
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 1.5. 2013  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Knopp, Chmelíčková, oml. Behenská (nemoc) 
 
Projednáno: 
 

 Úkoly z minulé schůze VV:  Hledání asistenta správce webových stránek pokračuje, na schůzi zástupců 
badm. oddílů a klubů oblasti bude požadavek znovu vznesen. 4.ročník VCmP proběhl  bez vážnějších 
problémů; byla podána informace o příjmech a nákladech spojených s akcí a diskutovány oblasti, ve 
kterých by do budoucna bylo možné ušetřit.  Žádost o dotaci KÚ na podporu volnočasových aktivit 
byla v termínu podána a její přijetí potvrzeno – v současné době je ve stádiu projednávání. Propozice 
OP neregistrovaných byly zpracovány a zveřejněny (turnaj se bude konat 19.5. a bude kvalifikací na 
MČR neregistrovaných). Žádost o přidělení pořadatelství VCmP v sez. 2013/14 byla podána, o MČR 
veteránů se dále nejednalo.  

 Byly podány informace o jednáních na úrovni VV ČBaS prováděném od jeho poslední schůze (19.2.)  
per rollam (systém soutěží mládeže, systém přípravy talentované mládeže aj.). Předsedkyně VV 
ZpčBaS vyjádřila svoji nespokojenost se současným stavem a se způsoby, jakými jsou některá jednání 
vedena. Z diskuse vyplynul závěr, že členové VV připraví ještě v průběhu dnů zbývajících do jednání VV 
své připomínky k navrženým zněním důležitých materiálů, pokud tak již neučinili.  

 Výbor byl informován o návrzích na výjezdy výběrů oblasti na turnaje uvedené v TK sez. 2012/13, o 
jejich zveřejnění na webu svazu a o reakcích nominovaných hráčů. I nadále platí, že míra podpory akcí, 
prozatím ponechaných v gesci spolupracujících oddílů, případně hráčů samotných, záleží na objemu 
finančních prostředků, které se podaří získat (dotace KÚ, svazová podpora aj.).  

 Výbor byl informován o stavu finančních prostředků, které pro činnost na úrovni oblasti jsou v sou-
časné době k dispozici (pokladna 15 133 Kč, účet 57 978 Kč, závazek v podobě úhrady za tělocvičny 25. 
ZŠ – faktury v celkové výši cca 20 000 Kč za tréninky RSC, tréninky zálohy, pořádání Play-off , OP druž-
stev žáků a OP U17 dosud nebyly vystaveny). 

 Výbor vzal na vědomí informaci, že po administrativní stránce bylo uzavřeno hospodaření o.s. za r. 
2012 a v řádném termínu podáno přiznání k dani z příjmu. Účetní evidence je k dispozici u předsed-
kyně o.s. Výbor se dohodl na postupu stran vyrovnání s účetní a nutnosti dodržení uzavřených smluv.  

 Výbor vzal na vědomí informaci o připravované schůzce zástupců oddílů a klubů, rodičů a hráčů k dal-
ší činnosti RSC (předběžně dohodnut termín 16.5. od 18.30 hodin v prostorách 25. ZŠ). Pozvánka bude 
zveřejněna na webových stránkách sdružení bezprostředně po ověření možnosti pronájmu vhodných 
prostor ve škole k uskutečnění schůzky.     

 Výbor projednal přípravu VH o.s. Zpč.badmintonový svaz, která je ve smyslu stanov sdružení VH 
volební. Předsedkyně oblasti zajistí ve spolupráci se správcem webových stránek zveřejnění potřeb-
ných materiálů (pozvánka, program, formulář hlasovacího lístku, kandidátka členů VV na roční volební 
období, event. další) a projedná účast a zapojení spolupracovníků (řízení schůze, komise). Připraví také 
zprávu o práci VV a souhrnnou zprávu o vývoji sdružení. Jednotliví členové VV připraví na jednání VH 
informaci o činnosti, STK vyzve oddíly, aby návrhy týkající se případné úpravy soutěží zaslaly předem 
s patřičným zdůvodněním. Všichni členové VV ZpčBaS, o.s. jsou ochotni v dalším volebním období 
pokračovat. 

 O.s. ZpčBaS získalo členskou licenci vystavenou Plzeňskou krajskou organizací ČSTV pod č. 19 (platba 
1000 Kč za rok 2013). 

  ZpčBaS, o.s. obdržel  pozvánku na volební VH PKO ČSTV – bude se konat 22.5.2013, sdružení na něm 
zastoupí M. Nováková.  

 Valná hromada sdružení  se bude konat v pondělí 3.června 2013 od 17 hodin v salónku restaurace 
Havránek v Plzni, Hřbitovní 24. Každý badmintonový oddíl/klub oblasti na ní bude zastoupen jedním 
delegátem s hlasem rozhodujícím. Podklady týkající se průběhu VH jsou přílohou zápisu z jednání VV. 
VV žádá oddíly o zaslání vlastních návrhů na event. další kandidáty do VV (ve smyslu volebního řádu je 
možné předání kandidatury před zahájením volebního aktu na VH). 

