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Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS 

Číslo jednací: 01/2021 Datum a místo: 26. 1. 2021, Praha 6, distanční způsob 
Přítomní členové výkonného výboru: JUDr. Josef 
Rubáš, Petr Koukal, Tomáš Urbánek, Petr Martinec 

Omluvení členové výkonného výboru:  
 

Přítomní hosté: Lucie Sladká (zapisovatelka jednání), 
Petra Moravcová, Tomáš Masár 
Hosté pozvaní k jednání VV nebo diskuznímu bloku s 
předsedy oblastí: Ing. Jan Kolář, Mgr. Michal Böhm, 
Václav Drašnar, Miroslav Loskot, Karel Reichman, Ing. 
Karel Tomek, Vít Dostál, Tomáš Knopp, Mgr. Jan Port 

Omluvení hosté:  
 

 
  
 
1. Zahájení a organizační informace  

Jednání výkonného výboru zahájil v 13:05 hod. a následně za právní pomoci Josefa Rubáše řídil 
předseda ČBaS Petr Koukal. Z důvodu nouzového stavu na území ČR v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS-CoV-2 a s tím spojených vládních omezení a nařízení se jednání uskutečnilo distanční formou. 
Výkonný výbor se sešel v počtu 4 členů a je usnášeníschopný. 

 
2. Schválení distančního způsobu jednání a hlasování 

Usnesení č. 2021/1: VV schvaluje distanční způsob jednání a hlasování. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS 

Návrh programu jednání byl rozeslán e-mailem všem členům VV i hostům včetně příloh (např. Rozpočet 
na 1. čtvrtletí roku 2021, Systém péče o TM – obecná část 2021-2024 a Systém péče o TM – speciální 
část 2021-2024). 

Diskutovaný návrh na změny programu: 
Doplnění bodu č. 14 - o volbu místopředsedy ČBaS 
Doplnění bodu č. 15 - konání a organizace turnaje OLIVER Czech U17 International 2021, 2022, 2023 
Doplnění bodu č. 16 – diskuze (za účasti předsedů oblastí) 
Doplnění do zápisu informace o hlasování per rollam o návrhu ČUS na udělení vyznamenání za zvlášť 
významnou činnost p. Kokojanovi (v rámci informací předsedy ČBaS) 
 
Usnesení č. 2021/2: VV schvaluje návrh programu předložený předsedou ČBaS o doplněné body č. 15, 
16, 17 a doplnění o hlasování Per rollam. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
  
4. Kontrola zápisu a revize zadaných úkolů z předchozího setkání VV  

Usnesení č. 4 (3. 11. 2020): Výkonný výbor uložil legislativní radě zpracování pravidel čerpání finančních 
prostředků ČBaS.  
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Bylo splněno: Legislativní rada předložila Směrnici o autorizaci právního jednání předsedy ČBaS 
výkonným výborem ČBaS dle hodnoty finančního plnění.  

- Předseda ČBaS zašle do týdne od jednání VV připravený dokument a schválení dokumentu 
proběhne per rollam. 

Hlasování o způsobu hlasování per rollam: 4 pro, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 12 (3. 11. 2020): Výkonný výbor uložil legislativní radě zpracovat výklad stanov, týkající se 
bodů schvalování změn rozpočtu v probíhajícím finančním období a schvalování nového rozpočtu pro 
nadcházející účetní období. Součástí tohoto výkladu bude vysvětlení práv a povinností SR vztahující se k 
výše uvedeným bodům.  
Bylo splněno a je zveřejněno na webových stránkách: 4/2020 - Výkladové stanovisko. 
 
 
5. Informace předsedy ČBaS o zasedání orgánů, jednáních a jeho činnosti v uplynulém období (od 3. 
11. 2020) 

Řešení personální situace a aktivní zapojení do běhu sekretariátu, spolupráce na rozpočtu a přípravě 
dotací, komunikace s hygienickou stanicí ohledně sportovní činnosti, rozvíjení mezinárodních vztahů 
atd. 
 
Usnesení č. 2021/3: VV bere na vědomí přednesené informace předsedy ČBaS Petra Koukala.  
 
Zaznamenání výsledků hlasování per rollam ve věci návrhu ČUS na udělení vyznamenání za zvlášť 
významnou činnost v oblasti sportu Ing. Miroslavu Kokojanovi.  
 
Hlasování per rollam: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 
6. Informace předsedy ČBaS o personálních změnách  

Informace o převzetí agendy generální sekretářky Petrou Moravcovou, kterou Petr Koukal v souladu se 
stanovami jmenoval do pozice GS. 
Informace o novém redaktorovi Janu Nováčkovi. 
Představení kandidáta na dočasné vedení EK, a to do zvolení předsedy EK na valné hromadě – Tomáše 
Masára.  
 
