
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

27. dubna 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Český badmintonový svaz, z.s. 

 

Zátopkova 100/2                                               +420 737 263 077 
169 00 Praha 6 - Břevnov                                                                                                                                       www.czechbadminton.cz 

2 

Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS 

Číslo jednací: 02/2021 
 

Datum a místo: 27.4.2021, 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, Mgr. Tomáš Masár, Ing. 
Jan Kolář 
Hosté pozvaní k jednání VV nebo diskuznímu 
bloku s předsedy oblastí: Ing. Karel Plánička, Mgr. 
Jan Port, Radek Liebl, Ing. Vít Dostál, Mgr. Jan 
Segeč, Tomáš Knopp, Václav Drašnar, Ing. Jiří 
Pavelka, Karel Reichman, Ing. Karel Tomek 

Omluvení hosté:  
 

 

 

1. Zahájení a organizační informace 

Jednání výkonného výboru zahájil v 14:05 hod. a následně za právní pomoci Josefa Rubáše řídil 
předseda ČBaS Petr Koukal. Z důvodu mimořádného 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 
 
Zdůvodnění: S ohledem na platná mimořádná a ochranná opatření nařízená k ochraně obyvatelstva 
před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, kterými se mimo 
jiné zakazují spolkové akce a jiná shromáždění, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s 
účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, do jehož výjimek nespadá zasedání VV ČBaS, navrhuje 
předseda ČBaS distanční způsob jednání a hlasování VV ČBaS dle podmínek specifikovaných v příloze 
– Pravidla pro zasedání a hlasování distanční formou.  

Usnesení č. 2021/25: Výkonný výbor schvaluje distanční způsob zasedání a hlasování. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS 

Změna programu přesun bodu 12. za bod 6. - Zpráva DR o výsledku hospodaření a majetkové činnosti 
ČBaS. 

Usnesení č. 2021/26: Výkonný výbor schvaluje předložený návrh se změnou programu  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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4. Kontrola zápisu a revize zadaných úkolů z předchozího setkání VV  

Usnesení č. 2021/4: Splněno – hlasování ve věci SMĚRNICE O AUTORIZACI JEDNÁNÍ PŘEDSEDY 
ČBAS, kterou zpracovala LR na základě požadavku VV ze dne 3.11.2020 
Hlasování per rollam: pro 3, proti 1, zdržel se 0 

Usnesení č. 2021/19: Splněno – proběhla VS na pořadatelství Extraligového turnaje 2021, které se 
zúčastnil jediný zájemce – BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou. Následně proběhlo hlasování o 
pořádání Extraligového turnaje 2021 oddílem BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou.  
Hlasování per rollam: pro 3, proti 0, zdržel se 1 

Záznam do zápisu: VV hlasoval na návrh STK per rollam o zrušení Extraligového turnaje 2021 
(zastavení soutěže smíšených družstev – Extraligy 2020-2021), a to na základě hlasování extraligových 
týmů, které se vyjádřily tak, že 1 tým se turnaje zúčastní, 7 týmů se turnaje nezúčastní. 
Hlasování per rollam: pro 3, proti 0, zdržel se 1 

Záznam do zápisu: VV hlasoval o převodu zaplaceného startovného Extraligy do soutěžního ročníku 
2021-2022. 
Hlasování per rollam: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Záznam do zápisu: VV hlasoval o způsobu nominace na ME družstev (2021 European Club 
Championships, 21. – 25.6.2021, Polsko) tak, že v případě trvajícího zájmu ze strany týmů budou 
nominovány až dva nejvýše postavené týmy ze sezony 2019-2020. 
Hlasování per rollam: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2021/22: Splněno – VV připravil LR balíček navrhovaných úprav stanov a po projednání na 
tomto VV je předloží LR k právnímu posouzení jejich vhodnosti a textaci odsouhlasených změn. Dne  
25. 2. proběhlo jednání SR, kde byl předložen návrh úpravy stanov, žádají LR o případnou úpravu a je to 
jejich samostatný dokument pro předložení VH. 

Usnesení č. 2021/24: Splněno – pořádání turnaje evropského okruhu kategorie U17 OLIVER Czech U17 
International: 
Ročník 2021 přesunut na termín: 6.- 8.12.2021 – příprava smlouvy v 2. pololetí 2021 
Ročník 2022 v termínu 7. – 9. 4. 2022 čtvrtek až sobota – potvrzeno BE a zařazeno do kalendáře 
Ročník 2023 v termínu 6. – 8. 4. 2023 čtvrtek až sobota – v řešení s BE – požadavek na změnu termínu 

 

5. Informace předsedy ČBaS o zasedání orgánů, jednáních a jeho činnosti v uplynulém období 
(od 26.1.2021) 

Předseda Petr Koukal přednesl souhrn činností a aktivit, které byly provedeny za předchozí období (viz 
přiložená zpráva).  

Usnesení č. 2021/27: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy ČBaS Petra 
Koukala. 

 

6. Zpráva DR o výsledku hospodaření a majetkové činnosti ČBaS za rok 2020 (změna 
v programu – v návrhu bod 12)   

DR provede gramatické úpravy, které zašle do 28.4. a VV bude následně reagovat s dotazy směrem k 
DR. Stanovisko předložené DR bude zveřejněno se zápisem VV. Zveřejněny budou také komentáře VV. 