 Termín dalšího jednání VV ZpčBaS bude dohodnut po VH sdružení.  

  
V Plzni 2. května 2013  
Zapsala M.Nováková 
Přílohy: Pozvánka na VH ZpčBaS, o.s., Hlasovací lístek delegáta s hlasem rozhodujícím, kandidátka VV ZpčBas na 

volební období 6/2013 – 5/2014, Jednací řád a Volební řád VH ZpčBas, o.s., formulář kandidátky do VV. 



Pozvánka na Valnou hromadu 
Západočeského badmintonového svazu, o.s. 

 
 
Termín:    pondělí  3.června 2013 od 17 hodin 
Místo:    salónek restaurace Havránek, Hřbitovní 24, Plzeň 
Program:  

1) Zahájení, schválení programu 
2) Volba pracovního předsednictva a komisí (mandátová, volební) 
3) Zpráva o činnosti v uplynulém období 
4) Zpráva o hospodaření v uplynulém období 
5) Zprávy z jednotlivých komisí VV ZpčBaS, o.s., aktuální informace z ČBaS 
6) Přijetí nových členů sdružení 
7) Volby předsedy, členů výboru a člena pověřeného kontrolou  
8) Plán činnosti na r. 2013, rozpis soutěží, termínový kalendář na sez. 2013/14, návrh rozpočtu 
9) Diskuse 
10) Usnesení a závěr 

 

 

Hlasovací lístek delegáta s hlasem rozhodujícím 
 
 
Jméno a příjmení delegáta: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Oddíl/klub: ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Potvrzení oprávněnosti zastupovat shora uvedený subjekt: ………………………………………………………………… 
(razítko, podpis předsedy oddílu/klubu) 
 

 
 

Kandidátka VV Západočeského badmintonového svazu, o.s. 
(pro volební valnou hromadu svolanou na 3.června 2013) 

na období 6/2013 až 5/2014 
 
 
Kandidát na předsedu ZpčBaS     Ing. Milada Nováková 
 
 
Kandidát na 

- Funkci STK      Ing. Jaroslav Sobota 
- Funkci TMK      Mgr. Jan Segeč 
- Funkci EK      Ing. Božena Behenská 
- Funkci pracovníka pro rozvoj badmintonu  Tomáš Knopp 

 
 
Kandidát na funkci   

- člena VV pověřeného kontrolou   Ing. Kateřina Chmelíčková 



JEDNACÍ ŘÁD 
Valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s.(dále jen ZpčBaS, o.s.) 

       Článek 1 

Pracovní  předsednictvo 

 1) Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo. Volbu pracovního předsednictva a 
zahájení jednání provádí předseda nebo jiný pověřený člen VV ZpčBaS. 
 2) Delegáti volí předsedu pracovního předsednictva, který pak předsedá VH a dva další členy 
pracovního předsednictva. Zástupci delegátů v pracovním předsednictvu jsou voleni veřejným hlasováním 
delegátů: ke zvolení zástupců stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 
 3) Předsedající řídí VH, řídí hlasování, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům, navrhuje 
zapisovatele a pracovníky organizačního zabezpečení VH (mandátovou komisi, návrhovou komisi), ukončuje a 
přerušuje zasedání VH, dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Činí podle rozhodnutí 
pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 

 

Článek  2 

Delegáti  VH 

 1) O záležitostech VH jednají a jejích závěrech rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím. Tvoří  je 
zástupci badmintonových klubů a badmintonových oddílů Plzeňského a Karlovarského kraje, které se hlásí 
k ustavovanému občanskému sdružení a jsou k jednání zmocněni svým oddílem/klubem (po jednom zástupci za 
každý oddíl/klub). 
 
Právo účasti na VH dále mají stávající členové VV Západočeského badmintonového svazu (předsedkyně, 
členové VV Západočeského badmintonového svazu, o.s. a člen pověřený kontrolou), všichni s hlasem poradním 
a pozvaní hosté - bez hlasovacího práva. 
 
 2) Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva, předkládat 
pracovnímu předsednictvu podněty a připomínky a to ústně nebo písemně. 
 3) Diskutovat mohou delegáti až po udělení slova předsedajícím. Diskuzní příspěvek nemůže být delší 
než tři minuty a žádný delegát nemůže mluvit ke stejnému tématu více než dvakrát. Faktické a technické 
připomínky nemohou být delší než 0,5 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po 
předchozím upozornění, a to jen v případě, že překračuje stanovený časový limit nebo se nedrží tématu. 
 4) K jednání VH mohou být přizváni hosté. Na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit 
v diskusi. 
 

