
 
Český badmintonový svaz, z.s. 

Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS 

Číslo jednací: 07/2021 Datum a místo: 8. 12. 2021 – stadion 
Strahov, Praha 6 Břevnov,  
zasedací místnost 234 

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

Omluvení členové výkonného výboru:  

Přítomní hosté: Lucie Sladká 
(zapisovatelka), Petra Moravcová, Mgr. 
Kateřina Hejdrychová, Mgr. Livie Lubinová – 
online, Mgr. Eliška Maixnerová Ph.D., Karel 
Reichman – online  

Omluvení hosté: Ing. Hana Musilová, Ing. 
Jan Kolář 
 
 

 
 

 

1. Zahájení a organizační informace 
 

Jednání výkonného výboru zahájil v 10:15 hod. předseda ČBaS Petr Koukal.  
Výkonný výbor se sešel v počtu 12 členů a je usnášeníschopný. 
Jan Port se připojil distanční formou. 
Při zahájení předal předseda Jihočeské oblasti p. Liebl předsedovi ČBaS nabídku na organizování MČR 
dospělých v roce 2023. 
 
2. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS 

 
Usnesení č. 2021/72: 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 zaslané smlouvy o organizačním zabezpečení CZECH JUNIOR 
INTERNATIONAL ORLOVÁ 2021. 
Hlasování per rollam: pro 8, proti 0, zdržel se 4 
 
Výkonný výbor hlasoval o schválení zaslané smlouvy o organizačním zabezpečení Mezinárodního 
mistrovství České republiky juniorů kategorie U17 2021. 
Hlasování per rollam: pro 8, proti 0, zdržel se 4 
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Výkonný výbor hlasoval o schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení oblastní organizace 
badmintonu. 
Z důvodu nezřejmého výsledku bylo hlasování opakováno při zasedání: pro 8, proti 3, zdržel se 1 
 
Výkonný výbor hlasoval o vstupu ČBaS do Českého paralympijského výboru (ČPV) a za svého zástupce 
na VH 4. 12. 2021 vysílá předsedu Petra Koukala. 
Hlasování per rollam: pro 11, proti 0, zdržel se 1 
Výkonný výbor hlasoval o nominaci do funkcí předsedů a místopředsedů ČPV v následném složení: 
Zbyňka Sýkoru na předsedu ČPV, Romana Sudu na 1. místopředsedu a Danu Selnekovičovou na 2. 
místopředsedkyni  
Hlasování per rollam: pro 8, proti 0, zdržel se 4 
 
Revize zadaných úkolů: 
Termín pro předložení návrhu na kandidáty do Síně slávy byl prodloužen do konce roku, tj. 31. 12. 2021. 
 
Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS, číslo jednací 04/2021, bod 10: Kontrola dokumentu 
„Stanovisko DR ke kontrole hospodaření a činnosti orgánů ČBaS“ ze dne 22. 4. 2021 – stále probíhá. 
 
Dne 12. 10. 2021 se uskutečnilo samostatné setkání výkonného výboru za účelem připravení návrhu 
novelizace stanov s hlavními okruhy: složení VV, pravomoci orgánů, delegáti VH – určení klíče. 
 
Usnesení č. 2021/73: Výkonný výbor bere na vědomí kontrolu zápisu a revizi zadaných úkolů 
z předchozích setkání VV. 
 
 
4. Projednání podnětu Dozorčí rady  

Předseda dozorčí rady p. Reichman se z dnešního zasedání omluvil dnes v 8:34 hod., z důvodu 
nařízené karantény.  

Na podnět dozorčí rady odpověděli písemně dotčení předsedové odborných komisí a předseda ČBaS. 
Vyjádření byla v kopii zaslána také všem členům výkonného výboru. Žádný člen výkonného výboru 
neměl k věci další dotazy. 

Nadále platí povinnost dozorčí rady seznámit členy VV se závěry svých zjištění po reakci odborných 
komisí a předsedy ČBaS. 
 