Usnesení č. 2021/28: Výkonný výbor bere na vědomí předloženou zprávu DR o výsledku hospodaření a 
majetkové činnosti ČBaS za rok 2020 s výhradou (blíže přiložená zpráva). 
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7. Informace o ekonomických činnostech a předložení rozpočtu ČBaS 2021 
 
Tomáš Masár přednesl souhrn činností a aktivit, které byly provedeny za předchozí období (vizte 
přiložená zpráva).  

Usnesení č. 2021/29: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace Tomáše Masára. 

 

Předložení čerpání rozpočtového provizoria 1.Q/2021  

Usnesení č.2021/30: VV bere na vědomí přednesené čerpání provizoria. 

 

Předložení a schválení rozpočtu ČBaS 2021 

Po každém ukončeném kvartálním období a pro setkání VV bude předkládáno členům VV a SR 
průběžné čerpání rozpočtu položkově. Položkový plán čerpání je rovněž možné nahlédnout při osobní 
návštěvě na vyžádání v kanceláři ČBaS. 

DR požaduje zaslání podrobného položkového rozpočtu, a to jak sobě, tak členům SR. Samotný 
rozpočet položkový již je, s pravomocí nakládání jednotlivých komisí a sekretariátu, podrobnosti jsou 
následně rozepsány v čerpání, které bude pravidelně předkládáno.  

Úprava položky v rozpočtu 2021 – Oblastní organizace – každá z oblastí získá pro rok 2021 –168.000,- 
Kč. Částka pro letošní rok byla navýšena o 5 % vzhledem k roku 2020, a to v souladu se schválenou 
navýšenou dotací Podpora sportovním svazům od NSA. Předseda SR požaduje pro každou z oblastí 
odměnu pro rok 2021 – 250.000,- Kč. 

Usnesení č. 2021/31: Výkonný výbor hlasuje o schválení předloženého rozpočtu 2021 ČBaS včetně 
navýšené částky pro oblastní organizace. 

Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 0 

 

8. Informace o činnosti sekretariátu v uplynulém období (od 26. 1. 2021)  

Generální sekretářka Petra Moravcová přednesla souhrn činností a aktivit, které byly provedeny za 
předchozí období (vizte přiložená zpráva).  

Usnesení č. 2021/32: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace GS o činnosti a fungování 
za uplynulé období. 

 

9. Informace o činnosti MK v uplynulém období (od 26.1.2021) 

Tomáš Urbánek přednesl souhrn činností a aktivit, které byly provedeny za předchozí období (vizte 
přiložená zpráva).  

Usnesení č. 2021/33: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy MK ČBaS 
Urbánka ohledně činnosti MK za uplynulé období. 
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10. Informace o činnosti TMK v uplynulém období (od 26.1.2021) 

Josef Rubáš přednesl souhrn činností a aktivit, které byly provedeny za předchozí období (vizte 
přiložená zpráva).  

Usnesení č. 2021/34: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy TMK ČBaS 
Josefa Rubáše ohledně činnosti TMK za uplynulé období. 

 

11. Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období (od 26.1.2021) 

Jan Kolář přednesl informace o vykonané činnosti a aktuální informace k extralize (vizte přiložená 
zpráva). 

Usnesení č. 2021/35: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy STK a KR Jana 
Koláře ohledně činnosti STK a KR za uplynulé období. 

 

12. Informace o činnosti SR v uplynulém období (od 26.1.2021) 

SR se sešla 25.2.2021 a zápis zveřejněn na webových stránkách. Petr Martinec zmínil body 
z předchozího setkání. Následující setkání proběhne po setkání VV.  

Zaslat souhrnný počet členů základny k 31.12.2020 a z toho vyplývající počet delegátů zástupců všech 
oblastních svazů pro připravovanou VH – úkol zadán sekretariátu. 

Usnesení č. 2021/36: VV bere na vědomí přednesené informace předsedy SR Petra Martince.  
 

13. Volba místopředsedy ČBaS (odloženo z předchozího VV) 

Předseda ČBaS Petr Koukal navrhl jako kandidáta na místopředsedu ČBaS Josefa Rubáše, který 
potvrdil svůj souhlas s kandidaturou. 

Usnesení č. 2021/37: VV schvaluje zvolení Josefa Rubáše místopředsedou ČBaS. 

Hlasování: pro 2, proti 1, zdržel se 1 

 

14. Svolání VH 

Předseda ČBaS informoval o termínu konání VH, který je stanoven na sobotu 19. června 2021. 

 

15. Diskuze k aktuálním hlavním tématům 

- Se zápisem z jednání VV budou zveřejněny i přehledy činností jednotlivých komisí, oblastí 
atd.  

- Jak bude svaz, s ohledem na vzniklou situaci, řešit uhrazené/neuhrazené poplatky za licence 
za rok 2021 a jaké budou následující kroky a možnosti řešení – úkol zadán EK. 
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16.  Závěr 

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

 

V Praze dne: 27. 4. 2021 

 

 

_______________________________ 

Petr Koukal 

Předseda ČBaS 


