
 

Zápis z jednání JČK s vedením ČBaS dne 20.4.2021 

Přítomni: 
Radek Votava, Linda Janoštíková, Radomír Liebl, Roman Dvořák, Roman Janoštík,  
Jan Klíma, Petr Koukal, Josef Rubáš, Jaromír Janáček, Karel Kotyza, Hana Milisová, Tomáš 
Švejda 
 
Jednání proběhlo on-line 

 
 
1) Jednání s předsedou ČBaS Petrem Koukalem a předsedou TMK ČBaS Josefem 

Rubášem 
 Úvod od Petra Koukala a čeká na dotazy, aby nám mohl odpovědět – reakce svazu na 

schůzku s předsedou SR ČBaS P. Martincem 
 Rozpočet  

i) Detailnější? – doplnění po dotacích od NSA – téma bude podrobněji rozebráno na 
jednání VV + SR a poté bude rozesláno na oblasti 

ii) Přebytky v položkách by si měli řídit předsedové komisí po předchozím projednání 
v jednotlivých komisích a VV ČBaS 

iii) Konečné vyúčtování podléhá kontrole NSA 
iv) Čerpání rozpočtu kontroluje DR  
v) Karel Kotyza – v jaké části schvalování rozpočet je?  

(1) Rozpočet zatím schválený není, bude se projednávat 27.4.2021 na jednání VV 
ČBaS + SR 

(2) Stanovy 2015 – procesně by měla schvalovat SR – LR výkladové stanovisko -> 
SR schvaluje již schválený rozpočet  

(3) Co se stane, když se rozpočet neschválí? – K. Kotyza: pokud se rozpočet 
nechválí, tak se jede podle předloženého – rozpočtové provizorium 

 Dozorčí rada 
i) 15.3. dostala kompletní účetní uzávěrku + všechny požadované účetní doklady  
ii) DR může kontrolovat kdykoliv čerpání rozpočtu 
iii) DR komunikuje i s třetí osobou bez vědomí VV ČbaS – výtka předsedy vůči DR 
iv) DR přednese zprávu z kontroly na jednání VV ČBaS dne 27.4.2021 
v) DR rada má povinnost informovat bez prodlení o nálezech VV ČBaS – 

v současné době neproběhlo, ale jedná sám za sebe s třetí stranou – porušení 
stanov -> podnět na odvolání z DR 

vi) DR spolupracuje s orgány ČBaS a svou činností je chrání navenek 
vii) Na VH pak přednáší zprávu o celoroční činnosti – proběhlé kontroly a nálezy – 

řešeno/vyřešeno v případě, že nedojde ke shodě se musí celá věc dořešit na 
jednání VV ČBaS 

viii)  Jak se dozví závěry kontrol DR Správní rada? Předseda SR je členem VV ČBaS a 
po jednání následně informuje všechny členy SR.  

 Předseda SR má přednášet názor celé SR a ne zastupovat své zájmy.  
 Stanovy 

i) Email od předsedy SR ohledně schvalování rozpočtu – bude předmětem jednání 
VV ČBaS 

ii) Schvalování rozpočtu se bude měnit v připravovaných stanovách 
iii) Stav nových stanov?  

(1) Do 15.3. chceme od všech předložit své návrhy na změny stanov – předloženo 



(2) Návrhy VV a SR projednat na jednání VV ČBaS a následně konzultovat s LR a 
předložit na VH – SR nesouhlasí a chce svůj návrh předložit samostatně na VH 
– nepředložil jako SR, ale jako Středočeský kraj 

(3) R. Dvořák – Návrhy stanov se dostanou k lidem před VH? K. Kotyza – Mělo by 
se hlasovat o celých stanovách a ne jednotlivých bodech. 
(a) Předseda ČBaS zkusí ještě najít společnou řeč s předsedou SR 
(b) Na stránkách ČBaS se zveřejní návrhy na úpravu stanov pro informaci 

všem 
(c) Návrh předsedy SR o rozšíření VV ČBaS o celou SR – VV ČBaS s tím 

nesouhlasí – předsedové oblastí nejsou voleni na VH a neměli by tedy mít 
většinu hlasů na VV ČBaS – příklady z jiných sportů 

(d) VH zadala VV ČBaS + LR za úkol do nových stanov přidat SR do VV ČBaS 
(i) Takový úkol zadat novému předsedovi je náročné – možnost dalšího 

jednání na toto téma 
(ii) Pokud ano, tak ale voleni VH 
(iii) Možnost revidovat znovu VH 

(4) Členové SR členy jednotlivých komisích?  
(a) Ano 
(b) SR by vstupem do VV ČBaS pravděpodobně zanikla 

 Peníze do krajů od ČBaS 
i) Mají být kraje součástí přípravy talentované mládeže a reprezentace? 