 
5. Informace předsedy ČBaS o zasedání orgánů, jednáních a jeho činnosti v uplynulém 
období  
 
Předseda ČBaS Petr Koukal informoval členy VV o svém záměru odstoupit z funkce předsedy ČBaS, 
když je připraven nadále plnit svou funkci s plným nasazením do svolání nejbližší VH. Ke svému 
rozhodnutí uvedl, že při své činnosti v roli předsedy svazu především a) postrádá podporu hnutí 
v nastolené směřování ČBaS, ve svůj tým, b) na úrovni vedení svazu postrádá důvěru ve svou osobu a 
odbornost komisí, c) řeší neustálý vnitřní boj mezi orgány, zpochybňování rozhodnutí a účelové 

chování[1][2].   
Současně navrhl svolání VH v termínu 1. 5. 2022 tak, aby se mohlo zároveň jednat o řádnou valnou 
hromadu a nebylo nutné svolávat v této věci mimořádnou VH.  
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Toto oznámení činí v půlročním předstihu, aby bylo možno plynule předat vedení svazu, agendu komisí 
a nadále naplňovat nastavenou koncepci. Vyzval členy VV, aby připravili návrhy postupu předání 
agendy, společně hledali vhodné kandidáty na funkce potřebné ke každodennímu vedení svazu a  
odborných komisí (zejména TMK,[3] EK, MK). Zdůraznil, že včasné oznámení považuje za svou 
povinnost vůči ČBaS. 

Usnesení č. 2021/74: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy ČBaS Petra 
Koukala. 

 
 
6. 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.  

Usnesení č. 2021/75: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy EK. 

Usnesení č. 2021/76: Výkonný výbor bere na vědomí předložené průběžné čerpání rozpočtu k datu 16. 
11. 2021. 

 
 
7. Organizace vedení svazu 

Přednesené informace p. Lucie Sladké o vykonané činnosti nad rámec běžné agendy za uplynulé 
období jsou uvedeny jako příloha zápisu VV. 

Usnesení č. 2021/77: Výkonný výbor bere na vědomí vykonané činnosti sekretariátu. 
 

Pan Karel Reichman se připojil na setkání distanční formou. 
 
 

8. Informace o činnosti MK a stavu IS ČBaS 

Předseda MK Tomáš Urbánek přednesl informace o současnému stavu IS a možnosti změny správce IS 
novým subjektem. Na příští setkání VV bude pozván zástupce společnosti MIP p. Patera, současný 
správce IS.  

Členům VV byl předložen návrh partnerské smlouvy se společností SportsGeek, jejímž předmětem je 
dodat ČBaS oblečení a doplňkové vybavení značky Adidas v rozsahu a za podmínek vymezených 
v předloženém návrhu smlouvy. Smlouva bude doplněna a aktualizována dle požadavků členů, VV, 
zejména článek V. bod g) – specifikace turnajů, o informaci, kterých konkrétních turnajů se smlouva 
týká, nebo provedení revize možností a podmínek ukončení spolupráce. 

Kateřina Hejdrychová představila fungování a procesy koordinace svazových sociálních sítích a 
dosavadní spolupráci s agenturou eSports. Prezentace je uvedena jako příloha zápisu VV.  

Členové VV přednesli stížnosti k obsahu článků na webových stránkách a žádají o větší vyváženost 
témat a lepší načasování jejich zveřejnění. 

Usnesení č. 2021/78: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace. 
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Přestávka na oběd 13:35 – 14:10 hod. 
 
Paní Livie Lubinová se připojila na setkání formou on-line. 
 
 
9. Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období 

Informace o vykonané činnosti STK a KR za uplynulé období jsou uvedeny jako příloha zápisu VV. 

Usnesení č. 2021/79: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace o činnosti a fungování za 
uplynulé období a výhled na nadcházející období. 

Členové VV požadují, aby STK apelovala na pořadatele turnajů s jejich povinností vkládat propozice 
min. 3 týdny před turnajem.  

Tomáš Knopp navrhuje, aby kontrola propozic turnajů C a D a oblastní kvalifikace byla předána do 
kompetence oblastních STK.  
 
