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Zápis ze setkání výkonného výboru ČBaS 

Číslo jednací: 03/2021 
 

Datum a místo: 30.6.2021 - Praha 6, Hotel Pyramida  

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

Omluvení členové výkonného výboru:  
 

Přítomní hosté: Lucie Sladká (zapisovatelka 
jednání), Petra Moravcová, Ing. Jan Kolář, Mgr. Livie 
Lubinová, Mgr. Kateřina Hejdrychová, Mgr. Markéta 
Osičková, Ing. Hana Musilová, Linda Janoštíková, 
Stanislav Kohoutek, Jakub Strnad 
 

Omluvení hosté: Karel Reichman 
 

 

 

1. Zahájení a organizační informace 

Jednání výkonného výboru zahájil ve 13:07 hod. předseda ČBaS Petr Koukal.  

Výkonný výbor se sešel v počtu 12 členů a je usnášeníschopný. 

 

2. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS 

Usnesení č. 2021/38: Výkonný výbor schvaluje návrh programu předložený předsedou ČBaS Petrem 

Koukalem. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Kontrola zápisu a revize zadaných úkolů z předchozího setkání VV  

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval na návrh STK per rollam o zrušení 1. ligy západ a východ 

2020-2021 (zastavení soutěže smíšených družstev). 

Hlasování per rollam: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o převodu zaplaceného startovného jednotlivých týmů 1. ligy 

do soutěžního ročníku 2021-2022. 

Hlasování per rollam: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o výběru dodavatele míčů na období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 

2022. Hodnoticí komise hlasovala pro 3 nabídky, které splnily podmínky veřejné soutěže. 

Hlasování per rollam: 1. RaketSport s.r.o. – pro 2 (vč. hlasu předsedy ČBaS) 2. SportsGeek s.r.o. – pro 0 

3. PROJECTUM s.r.o. – pro 0, proti 0, zdrželi se 2 
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Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o úpravě sazebníku odměn v části Komise rozhodčích  

– odměny pro rozhodčí celodenní (nad 6 hod.) 1.500,-, polodenní (pod 6 hod.) 750,-, příprava turnaje  

a startovní listiny (MČR, GPA, GPB) 1.500,-. 

Hlasování per rollam: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o schválení mzdového předpisu. 

Hlasování per rollam: pro 3, proti 1, zdržel se 0 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o dodatečném schválení plné moci udělené ze strany ČBaS 

panu Tomáši Urbánkovi výlučně k podpisu pracovní smlouvy předsedy ČBaS.  

Hlasování: pro 2, proti 1, zdržel se 0; předseda ČBaS se z důvodu konfliktu zájmu z hlasování vyloučil. 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o dodatečném schválení pracovní smlouvy předsedy ČBaS 
ze dne 30. 9. 2020 podepsané na straně ČBaS panem Tomášem Urbánkem, za období od 1. 11. 2020 
dosud, a související mzdový výměr na částku 50.000,- Kč hrubého. 

Hlasování: pro 2, proti 1, zdržel se 0; předseda ČBaS se z důvodu konfliktu zájmu z hlasování vyloučil. 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o dodatečném schválení smlouvy o poskytování služeb ze 
dne 1. 7. 2020 jako náhradu za období od 1. 7. do 31. 10. 2020 bez odměny za vykonanou práci předsedy 
svazu, podepsané na straně ČBaS panem Tomášem Urbánkem. 

Hlasování: pro 2, proti 1, zdržel se 0; předseda ČBaS se z důvodu konfliktu zájmu z hlasování vyloučil. 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o schválení dodatku ke smlouvě pro podporu oblastem. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Výkonný výbor vzal na vědomí informaci MK ČBaS o navázané spolupráci se společností eSports.cz, 
s.r.o. ve věci správy sociálních sítí. 

Záznam do zápisu: Výkonný výbor hlasoval o zahájení spolupráce se zahraničním trenérem Oscarem 
Martínezem Salánem v SCM Praha (14. 6. 2021). 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2021/39: Výkonný výbor bere na vědomí kontrolu zápisu a revize zadaných úkolů 

z předchozího setkání VV. 

