Z á p i s
ze Sněmu Českého badmintonového svazu
konaného 15. června 2013
------------------------------------------------------------------------Sněm zahájila Hana Procházková, předsedkyně ČBaS. Po přivítání delegátů seznámila
přítomné s návrhem VV ČBaS, aby Sněm řídil Karel Kotyza jako předsedající. Hlasováním
jednomyslně schváleno. Dále navrhla za dva členy pracovního předsednictva pana Jurku a pana
Musila. Schváleno jednomyslně. Další jednání pak řídil zvolený předsedající.
Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu:
1) Zahájení
2) Volba pracovního předsednictva, komisí a zapisovatele
3) Schválení programu Sněmu ČBaS, Jednacího a Volebního řádu Sněmu ČBaS
4) Zpráva předsedkyně svazu o činnosti ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Diskuse
8) Volba revizní komise
9) Usnesení
10) Závěr
ad 2): Přítomní delegáti dále schválili:
- volební a mandátovou komisi: p. Jiří Pavelka (předseda), Matěj Milý, Dana Světničková;
- návrhovou komisi: p. Václav Drašnar (předseda), Karel Tomek, Karel Plánička;
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou.
ad 3): Delegáti schválili bez připomínek program Sněmu Českého badmintonového svazu. Bez
připomínek byl všemi hlasy schválen Jednací řád a Volební řád Sněmu ČBaS.
ad 4): Předsedkyně svazu Hana Procházková se ve své zprávě (příloha zápisu) zaměřila jak na
sportovní výsledky, kterých se našim nejlepším hráčům (jak juniorům, tak dospělým) v hodnoceném
období podařilo dosáhnout, tak na snahu VV ČBaS zvládnout činnost svazu v podmínkách značné
ekonomické nestability. V souvislosti s ohlášeným ukončením činnosti předsedy MK p. Z. Musila
předsedkyně ocenila jeho dlouholetou práci a přínos pro činnost svazu, vyzdvihla také roli M.Osičky
(zastupování předsedkyně v klíčových jednáních po dobu MD), poděkovala členům webového týmu,
členům VV i trenérům a funkcionářům v oddílech a klubech za každodenní mravenčí práci ve
prospěch badmintonu.
ad 5): Zprávu o hospodaření ČBaS v r. 2012 přednesl předseda ekonomické komise Martin Osička.
Okomentoval celkové příjmy a výdaje v r. 2012 (účelové i volné zdroje), zhodnotil ekonomický přínos
zavedení elektronických licencí i možnosti vzniklé dotacemi MŠMT (Program V, talentovaná mládež,
reprezentace). Návrh rozpočtu na r. 2013 počítá s pokračováním podpory TM od nejnižšího stupně
(oddíly/kluby) přes regionální sportovní centra až po NSC. Předseda ekonomické komise také
informoval o výsledku hospodaření ČBOS za rok 2012.
ad 6): Předseda RK Roman Vokoun informoval o činnosti komise za období od posledního sněmu.
Komise v průběhu roku neobdržela žádné stížnosti či podněty, které by musela řešit. Předseda RK se
dle svých časových možností zúčastňoval jednání VV ČBaS.
ad 7): V diskusi vystoupili:
 K. Reichman, R. Loskotová, D. Světničková a J. Rubáš s dotazy a názory na právní dopady
změn probíhajících v oblastech (vznik občanských sdružení, řešení otázek vztahu řídících

orgánů k oddílům/klubům, které se do nich nechtějí zapojit, očekávaný dopad ustanovení
nového Občanského zákoníku na tradiční subjekty i nově vzniklá, ev.vznikající sdružení aj.);
 R. Loskotová s dotazem na možnost pomoci subjektům postiženým letošní povodní.
K oběma tématickým okruhům se svaz snaží zaujmout stanovisko: informaci týkající se členství
v ČBaS a jeho nižších organizačních stupních by oddíly/kluby měly mít k dispozici do 14 dnů, pomoc
postiženým povodní se připravuje ve spolupráci s ČUS a bude i předmětem dalších jednání.
Ad 8): Do revizní komise byli navrženi Roman Vokoun a Karel Tomek, z pléna byl návrh doplněn
o Karla Reichmana; v tajné volbě všichni získali potřebnou nadpoloviční většinu. Předsedou komise
bude v následujícím období Roman Vokoun.
Volební a mandátová komise informovala přítomné o usnášeníschopnosti shromáždění: pozváno 27
delegátů zvolených v oblastech a 14 členů VV, přítomno celkem 20 delegátů z oblastí a 14 členů VV,
t. j. 34 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Ad 9): Přítomní delegáti schválili zprávu předsedkyně svazu a zprávu předsedy ekonomické komise.
Před zveřejněním návrhu usnesení vznesl P. Florián dotaz na další směřování Českého badmintonového svazu. Do krátké diskuse se zapojila jak předsedkyně svazu (důraz na činnost komisí a řešení
aktuálních otázek), tak předseda ekonomické komise (podpora činnosti s mládeží, příliv prostředků do
jednotlivých stupňů přípravy TM), kteří reagovali m.j. i na vystoupení členky TMK M.Bernacikové
zdůrazňující nutnost systematické trenérské práce, její podpory a ovlivňováním ze strany trenérskometodické komise svazu.
Předseda návrhové komise V.Drašnar přečetl návrh usnesení, který byl většinou hlasů schválen.
Usnesení je přílohou zápisu ze Sněmu ČBaS.
Ad 10): Sněm uzavřela předsedkyně ČBaS Hana Procházková poděkováním za účast na jednání
Sněmu ČBaS. Všem přítomným popřála hodně sil do další práce.

V Plzni 17. června 2013
Zapsala Milada Nováková

Mgr. Hana Procházková,
předsedkyně ČBaS, v.r.