(1) Kraje připraví talentované hráče do systému  
(2) Velké omezení dotačních peněz – věcná stránka dotace 
(3) Kraje pořádají turnaje + práce STK 
(4) Kde je role oblasti, jako takové?  
(5) Přehled nákladů oblastí – kam jdou peníze z ČBaS – položky 

(a) Liebl  - oblast podporuje jednotlivé kluby – minimální – jak je podpořit? 
(i) Podpora trenérů v klubech a kluby 
(ii) Agenda kraje – účetnictví, SW, odměny VV JčBaS, STK JčBaS 
(iii) Oblast by měla být aktivní při hledání vlastních zdrojů – krajské dotace 

(6) Oblast se má starat o členskou základnu, turnaje … - za talentovanou mládež 
přebírá zodpovědnost ČBaS – ve III. stupni přes SPS 

(7) Svaz ČBaS a JčBaS by měly podpořit oddíly metodicky, STK, akce – kluby musí 
být soběstačné => finančně 

(8) Dotace jsou určené na Talent a Reprezentaci 
(9) Je částka 160.000 do krajů dostačující? 

(a) Liebl – ne => podpořit kluby i finančně 
(b) V současné době část na odměny VV JčBaS zbytek míče do klubů 

(10) K. Kotyza – peníze za Reprezentaci (pokud někdy v budoucnu přijdou) 
– přenesou se pak do klubů? Kluby mají problémy, aby zajistily vlastní činnost. 

(i) V současné době nepropadnou dolů 
(ii) Do budoucna by měla stoupnout prestiž badmintonu, pak bude lehčí 

pro kluby získat peníze z měst, krajů, sponzorů 
(11) COVID – bude velkým problémem v práci v klubech – vracení 

příspěvků, odliv členů  
(12) Problém oblastí a klubů – komunikace s NSA, aby šly dotační programy 

i do malých oddílů 
(a) V současné době dotace Můj klub 

(13) Nevázané peníze na dotační tituly – do klubů. Zatím je jich málo (6% 
z celkového rozpočtu) – nemožnost podpořit 

(14) Karel Kotyza – Prosba – Pravidla a mantinely, aby byly pro kluby co 
nejméně náročné na administrativu. 



(a) V současné době to nejde – ČBaS potřebuje podklady pro součinnost 
s NSA. Bez podkladů nebudou dotace. 

(15) Liebl - Členské základny – nelze využít systém, který má třeba ČUS? 
(16) Votava – administrativa narůstá město, kraj, oblast, stát, ČUS, NSA, 

ČBaS – ČBaS na to mám placené pracovníky, směrem dolů narůstá 
dobrovolnost 

 Ostatní 
i) Liebl - Členská základna – snížení počtu pod 10.000 ->nárůst dotace 5% 

(1) Bude prezentovat pan Masár na jednání VV + SR 27.4.2021 
(2) ČBaS požaduje na NSA přepočítání a žádá o nápravu dle dodaných podkladů, 

spolu s dalšími 21 svazy 
ii) Společná jednání oblastí s předsedou – budou pokračovat i do budoucna, oceněna 

iniciativa svolaní této schůzky 
iii) Aktivita svazu ohledně rozvolnění sportovišť  

