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1. Zahájení a organizační informace 

Jednání Výkonného výboru zahájil v 10:10 hod. předseda ČBaS Petr Koukal.  

Výkonný výbor se sešel v počtu 7 členů osobně, 4 členů distanční formou a je usnášeníschopný. 

 

2. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS 

Usnesení č. 2022/7: VV schvaluje navržené úpravy v návrhu programu.  

 

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

Revize zadaných úkolů: 

Usnesení č. 2022/2: VV uložil STK k zapracování do vnitřních předpisů ČBaS stanovení data, způsobu 

volby podání a následného výběru žádostí o pořadatelství MČR dospělých – probíhá. 

Usnesení č. 2022/3: VV souhlasil s rozesláním výzvy oblastem ze strany STK k podání žádosti  

o pořadatelství MČR 2023, obsahující termín pro podání žádosti případných zájemců nejpozději do 

17.1.2022 – ke dni 17.1.2022 byla doručena jediná žádost od Jihočeského badmintonového svazu. 

Usnesení č. 2022/5: VV předložil LR podnět ke zpracování návrhu stanovení rozhodovacích pravomocí 

předsedy EK a MK s ohledem na novelizaci stanov, kdy předseda EK a MK nemusí být členy VV  

a nebudou tak osobami nesoucími právní zodpovědnost – zapracováno. 

Usnesení č. 2022/8: VV odsouhlasil kandidáty pro uvedení do Síně slávy za rok 2020 a za rok 2021.  

 
Zápis ze setkání Výkonného výboru ČBaS 

Číslo jednací: 02/2022 
 

Datum a místo: 31.1.2022 – Strahovský stadion 

Přítomní členové VV: Petr Koukal (Předseda), JUDr. 
Josef Rubáš (TMK), Václav Drašnar (VČ), Ing. 
Miroslav Loskot (PHA), Tomáš Knopp (ZČ), Radek 
Liebl (JČ), Marek Švábík (SVM) 
Členové VV distanční formou: Mgr. Jan Port (SVČ), 
Tomáš Urbánek (MK), Mgr. Tomáš Masár (EK), Ing. 
Vít Dostál (JM), Petr Martinec (SČ) 
 

Omluvení členové VV:  
 
 

Přítomní hosté: Lucie Sladká (zapisovatelka 
jednání), Petra Moravcová, Karel Reichman,  
Jindřich Patera, Jiří Uhlíř   
Hosté distanční formou: Mgr. Livie Lubinová, Ing. 
Jan Kolář 
 

Omluvení hosté: Ing. Hana Musilová 
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Usnesení č. 2022/9: VV bere na vědomí kontrolu zápisu a revizi zadaných úkolů z předchozích setkání 

VV. 

 

4. Návrh novelizace stanov 

Usnesení č. 2022/10: VV souhlasí s předloženým návrhem novelizace stanov rozeslaným e-mailem dne 

23.1.2022 a jeho předložení MVH ke schválení jako společného návrhu VV ČBaS.  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Informace kontrolní komise (v návaznosti na stanovisko DR) 

Zápis z vykonané kontroly je uveden jako příloha tohoto zápisu. 

Usnesení č. 2022/11: VV bere na vědomí zápis z provedené kontroly.  

 

6. Informace předsedy ČBaS  

Předseda Petr Koukal informoval o podaných žádostech o finanční podporu finálového turnaje Extraligy 

2021/2022, přípravných činnostech na MVH, vyzval členy příštího setkání VV k předložení návrhu 

hlavního koordinátora rozvoje Para badmintonu v ČR.   

Usnesení č. 2022/12: VV bere na vědomí přednesené informace předsedy ČBaS Petra Koukala. 

 

Pan Petr Martinec se připojil v 10:50, počet členů výkonného výboru: 12. 

 

Usnesení č. 2022/13: VV souhlasí s potvrzením BWF termínu (42. týden 20. – 23.10.2022) pro konání 

MMČR 2022 v kategorii International Series. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Zadání úkolu: Po MVH osloví VV zájemce o pořadatelství MMČR 2022. 

 

V 11:00 se na jednání VV dostavil pozvaný host pan Jindřich Patera, zástupce dodavatele IS ČBaS. 

Diskuze na téma aktuální stav IS. Aktuální servisní smlouva platná do 8/2022, s podpisem nové je 

nezbytné aktualizovat zadání a podmínky spolupráce. Pan Patera upozornil, že i v budoucnu je nezbytná 

aktualizace IS. V případě nefungování komunikace mezi oběma stranami doporučuje zvážit přijmout za 

komunikaci na straně svazu IT analytika. 

 

V 11:40 zahájil pan Jiří Uhlíř prezentaci a informoval o své činnosti. 

 

7. Informace o činnosti EK  

Předseda EK Tomáš Masár informoval o aktuální finanční situaci svazu a čerpání dotací. Členové VV 

obdrželi před setkáním přehled majetku a materiálu ČBaS k 31.12.2021. Dále byly před jednáním 
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výkonného výboru zaslány: Návrh rozpočtového provizoria pro 1.Q/2022 zahrnující doplňující informace 

k hospodaření v roce 2022, vyúčtování VSA Czech Open 2021, čerpání rozpočtu 2021 s přehledem stavu 

bankovních účtů a hotovosti k 31.1.2021. 