 

4. Informace předsedy ČBaS o zasedání orgánů, jednáních a jeho činnosti v uplynulém období  

Předseda ČBaS seznámil přítomné především se svou činností v rámci ČUS, ČOV a NSA. Informoval  

o vývoji olympijské kvalifikace i souvisejících administrativních povinnostech. Ostatní  informace předsedy 

ČBaS o činnosti a fungování za uplynulé období jsou uvedeny jako příloha zápisu VV. 

Usnesení č. 2021/40: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy ČBaS Petra 

Koukala. 
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5. Návrh na zápis změn do spolkového rejstříku 

Kontrola podkladů a listin doložených předsedou ČBaS, předsedy odborných komisí a předsedy 

oblastních svazů. Informace k přípravě návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku. 

 

6. Kontrola dokumentu „Stanovisko DR ke kontrole hospodaření a činnosti orgánů ČBaS“ ze 

dne 22. 4. 2021 

Bod 6 programu se z důvodu nepřítomnosti členů DR odkládá na příští setkání VV, výkonný výbor trvá 

na osobním projednání se zástupcem DR. 

 

7. 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. 2021/41: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy EK Tomáše 

Masára. 

Usnesení č. 2021/42: Výkonný výbor bere na vědomí předložené průběžné čerpání rozpočtu  

k 23. 6. 2021. 

Usnesení č. 2021/43: Výkonný výbor ukládá sekretariátu vytvoření transparentního přehledu odměn. 

Usnesení č. 2021/44: Výkonný výbor ukládá předsedům oblastí předložit na příštím setkání VV návrh na 

systém odměňování oblastí (STK, počet turnajů, členové/hráči, provoz, nábory, marketing) dle 

stanovených priorit jednotlivých oblastí.  

 

8. Organizace vedení svazu 

Přednesené informace o činnosti a fungování sekretariátu za uplynulé období jsou uvedeny jako příloha 

zápisu VV. 

Usnesení č. 2021/45: Výkonný výbor bere na vědomí informace paní Lucie Sladké o výkonu její činnosti 

pro ČBaS a informace paní Petry Moravcové o činnosti sekretariátu a přerozdělení agendy paní Markéty 

Osičkové od 1. 8. 2021. 

Usnesení č. 2021/46: Výkonný výbor ukládá sekretariátu informovat členy výkonného výboru o novém 

rozdělení pracovní agendy Markéty Osičkové.  

Paní Markéta Osičková podrobně shrnula své působení v ČBaS, poděkovala všem svým 

spolupracovníkům a apelovala směrem k členské základně především k projevům respektu k odbornosti 

a práci druhých. Předseda ČBaS poděkoval paní Markétě Osičkové za její dlouhodobou práci pro český 

badminton.   

Předseda ČBaS konstatoval, že považuje rozpočet ČBaS pro rok 2021 za schválený, a to na základě 

hlasování výkonného výboru ze dne 27. 4. 2021. 

V návaznosti na rozšíření VV vzešlého z valné hromady konané dne 19. 6. 2021 předseda ČBaS 

opětovně předložil ke schválení rozpočet ČBaS pro rok 2021. Rozpočet byl členy výkonného výboru 

podrobně diskutován a upraven ve vztahu k rezervnímu fondu. Předseda ČBaS zdůraznil postavení 

odborných komisí ve vztahu k rozpočtu. 
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Usnesení č. 2021/47: Výkonný výbor schvaluje upravený rozpočet ČBaS ze dne 30. 6. pro rok 2021. 

V případě přebytku rozhodne o účelovém čerpání částky do výše 250.000 Kč na oblast VV ČBaS k 31. 

10. 2021 dle upřesněných priorit oblastních svazů. Rezerva rozpočtu bude čerpána pouze v nezbytně 

nutných případech dle rozhodnutí VV ČBaS. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Jan Port opustil setkání: 17:00 hod., počet členů výkonného výboru: 11. 

Usnesení č. 2021/48: Výkonný výbor schvaluje výši odměny předsedy ČBaS Petra Koukala na plný 

pracovní úvazek v částce 50.000,- Kč a jeho pracovní náplň, doplněný s přiděleným statusem od NSA 

Mimořádný odborník v rámci Výzvy podpora sportovním svazům 2021. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 

Tomáš Masár opustil setkání: 17:12 hod., počet členů výkonného výboru: 10. 

 

9. Informace MK k IS ČBaS, schválení smlouvy o spolupráci předsedy MK 

Přednesené informace předsedy MK Tomáše Urbánka o činnosti a fungování za uplynulé období jsou 

uvedeny jako příloha zápisu VV. 