Usnesení č. 2021/4: VV schvaluje na návrh předsedy ČBaS Petra Koukala Tomáše Masára jako osoby 
zodpovědné za dočasné vedení ekonomické komise, a to do zvolení předsedy ekonomické komise na 
valné hromadě.  
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel 0 
 
 
7. Projednání a schválení rozpočtu ČBaS  

Předseda ČBaS Petr Koukal společně s Tomášem Masárem prezentovali navržené rozpočtové 
provizórium pro 1. čtvrtletí 2021, a to s podrobným vysvětlením kroků, které k tomuto řešení vedly. 
 
Návrh na doplnění: Do položky výdajů zařadit zálohovou částku pro podporu oblastních svazů ve výši 
10.000,- Kč/měsíčně/oblast – pro překlenutí období 1. kvartálu 2021. 
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Usnesení č. 2021/5: VV schvaluje rozpočtové provizórium pro první kvartál 2021 navýšené o navrženou  
výdajovou položku pro oblastní svazy. 
 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 
 
 
8. Informace o činnosti sekretariátu 

Petra Moravcová informovala o vykonaných činnostech souvisejících s předáním agendy GS a provozem 
sekretariátu, vč. nastavení nového systému práce a rozdělení činností. Následoval podrobný výčet 
provedených činností, které proběhly a které budou následovat. 

Usnesení č. 2021/6: VV bere na vědomí přednesené informace Petry Moravcové o činnosti a fungování 
za uplynulé období a výhled na nadcházející období. 
 
 
9. Informace o činnosti MK v uplynulém období (od 3. 11. 2020) 

Shrnutí aktivit MK za uplynulé období. Změnou je nový redaktor Jan Nováček. Nadále probíhá upgrade 
IS.  Plánovaný projekt merchandisingových věcí jako jeden dalších finančních příjmů.  

Usnesení č. 2021/7: VV bere na vědomí přednesené informace předsedy MK ČBaS Tomáše Urbánka 
ohledně činnosti MK za uplynulé období. 
 
10. Informace o činnosti TMK v uplynulém období (od 3. 11. 2020) 

Shrnutí tří zásadních bodů TMK: organizace TMK (vyčerpání rozpočtu TMK v roce 2020, spolupráce s EK 
na dotační žádosti, organizační záležitosti), systém přípravy TM (popisu činností na všech úrovních 
systému), reprezentace (výběr trenérů, výběr hráčů a hráček).  
 
Usnesení č. 2021/8: VV bere na vědomí přednesené informace předsedy TMK ČBaS JUDr. Josefa Rubáše 
ohledně činnosti TMK za uplynulé období.  
 
Předložení návrhu na změnu členů Lektorské rady. 
Usnesení č. 2021/9: Výkonný výbor schvaluje nové personální obsazení Lektorské rady: Mgr. Markéta 
Osičková (předsedkyně rady), Mgr. Eliška Maixnerová PhD., Mgr. Martina Bernaciková PhD. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 
Založení Trenérské rady jako integrální součástí TMK.  
Usnesení č. 2021/10: VV schvaluje založení Trenérské rady jako poradního orgánu, který je součástí 
Trenérsko-metodické komise. V Trenérské radě budou figurovat zástupci všech úrovní systému péče o 
talentovanou mládež. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
Předložení nového Systému péče o Talentovanou mládež na období 2021 – 2024  
Usnesení č. 2021/11: VV schvaluje Systém péče o talentovanou mládež na období 
2021 – 2024 (obecná a speciální část) a ukládá TMK ČBaS dle tohoto dokumentu dále organizovat 
přípravu talentované mládeže. Zároveň se ruší předchozí systém péče o talentovanou mládež. 
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 0 
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Návrh na schválení reprezentačních trenérů U15/U17/U19/dospělí.  
Usnesení č. 2021/12: VV schvaluje reprezentační trenéry pro jednotlivé věkové kategorie. Kategorie U15: 
Markéta Osičková, kategorie U17: Pavel Maňásek, kategorie U19: Stanislav Kohoutek, kategorie 
dospělých: Petr Koukal a Josef Rubáš. 
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 0 
 
Zřízení center na konkrétních místech v rámci systému péče o talentovanou mládež. 
Usnesení č. 2021/13: VV schvaluje zřízení center na konkrétních místech v rámci systému péče o 
talentovanou mládež, a to: 
- 1. stupeň - VSCM/NC: Plzeň (ve spolupráci s TJ Lokomotiva Plzeň z.s. a městem Plzeň) 
- 2. stupeň - SCM: 

 Brno (ve spolupráci s BADMINTON FSpS MU, z.s.), 
 Hradec Králové (ve spolupráci s Královéhradeckým krajským sdružením ČUS, Východočeským 

badmintonovým svazem a TJ Montas Hradec Králové), 
 Praha (ve spolupráci s SK HAMR, z.s.), 
 Ostrava (ve spolupráci s B.O. CHANCE OSTRAVA RIDERA SPORTCLUB z.s.) 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 
 
Schválení uzavření smluv na provoz center.  
Usnesení č. 2021/14: VV schvaluje uzavření příslušných dlouhodobých smluv za účelem zajištění provozu 
center (VSCM/NC a SCM). Konkrétně se jedná v případě VSCM/NC o smlouvy na zajištění fyzioterapie, 
nájmu sportovních prostor a trenérské činnosti, v případě SCM se jedná o smlouvy o spolupráci s 
klubem/oddílem o podpoře činnosti SCM a smlouvy o trenérské činnosti. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 
 
