Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS
Číslo jednací: 02/2020

Datum a místo: 29. 9. 2020, Jesenice

Přítomní členové výkonného výboru:
Petr Koukal, Ing. Jaroslav Chlubna, Petr Martinec,
JUDr. Josef Rubáš, Tomáš Urbánek

Omluvení členové výkonného výboru: -

Přítomní hosté: Lucie Sladká (zapisovatelka jednání), Omluvení hosté: Karel Reichman
Ing. Hana Musilová

1.

Zahájení a organizační informace

Jednání výkonného výboru zahájil ve 13:10 a následně za právní pomoci Josefa Rubáše řídil předseda ČBaS
Petr Koukal.
Výkonný výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášeníschopný.

2.

Schválení programu jednání VV

Návrh programu jednání byl rozeslán předem e-mailem, včetně příloh týkající se dohody o mlčenlivosti a
etického kodexu. Byl diskutován návrh na změnu programu.
Usnesení č. 1: Výkonný výbor schvaluje program v navrženém znění, s doplněním řešení extraligy a 1.ligy
namísto bodu č. 10 projednání agendy STK a KR (při nepřítomnosti předsedy STK a KR) a dále upravení bodu
č. 11, kdy marketingová komise bude informovat jen o své činnosti.
Hlasování: pro návrh 5, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0

3.

Prezentace a schválení etického kodexu a dohody o mlčenlivosti

Předseda CBaS Petr Koukal předložil návrhy etického kodexu a dohody o mlčenlivosti a vysvětlil potřebu jejich
přijetí. Předseda správní rady Petr Martinec informoval, že správní rada nesouhlasí s dokumentem „Dohoda
mlčenlivosti člena SR“. Předseda ČBaS Petr Koukal dále přednesl vyjádření LR na odmítavý postoj dozorčí
rady k závaznosti etického kodexu a dohody o mlčenlivosti pro dozorčí rady.
Usnesení č. 2: Výkonný výbor schvaluje etický kodex, jak byl předložen legislativní radou.
Hlasování: pro návrh 4, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 3: Výkonný výbor schvaluje dohodu o mlčenlivosti, jak byla předložena legislativní radou.
Hlasování: pro návrh 4, proti návrhu 1, zdržel se hlasování 0
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4.

Písemné zaznamenání výsledků hlasování Výkonného výboru ČBaS per-rolam ve věci kandidatury
předsedy ČBaS do VV ČOV

Usnesení č. 4: Výkonný výbor schvaluje kandidaturu předsedy Petra Koukala do VV ČOV.
Hlasování: pro návrh 5, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0

5.

Informace o činnosti sekretariátu za uplynulé období

Generální sekretářka Hana Musilová informovala o plánované kontrole MŠMT – týkající se oblastí VSA, Repre,
a organizace sportu – 6. a 8. 10. 2020. Dále proběhne kontrola z PSSZ.
Probíhá vyplácení podpory TOP 20, probíhá vyúčtování podpory reprezentantů.
Popis aktuálního stavu předání ocenění panu Maňáskovi.
Komunikace s NSA ohledně vyhlášení programů pro sportovní svazy.
Usneseni č. 5: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu generální sekretářky.

6.

Informace o činnosti předsedy ČBaS za uplynulé období

Předseda ČBaS Petr Koukal zejména informoval o setkáních s kluby a oddíly v jednotlivých oblastech a dále o
komunikaci se státními sportovními autoritami (Victoria, ČOV, NSA, Český sokol a další).
Usnesení č. 6: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy ČBaS.

7.

Informace o činnosti TMK v uplynulém období

Předseda TMK Josef Rubáš informoval o probíhajícím přechodu na nový systém přípravy TM v jednotlivých
stupních (VSCM, SCM, SpS), probíhající organizaci reprezentačních akcí a aktualizaci rozpočtu TMK
v návaznosti na aktuální situaci.
Usnesení č. 7: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy TMK.

8.

Informace o činnosti EK v uplynulém období

Předseda EK Jaroslav Chlubna informoval o probíhajícím zpracování a aktualizaci rozpočtu. Navrhl vypsání
výběrového řízení na pozici do sekretariátu; podklady dodá Jaroslav Chlubna a dále zajistí MK.
Usnesení č. 8: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy EK.

9.

