bod 6., písm.d
jmenovat a odvolávat na návrh předsedy

komise či rady člena komise či rady, vymazat vymazat



Článek XVIII., bod 2.

Výkonný výbor sestává z předsedy ČBaS, 
předsedů ekonomické, marketingové a 
trenérsko metodické komise a zástupce 
správní rady. Zasedání výboru se účastní 
rovněž generální sekretář, avšak bez práva 
hlasování.

Výkonný výbor sestává z předsedy ČBaS,
předsedů komisí ekonomické, marketingové,
trenérsko-metodické, rozhodčích, sportovně
technické a 8 předsedů oblastních
badmintonových svazů. Zasedání výboru se
účastní rovněž generální sekretář a však bez
práva hlasování.

Článek XVIII., bod 3.
Výkonný výbor si ze svého středu volí 
místopředsedu ČBaS. 

Místopředsedové ČBaS jsou voleni Valnou
hromadou  ze členů VV.

Článek XVIII., bod 4.

Výkonný výbor se schází dle potřeby,
zpravidla jedenkrát měsíčně, zasedání výboru
svolává předseda.

Výkonný výbor se schází dle potřeby,
zpravidla jedenkrát měsíčně.Zasedání
svolává předseda ČBaS nebo je svoláno
předsedou, požádá li o jeho svolání 1/3 členů
VV. 

Článek XVIII., bod 7., písm.c
rozhodovat o všech otázkách, které nejsou
těmito stanovami svěřeny do pravomoci
jiných orgánů ČBaS, vymazat

Článek XVIII., bod 7., písm.f

připravovat potřebné podklady pro zasedání
správní rady a ve spolupráci se správní radou
pro zasedání valné hromady, vymazat

Článek XVIII., bod 7., písm.n není
navrhovat výši členských příspěvků a 
hráčských licencí přidat písmeno

Článek XVIII., bod 7., písm.o není
jmenovat a odvolávat na návrh TMK trenéry 
reprezentačních výběrů přidat písmeno

Článek XVIII.,bod 7., písm.p není
jmenovat a odvolávat generálního sekretáře
svazu a další pracovníky sekretariátu, přidat písmeno

Článek XVIII., bod 7., písm.r není
jmenovat a odvolávat na návrh předsedy
komise  člena komise .

Článek XIX. Správní rada vymazat



Článek XXII., bod.3, písm.b

Marketingová komise (MK), která zajišťuje
marketingové využití akcí pořádaných ČBaS,
širokou prezentaci badmintonu, projednává a
schvaluje uzavírání sponzorských smluv,
smluv na zajištění reklamy a jiných smluv,
provoz internetových stránek provozovaných
ČBaS  a spolupráci s médii.

Marketingová komise (MK), která zajišťuje
marketingové využití akcí pořádaných ČBaS,
širokou prezentaci badmintonu, projednává a
navrhuje uzavírání sponzorských smluv,
smluv na zajištění reklamy a jiných smluv,
provoz internetových stránek provozovaných
ČBaS  a spolupráci s médii.

Článek XXII., bod.3, písm.c

Ekonomická komise (EK), která vytváří
ekonomického zázemí pro fungování ČBaS,
řídí obchodní a ekonomickou činnost ČBaS,
když mimo jiné zpracovává rozpočet, vede
bilanční a plánovací podklady, evidenci o
příjmech a výdajích svazu, evidenci o
majetku svazu. Zřizuje a řídí vedlejší
hospodářskou činnost. Rozhoduje o nabývání,
pozbývání a převodech hmotného i
nehmotného majetku a výdajích v rámci
disponibilních zdrojů ČBaS. Stanoví výši a
způsob úhrady registračních, členských a
obdobných příspěvků ČBaS.

Ekonomická komise (EK), která vytváří
ekonomického zázemí pro fungování ČBaS,
řídí obchodní a ekonomickou činnost ČBaS,
když mimo jiné zpracovává rozpočet, vede
bilanční a plánovací podklady, evidenci o
příjmech a výdajích svazu, evidenci o
majetku svazu. Zřizuje a řídí vedlejší
hospodářskou činnost. Rozhoduje o
nabývání, pozbývání a převodech hmotného i
nehmotného majetku a výdajích v rámci
disponibilních zdrojů ČBaS. Připravuje
podklady k žádostem a vyúčtováním
grantových programů i ve vztahu k oblastem.



Článek XXIV. , bod 1.

ČBaS se podle územního principu a místa
výkonu činnosti člení na jednotlivé oblasti,
vycházející 
z územního členění státu. Tyto oblastní
badmintonové svazy organizují a řídí činnost
ČBaS 
v rámci své územní působnosti, navazují na
činnost orgánů ČBaS, provádí a realizují
stanovy 
a další předpisy ČBaS, které jsou pro ně
závazné a nadřazené předpisům oblastních
badmintonových svazů.

ČBaS se podle územního principu a místa
výkonu činnosti člení na jednotlivé oblasti.
Tyto oblastní badmintonové svazy organizují
a řídí činnost ČBaS 
v rámci své územní působnosti, navazují na
činnost orgánů ČBaS, provádí a realizují
stanovy 
a další předpisy ČBaS, které jsou pro ně
závazné a nadřazené předpisům oblastních
badmintonových svazů.

Článek XXV., bod 2.

Rozpočet sestavuje ekonomická komise a
schvaluje výkonný výbor a následně správní
rada. Rozpočet představuje souhrn
plánovaných peněžních příjmů a výdajů za
příslušný kalendářní rok, přičemž je věcně a
metodicky vhodně složen z rozpočtových
kapitol dle jednotlivých činností ČBaS.

Rozpočet sestavuje ekonomická komise a
schvaluje výkonný výbor, nejpozději do
31.1.daného roku. Rozpočet představuje
souhrn plánovaných peněžních příjmů a
výdajů za příslušný kalendářní rok, přičemž
je věcně a metodicky vhodně složen
z rozpočtových kapitol dle jednotlivých
činností ČBaS. Jakákoliv rozpočtová změna
kapitol ( komisí STK, TMK,KR, EK,MK a
sekretariátu) podléhá schválení výkonným
výborem, který zároveň informuje dozorčí
radu.


