
  

 

 

 

Ekonomická komise ČBaS 

10 důvodů, proč zcela změnit financování ČBaS 

I. Chceme zlepšit možnosti čerpání peněz z krajských dotací, které je provázáno se současným dělením 

badmintonových oblastí, jež není kompatibilní s územně správním uspořádání České republiky (kopíruje 

rozdělení ČR na kraje z roku 1961). 

II. Základem je dostatečná transparentnost. Způsob hospodaření současných oblastí a jejich využívání 

finančních prostředků svaz vůbec neřešil. Tato fakta je možné složitě ověřit. Doposud tomu tak nebylo. 

Aktuálně provedená kontrola potvrzuje nutnost změny s cílem větší efektivity a kontroly využívání 

poskytnutých prostředků. 

III. Je třeba změnit zaběhnutá myšlenková schémata, ve kterých český badminton funguje. Jinak proti 

moderním a profesionálně řízeným sportům v ČR, stejně jako proti národním federacím jinde v Evropě, 

nemůžeme obstát. 

IV. Český badminton musí být perspektivní a atraktivní především pro trenéry a trenérky pracující dle 

aktuálních světových trendů. Tyto trenéry a trenérky je třeba podporovat a dlouhodobě motivovat, 

včetně možnosti poskytnutí pracovní příležitosti. 

V. Pokud chceme směřovat k úspěchu na evropské a světové úrovni, je důležitá podpora a vytvoření 

podmínek pro moderně pracující trenéry a trenérky. Ti pak budou schopni zaručit při počátečním 

metodickém vedení vhodné podmínky pro úspěch hráčů a hráček. 

VI. Je zcela nepochybné, že pouze jakýkoliv medailový úspěch na ME, MS nebo OH může změnit obecné 

paradigma o českém badmintonu. Příklady z jiných sportovních odvětví to jasně deklarují. To je 

smysluplným a dosažitelným cílovým stavem, v počáteční fázi především v juniorské kategorii. 

VII. ČBaS bude mnohem významněji podporovat 1 – 2 akce mezinárodního významu, jako deklaraci 

změny pro zajištění nárůstu popularity badmintonu na území ČR. V konečném důsledku je komunikace 

s fanoušky a diváky a jejich aktivní účast na významné akci podstatou rozvoje a smyslu českého 

badmintonu.  

VIII. Pouze aplikace výše uvedených bodů umožní sebevědomě komunikovat s příslušnými institucemi a 

správci dotačních titulů nebo komerčními firmami pro vstup do transparentního prostředí. 

IX. Realitou současného stavu je, že součet finančních podpor a dotací pro ČBaS je ve stejné výši jako 

pro Český svaz kolečkového bruslení nebo Český svaz curlingu, ale pouze na úrovni 1/3 částky pro Český 

svaz stolního tenisu!  

X. Nebojme se věci dělat jinak. 

Ing. Jaroslav Chlubna 

předseda Ekonomické komise ČBaS 