Usnesení č. 2021/49: Výkonný výbor bere na vědomí informace k aktuálnímu stavu IS ČBaS. 

Usnesení č. 2021/50: Výkonný výbor schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s panem Tomášem 

Urbánkem, předsedou MK ČBaS, na částku 15.000, - Kč měsíčně od 1. 7. 2021. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 

 

10. Informace o činnosti TMK v uplynulém období 

Přednesené informace předsedy TMK Josefa Rubáše o činnosti a fungování za uplynulé období jsou 

uvedeny jako příloha zápisu VV. 

Usnesení č. 2021/51: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy TMK o činnosti a 

fungování za uplynulé období a výhled na nadcházející období. 

Usnesení č. 2021/52: Výkonný výbor schvaluje nové složení TMK s účinností od 1. 7. 2021 (aktualizace 

návrhu 28. 7. 2020, abecedně): Petr Koukal, Tomáš Krajča, Pavel Maňásek, Markéta Osičková, Josef 

Rubáš.   

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2021/53: Výkonný výbor schvaluje nové vedení juniorských reprezentačních výběrů: 

a) Reprezentace U15 do MEJ U15 včetně: Oscar Martínez (hlavní trenér), Markéta Osičková a Tomáš 

Krajča 

b) Reprezentace U17 do MEJ U17 včetně: Oscar Martínez (hlavní trenér) a Tomasz Mendrek 

c) Reprezentace U19 do MEJ U19 včetně: Stanislav Kohoutek (hlavní trenér), druhý trenér bude vybrán 

v průběhu podzimu 2021. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
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11. Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období 

Přednesené informace předsedy STK a KR Jana Koláře o činnosti a fungování za uplynulé období jsou 

uvedeny jako příloha zápisu VV. 

V rámci zprávy o činnosti STK za uplynulé období byla dále řešena situace souběžného pořádání 

turnajů v době republikových významných badmintonových akcí – například zařazení regionálních 

výběrů U13 v termínu finále extraligy. Většinově bylo doporučeno snažit se zařadit v jiném termínu, 

pokud bude problém, všeobecně akceptována i termínová kolize. 

Usnesení č. 2021/54: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy STK a KR  

o činnosti a fungování za uplynulé období a výhled na nadcházející období. 

 

12. Olympijské festivaly – Praha, Brno 

Usnesení č. 2021/55: Výkonný výbor bere na vědomí informace přednesené paní Lucií Sladkou a panem 

Tomášem Urbánkem ve věci účasti ČBaS na olympijských festivalech. 

 

13. Zrušení Směrnice č. 1/2021 o autorizaci právního jednání předsedy ČBaS Výkonným výborem 

ČBaS dle výše hodnoty finančního plnění (návrh M. Loskota) 

Usnesení č. 2021/56: Výkonný výbor schvaluje zrušení Směrnice č. 1/2021 o autorizaci právního jednání 

předsedy ČBaS Výkonným výborem ČBaS dle výše hodnoty finančního plnění pro její nadbytečnost. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

14. Diskuze k dalšímu postupu ve věci novelizace stanov 

Diskuze k úkolu uloženému valnou hromadou VV ČBaS v součinnosti s LR ČBaS připravit návrh 

novelizace stanov do 15. 12. 2021. 

Usnesení č. 2021/57: Výkonný výbor ukládá předsedovi ČBaS svolat samostatné setkání výkonného 

výboru za účelem připravení návrhu novelizace stanov s hlavními okruhy: složení VV, pravomoci orgánů, 

delegáti VH – určení klíče.  

 

15. Diskuze k aktuálním hlavním tématům  

Předložený návrh – zvážit finanční odměnu členů Dozorčí rady ČBaS. 

Předložený návrh – vyzvat členy DR ke stanovení termínu pro projednání jednotlivých nesrovnalostí 

dokumentu „Stanovisko DR ke kontrole hospodaření a činnosti orgánů ČBaS“ ze dne 22. 4. 2021. 

 

16. Závěr 

Předseda ČBaS Petr Koukal poděkoval všem přítomným za spolupráci, čas věnovaný přípravě i dnešnímu 

konstruktivnímu jednání a setkání ukončil v 18:25 hod.  
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V Praze dne 30. 6. 2021 

 

Petr Koukal 

předseda ČBaS 