Usnesení č. 2022/14: VV souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového provizoria pro 1.Q/2022. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 3 

 

Usnesení č. 2022/15: VV souhlasí s předloženým vyúčtováním VSA Czech Open 2021. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2022/16: VV bere na vědomí předložené průběžné čerpání rozpočtu za rok 2021. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 

 

 

8. Organizace vedení svazu 

Paní Petra Moravcová informovala o předem zaslaném seznamu smluv s popisem služeb nebo činností 

a délkou jejich trvání.  

 

Usnesení č. 2022/17: VV bere na vědomí přednesené informace sekretariátu.  

Usnesení č. 2022/18: VV souhlasí s předloženým návrhem pozvánky na MVH. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

Paní Petra Moravcová předložila VV seznam kandidátů na předsedu a členy VV. Více informací k MVH 

v sekci VH – naleznete zde. 

Usnesení č. 2022/19: VV bere na vědomí předložený seznam kandidátů.  

Zadání úkolu: Legislativní rada prověří a nastaví možnost účasti kandidátů do VV distanční formou, pokud 

by se kandidáti nemohli z důvodu Covid-19 MVH osobně zúčastnit.  

 

9. Informace o činnosti MK a stavu IS ČBaS 

Usnesení č. 2022/20: VV bere na vědomí přednesené informace o aktuálním stavu IS panem Jindřichem 

Paterou a prezentaci pana Jiřího Uhlíře. 

 

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. 2022/21: VV bere na vědomí přednesené informace předsedy TMK o činnosti a fungování 

za uplynulé období a výhled na nadcházející období 

 

https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Seznam_kandid%C3%A1t%C5%AF_1.pdf
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Usnesení č. 2022/22: VV schvaluje úpravy Směrnice o registrovaných trenérech v předloženém znění.  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2022/23: VV požaduje, aby hráči zařazení do VSCM/NC podepsali „Smlouvu o zařazení 

hráče do VSCM/NC ČBaS“ nejpozději v termínu 15.2.2022. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2 

 

11. Odvolání místopředsedy ČBaS a volba nového místopředsedy ČBaS 

Usnesení č. 2022/24: VV odvolává pana Josefa Rubáše z funkce místopředsedy ČBaS. 

Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 1 

Usnesení č. 2022/25: VV jmenuje pana Václava Drašnara do funkce místopředsedy ČBaS do MVH.  

Hlasování: pro 7, proti 2, zdrželi se 2   

 

Pan Marek Švábík opustil setkání ve 13:20, počet členů výkonného výboru: 11. 

 

12. Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období 

Paní Lucie Sladká přednesla informace za STK a KR. 

Usnesení č. 2022/26: VV přiděluje pořadatelství MČR dospělých 2023 Jihočeskému oblastnímu svazu. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení č. 2022/27: VV schvaluje úpravy Směrnice o registrovaných rozhodčích v předloženém znění.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 

Usnesení č. 2022/28: VV bere na vědomí předložený soupis pořadatelů turnajů MČR mládeže 2022  

Usnesení č. 2022/29: VV souhlasí s uzavřením Smlouvy o organizačním zabezpečení MČR jednotlivců 

dospělých v badmintonu pro rok 2022 s pořadatelem Tělocvičná jednota Sokol Radotín v předloženém 

znění. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 2 

 

13. Informace o přípravě MVH a předání agendy vedení ČBaS 

VV vzal na vědomí návrh pracovního předsednictva MVH pro I. část (do volby nového předsedy ČBaS 

včetně): Petr Koukal, předseda ČBaS, Michal Böhm, předseda LR ČBaS, Livie Lubinová, poradce LR 

ČBaS, pro II. část: nově zvolený předseda ČBaS, Michal Böhm, předseda LR ČBaS, Václav Drašnar, 

místopředseda ČBaS. 

VV vzal dále na vědomí návrh Petra Koukala na zapisovatele MVH: Kateřina Hejdrychová, ověřovatel 

zápisu: Markéta Osičková, členové volební komise: Petra Moravcová, generální sekretář, Jan Port, člen 

LR ČBaS. 

Petr Koukal informoval VV o nutnosti doplnit volební komisi do počtu tří členů a ustavit tříčlennou 

mandátovou komisi a návrhovou komisi z řad delegátů MVH. 

https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Sm%C4%9Brnice%20o%20registrovan%C3%BDch%20tren%C3%A9rech%202022.pdf
https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Smernice_o_registrovanych_rozhodcich_zmena1.pdf
https://czechbadminton.cz/poradatele-mcr
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VV vzal dále na vědomí návrh Petra Martince na člena volební komise: Lucie Krejčová, na člena 

mandátové komise: Jiří Modlinger.   

 

14. Diskuze k aktuálním hlavním tématům 

Podnět – provést revizi systému udílení cen (způsob nominace a hlasování) pro hráče, popř. i jiné v rámci 

ankety Badmintonista roku. 

 

15. Závěr  

Předseda ČBaS Petr Koukal poděkoval všem účastníkům setkání VV za přípravu a čas věnovaný 

zmíněným bodům a setkání ukončil ve 14:25 hod. 

 