 
10. Informace o činnosti TMK v uplynulém období 
Předseda Petr Koukal informoval přítomné členy o obsahu zprávy VR k turnaji MČR U13 – 
disciplinárním přestupku trenéra a rovněž člena VV p. Petra Martince (napadení hráče Petra Martince, 
syna Petra Martince) a na základě doporučení právníků též o podání podnětu k přešetření věci orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí. K dalšímu postupu v dané záležitosti na úrovni orgánů ČBaS se vyjádřil 
člen LR ČBaS Mgr. Jan Port, který nastínil průběh projednání v rámci ČBaS podle disciplinárního řádu. 
Petr Martinec k věci uvedl: „Informace přednesené panem předsedou Koukalem jsou nepravdivé a jde o 
účelové jednání vůči mé osobě. Mé jednání vůči mému synovi bylo na základě rodičovské odpovědnosti, 
a je na mě, jak se k vlastnímu dítěti budu chovat“. S tím požaduje přešetření a řešení dle pravidel ČBaS 
disciplinární komisí. Předseda Petr Koukal k tomu upřesnil, že se snažil toto nešťastné chování 
statutárního zástupce ČBaS ubránit jakékoliv medializaci a o to více se ho tyto výroky dotýkají a jen 
podtrhují zvrácený směr uvažování Petra Martince. 
 
 
Ostatní členové VV se k věci nevyjádřili. 
 
Josef Rubáš informoval o ukončení své činnosti na pozici předsedy TMK a trenéra dospělých 
reprezentantů a vykonávání výše uvedených činností do svolání nejbližší VH shodně jako předseda 
ČBaS. 

Přednesené informace předsedy TMK Josefa Rubáše o činnosti a fungování za uplynulé období jsou 
uvedeny jako příloha zápisu VV. 

Josef Rubáš potvrdil, že nebude uplatňovat „Systém finanční podpory reprezentantů 2022-2024“ 
schválený TMK. 

Pan Tomáš Masár opustil zasedání VV ve 14:47 hod., počet členů výkonného výboru 11. 

Usnesení č. 2021/80: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy TMK  
o činnosti a fungování za uplynulé období a výhled na nadcházející období. 
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11. Novelizovaná textace stanov 
 
Dne 6. 12. 2021 byly členům VV rozeslány úpravy textace stanov a související dokumentace (statut 
komisí ČBaS, jednací řád VV, jednací řád VH a volební řád VH) v režimu sledování změn s doplněnými 
komentáři, úpravy byly provedeny v souladu se závěry zasedání VV, které proběhlo dne 12. 10. 2021. 

LR ČBaS především navrhuje zvážení věkové hranice člena VV ze strany VV a dále doporučuje 
odsouhlasit změnu novelizace stanov v tom směru, že o jakýchkoliv příspěvcích ČBaS bude dále 
rozhodovat VV, nikoliv VH. Tento návrh byl členy VV odsouhlasen.  

Členové VV dále odsouhlasili, při vědomí termínu daném jim VH, zaslat připomínky k poslední verzi 
textace stanov a souvisejících dokumentů do 15. 12. 2021, následně budou připomínky LR ČBaS 
zapracovány a dne 5. 1. 2022 proběhne finální schůzka nad novelizací stanov distanční formou. 
 
Livie Lubinová a Jan Port se odpojili v 15:38 hod., počet členů výkonného výboru 10. 
 

 
12. Diskuze k aktuálním hlavním tématům 

Pan Marek Švábík předal členům VV otevřený dopis hráčů.  

Členové VV navrhli svolání mimořádné VH co nejdříve – termín bude navržen při distančním setkání 
dne 5. 1. 2022. 

Sekretariát zašle aktuální přehled majetku členům VV – koberců, popř. jiného majetku ČBaS vhodného 
k prodeji klubům/oblastem. 

 
 
13. Závěr 

 
Předseda ČBaS Petr Koukal setkání ukončil v 15:50 hod. 
 
 
 
  