Informace o činnosti SR v uplynulém období

Výkonný výbor se předem seznámila se zápisem ze správní rady uskutečněné dne 25. 9. 2020.
Usnesení č. 9: Výkonný výbor bere na vědomí zápis ze správní rady ze dne 25. 9. 2020.
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Dále byla vedena diskuze k jednotlivým bodům:
- SR nesouhlasí s dokumentem vize EK především v bodě II. a důrazně žádá VV ČBaS o konkrétní
vysvětlení tohoto bodu: Zástupci oblastí budou informováni s uvedením na pravou míru.
- SR vznesla požadavek na zaslání rozpočtu členům SR: Předseda ČBaS vysvětlil situaci, souhlasí se
zasláním čerpání rozpočtu za podmínky, že členové SR podepíší dohodu o mlčenlivosti.
- SR vznesla požadavek nahlížení do pracovních smluv a znát jejich náplň práce: Předseda ČBaS
souhlasí s předložením pracovních smluv s náplní činnosti za podmínky, že členové SR podepíší dohodu
o mlčenlivosti, přičemž další podmínky předložení smluv budou konzultovány s LR.
- SR vyjadřuje nespokojení s průběhem schválení dokumentu a je i nadále připravena se aktivně podílet
na tvorbě dokumentu Systém péče o talentovanou mládež: Předseda TMK si váží nabídky aktivní
spolupráce, TMK je nadále připravena k přijetí jakýchkoliv návrhů.
- SR z důvodu neuskutečněných reprezentačních akcí navrhuje využití nevyčerpaného finančního
obnosu k navýšení podpory trenérů reprezentantů a navýšení podpory oblastem na přípravu TM: TMK při
přebytku rozpočtu tak jako v loňském roce plánuje podporu trenérů reprezentantů. V rámci přechodu na
nový systém přípravy TM dojde k další přímé podpoře klubů a oddílů v jednotlivých oblastech.

10.

Úprava extraligy a první ligy smíšených družstev

Předseda správní rady Petr Martinec přednesl návrh na úpravu extraligy konzultovanou se všemi zástupci
extraligových klubů a oddílů vzhledem k současné situaci (omezení spojená s COVID-19). Řešení bylo
konzultováno telefonicky s Ing. Janem Kolářem, předsedou STK, bylo vyhodnoceno jako vhodné pro jistotu
účastníků soutěže.
Usnesení č. 10: Na návrh STK rozhodl výkonný výbor o zrušení dlouhodobé soutěže extraligy a zadává STK ve
spolupráci s extraligovými kluby a oddíly připravit návrh jednorázového turnaje bez možnosti sestupu.
Hlasování (počet přítomných členů výboru od tohoto bodu dále: 4): pro návrh 4, proti návrhu 0, zdržel se
hlasování 0
Dále byla diskutována vhodnost shodného opatření pro I. ligu.
Usnesení č. 11: Na návrh STK rozhodl výkonný výbor o zrušení dlouhodobé soutěže první ligy a zadává STK
ve spolupráci s prvoligovými kluby a oddíly připravit návrh jednorázového turnaje bez možnosti sestupu.
Hlasování: pro návrh 4, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0
Revize Usnesení č.11: Formou hlasování per rollam dne 6. 10. 2020 ve znění: V návaznosti na vládní opatření
vyhlášená dne 30. 9. 2020 zůstává zachován aktuální formát soutěže pro 1. ligu dle platného Rozpisu soutěží
družstev dospělých 2020-21 s tím, že pokud další vládní nařízení jakkoliv znemožní pokračování či dokončení
této soutěže, dojde zpětně k anulování všech odehraných zápasů a celého ročníku.
Hlasování: pro návrh 3, proti návrhu 1, zdržel se hlasování 1

11. Informace o činnosti MK v uplynulém období
Předseda MK Tomáš Urbánek informoval o uskutečnění náborové kampaně; zapojilo se 55 klub a oddílů a byla
propojena s akcí Praha Září. Informoval o narůstající komunikaci v médiích o badmintonu, hráčích, akcích atd.
Probíhá příprava nové identity.
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Předseda správní rady Petr Martinec sdělil požadavek SR na okamžité odstranění nedostatků a plnou
funkčnost IS v co nejkratší době – Tomáš Urbánek potvrdil osobní zapojení do řešení problému a další jednání
s tvůrcem systému.
Usnesení č. 12: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy MK.

12. Diskuze k aktuálním tématům

13. Závěr
Předseda ČBaS Petr Koukal poděkoval všem přítomným za spolupráci a navrhl termín příštího konání VV – 2.
týden v listopadu (9. - 13. 11. 2020); bude upřesněno.

Dne: 29. 9. 2020

---------------------------Petr Koukal,
předseda ČBaS
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