(1) Spolupracujeme s ostatním svazy 
(2) Účastníme se jednání ohledně rozvolňování a připravujeme podklady pro ČUS 

iv) Roman Dvořák – SCM – zrušení centra HK – dopis paní Maňáskové – Šlo by 
zveřejnit hodnocení a odůvodnění? 
(1) Ve druhém stupni bylo velmi těžké rozhodnout – rozjet zkušební provoz, zjistit 

potenciál, financování – těžké podmínky COVID 
(2) Na čtyři centra nejsou peníze – návrh redukce na dvě, nakonec tři Praha, Brno 

a Ostrava – centrum HK dostane finanční podporu pro přípravu na MEU17 – 
reprezentační trenér Pavel Maňásek 

v) Roman Dvořák – Financování SCM – ČBaS + SCM? Jaké částky (%) 
(1) Je to různé – záleží na zařazených hráčích min 4 max 8 – hráči se účastní na 

denní bázi – fixní částka + počet hráčů + počet trenérů + počet asistentů 
(2) Celkem 500.000 – 700.000 na jedno centrum/rok – ostatní náklady nesou 

SCM 
vi) Radek Liebl - Všechny informace ohledně center, chodu – větší transparentnost – 

diskuzní fórum pod heslem 
(1) Souhlas – tyto informace by měly zaznít na VV ->SR ->předsedové oddílů 
(2) Je dobře maximální transparentnost? Nestačí VV ->SR ->předsedové oddílů 
(3) Pro koho by byl přístup? Pomůže nám diskuzní fórum?  

(a) Liebl – první část VV+SR+DR hranice. WEB je výkladní skříň svazu.  
(b) Ze schůzky s předsedou SR – cenzura webu  

(i) Web je prezentace – pro širokou veřejnost 
(ii) Příklad Dopis pana Chlubny – přeposláno na předsedu SR a ten měl 

přeposlat na členy SR a ti dále na předsedy klubů 
(4) Radek Liebl – ne všechny informace se k nám dostanou nastavenou cestou VV 

->SR ->předsedové oddílů 
(a) Není problém zavést platformu 

(i) Co tam? - Všechno co je v mailech 
(5) Dotazy přímo nahoru bez komunikační kaskády příslušným členům 

 
vii) VH – Delegáti 

(1) Změna ve stanovách 
(a) Hobby hráči rozhodují o ČBaS 
(b) Členové SR nemají mandát na VH 
(c) Návrh SR  
(d) Návrh Jiřího Frendla 
(e) Návrh předsedy ČBaS:  

(i) členská základna se má rozhodnout, jaké delegáty chtějí vysílat na VH 



viii) Dotaz na podlahu na rekonstrukci Výstaviště 
ix) Odměna předsedy + sekretariátu 1/3 rozpočtu  

(1) Bude prezentováno VV ČBaS v rámci projednání rozpočtu 20-22% 
x) Osvětlení činností práce předsedy a sekretariátu 

(1) Informace opět nedošly, kam měly 
(2) Karel Kotyza – proč nemůžou být zveřejněny? 

(a) Informace byly zveřejněny v zápisu VV ČBaS 
xi) Nové logo – pomoc s náborovými akcemi 

(1) Hledáme peníze pro marketing – svazové oblečení do klubů, reklamní dárky 
pro děti 

(2) Spolupráce s Alpine Pro – možnosti, vize viz Olympijské festivaly 
(3) Hledáme další firmy na spolupráci 

xii) NC/VSCN Plzeň vs Nymburk 
(1) ČUS chce sport v Nymburce – Nymburk není tvořený pro celoroční chod 

národních center – zakázané to není, ale je k tomu spousta podmínek, které 
jsou v rozporu s našimi požadavky – není dostatečná hala, vzdělání….  

(2) Při osobním jednání - odpověď pana Jansty, že nejsou schopni dodržet naše 
podmínky 

(3) Vzdělání je také prioritou – spolupráce s vysokoškolským sportem 
(4) V Plzni jsou dvě střední sportovní školy včetně ubytování 

xiii) Celý svaz řídí pouze 4 členný VV ČBaS 
(1) Představa cca 10 lidí – viz návrh stanov předložených VV ČBaS 
(2) Komunikace před rozhodnutím s poradním orgánem SR 
(3) Zápis z jednání VV ČBaS by měl být podrobnější – větší transparentnost, 

zvážit možnost pořízení audio záznamů z jednání 
(4) Členové SR jako hosté na jednáních VV ČBaS 

 
 