Uzavření smlouvy s předsedou TMK. 
Usnesení č. 2021/15: VV schvaluje uzavření smlouvy s JUDr. Josefem Rubášem jako předsedou Trenérsko-
metodické komise. 
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 0 
 
Uzavření smlouvy na licenci softwaru XPS na další období (2021 – 2024). 
Usnesení č. 2021/16: VV schvaluje uzavření smlouvy k zajištění licence softwaru XPS na období 1. 1. 2021 
– 31. 12. 2024.“ 
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 0 
 
Změna reprezentační směrnice. 
Usnesení č. 2021/17: VV schvaluje aktualizaci Směrnice pro výběr a vedení reprezentace. Zároveň se ruší 
předchozí znění směrnice 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 
 
11. Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období (od 3. 11. 2020) 

Nové personální fungovaní STK komise. STK jako výkonný orgán s hlasovacím právem bude pracovat ve 
složení předsedy Jana Koláře a členů Hany Musilové a Livie Lubinové. Dále vzniká konzultační  
a poradní skupina ve složení Jana Nezvalová, Jan Tobola, Jiří Pavelka a Tomáš Knopp. Tito se budou 
podílet při tvorbě a úpravách rozpisů a organizace soutěží. Vznik nové složky v rámci IS - AKTUALITY. 
 
Usnesení č. 2021/18: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy STK a KR Ing. Jana 
Koláře ohledně činnosti STK a KR za uplynulé období. 
Hlasování o novém složení STK: pro 4, proti 0, zdržel 0 
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Stanovení termínu pořádání a zajištění organizace Extraligy 
Usnesení č. 2021/19: VV souhlasí s pořádáním Extraligy v termínu 6. – 9. 5. 2021 a vypsáním 
výběrového řízení na pořadatele. 
Hlasování pro uspořádání: pro 4, proti 0, zdržel 0 
 
Stanovení termínu pro uspořádáním jednorázového turnaje 1. celostátní ligy – skupina východ a západ. 
Usnesení č. 2021/20: VV souhlasí s uspořádáním jednorázového turnaje 1. celostátní ligy v termínu 4. - 
6. 6. 2021. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 
12. Informace o činnosti SR v uplynulém období (od 3. 11. 2020) 

Usnesení č. 2021/21: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy SR Petra Martince 
ohledně činnosti SR za uplynulé období. 
 
13. Návrh úpravy stanov ČBaS 

Usnesení č. 2021/22: VV předloží legislativní radě balíček navrhovaných úprav, který bude zahrnovat i 
podněty SR, které budou předloženy VV nejpozději do 15. března 2021. 

 
14.   Doplněný bod - Volba místopředsedy ČBaS  

Z nedostatku časového prostoru a potřeby předjednání tohoto bodu byl na návrh předsedy ČBaS Petra 
Koukala přeložen na nejbližší následující setkání VV. 

 
15.   Doplněný bod - konání a organizace turnaje OLIVER Czech U17 International 2021, 2022, 2023 
 
Změna termínu konání OLIVER Czech U17 International 2021, který nemůže proběhnout v 
předpokládaném termínu 8. - 10. 4. 2021, z důvodu, že se Jihočeský kraj rozhodl vybudovat ve 
sportovní hale dočasné očkovací centrum pro okres Český Krumlov. Náhradní termíny mohou být léto 
2021 nebo až podzim 2021. 
 
Usnesení č. 2021/23: VV bere zrušení současného termínu konání tohoto mezinárodního turnaje na 
vědomí. 
 
Předseda SK Badminton Český Krumlov Radek Votava předložil žádost o pořádání turnaje evropského 
okruhu kategorie U17 OLIVER Czech U17 International  
Ročník 2022  v termínu 7. – 9. 4. 2022 čtvrtek až sobota 
Ročník 2023 v termínu 6. – 8. 4. 2023 čtvrtek až sobota 
 
Usnesení č. 2021/24: VV souhlasí, aby se pořadatelem evropského okruhu kategorie U17 OLIVER Czech 
U17 International pro rok 2022 a 2023 stal SK Badminton Český Krumlov a zadal sekretariátu přípravu 
smlouvy pro pořadatele. 
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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16.   Diskuze  
 
Diskuze za účasti předsedů oblastních svazů.  
 
Hlavní diskuzní témata: Rozpočet a jeho nastavení pro rok 2021, nastavení, fungování a financování 
jednotlivých stupňů péče o talentovanou mládež. 
 
 
17. Závěr 

Předseda ČBaS Petr Koukal poděkoval všem přítomným za spolupráci, čas věnovaný přípravě a 
samotnému dnešnímu jednání. Termín příštího setkání VV bude upřesněn. 

 

V Praze dne: 26.1. 2021 

 

 

                                                            

Petr Koukal 

Předseda ČBaS 