        Článek  3 

Hlasování 
 

 1) Valná hromada je schopna se usnášet, přijímat jakákoliv rozhodnutí, volit a pod., je-li přítomna 
nadpoloviční většina delegátů sněmu s hlasem rozhodujícím (viz zpráva mandátové komise). 
 2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby VH hlasovala o jednotlivých bodech usnesení, stanoví jejich pořadí 
pro postupné hlasování předsedající.  
 3) Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a 
poté o ostatních částech návrhu v pořadí postupně od posledního pozměňujícího návrhu. 
 4) V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty 
se považují ostatní varianty za nepřijaté. 
 5) Usnesení, návrh, protinávrh, podnět je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina 
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 



 6) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhodnou na začátku jednání delegáti VH. Veřejné 
hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. 

 

Článek  4 

Mandátová  (volební)  komise 

 1) VH volí mandátovou komisi, která má obvykle 3 členy. Členem mandátové komise se stává delegát, 
který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. 
 2) Mandátová komise si volí svého předsedu. 
 3) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů 
a zjišťuje, zda je VH způsobilá se usnášet. 
 4) Komise zodpovídá za sčítání hlasů při jednotlivých volbách a dodržování Volebního řádu. 
 

        Článek  5 

Návrhová komise a usnesení z VH 

 

 1) V zásadních záležitostech VH se rozhoduje usnesením. 
 2) K zabezpečení této činnosti volí delegáti VH návrhovou komisi. Komise má obvykle tři členy. Členem 
návrhové komise se stává delegát, který získá nadpoloviční většinu hlasů delegátů. 
 3) Návrhová komise si volí svého předsedu. 
 4) Návrhová komise zaznamenává všechny návrhy, podněty, připomínky, předkládá je předsedajícímu 
VH, aby o nich nechal hlasovat. Výsledky hlasování formuluje do usnesení. Souhrn usnesení je na závěr 
předložen VH  ke schválení. 
 5) Ke schválení usnesení VH ZpčBaS, o.s. je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 
 

 

Milada Nováková 
Západočeský badmintonový svaz, o.s. 
Plzeň, Hřbitovní 24 
IČO 22767746 
 
 

2.května 2013 

 

 

 

 

 

 

 



Volební řád VH  
Západočeského badmintonového svazu, o.s. 

 
Dle tohoto volebního řádu se provádí volba předsedy Západočeského badmintonového svazu, o.s., 

členů VV ZpčBaS, o.s. a volba člena pověřeného kontrolou. Volby řídí volební komise volená z přítomných 
delegátů VH, která je obvykle tříčlenná. Před zahájením voleb seznámí komise účastníky VH s obdrženými 
návrhy na předsedu ZpčBaS, o.s., členy výboru a člena pověřeného kontrolou. 
  

Článek 1 
Volba předsedy ZpčBaS, o.s. 

 
1) Každý delegát VH s hlasem rozhodujícím může předložit návrh na osobu předsedy ZpčBaS, o.s. 
2) Návrh musí být předán nejpozději do zahájení volebního aktu. 
3) Po zahájení volebního aktu už nemůže být předložen žádný návrh. 
4) VH rozhodne veřejným hlasováním o způsobu volby (tajná x veřejná).  
5) Předseda ZpčBaS, o.s. je volen pouze ze zúčastněných členů Zpč BaS, o.s. O nepřítomné osobě není možné 

hlasovat. 
6) Oznámený kandidát na předsedu ZpčBaS, o.s. musí přijmout svoji kandidaturu a pronést uchazečskou řeč 

s vyjádřením nejbližších strategických plánů na činnost sdružení. 
7) V případě jednoho kandidáta na předsedu ZpčBaS, o.s. rozhoduje o jeho zvolení nadpoloviční počet hlasů 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
8) V případě, že je více než jeden kandidát na předsedu ZpčBaS, o.s., vytvoří se kandidátka uchazečů na před-

sedu ZpčBaS, o.s. a tajnou volbou se na hlasovacích lístcích vybere kandidát s největším počtem získaných 
hlasů. Ostatní kandidáti vypadávají z dalších kol voleb.  

9) Získá-li vítězný kandidát nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, je zvolen 
předsedou Západočeského badmintonové svazu, o.s. 

10) Nezíská-li vítězný kandidát nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, musí jeho 
zvolení podpořit nové jednokolové hlasování s výsledkem nadpoloviční většiny hlasů. Nezíská-li kandidát 
při této jednokolové volbě podporu nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodují-
cím, není do funkce předsedy ZpčBaS, o.s. zvolen. V takovém případě se vypisuje nové kolo voleb, které se 
uskuteční nejpozději do 30 dnů od původních voleb. 

 

Článek 2 
Volba členů VV ZpčBaS, o.s. 

1) Předseda ZpčBaS, o.s. navrhuje jmenovitě a s uvedením funkce ve VV kandidáty na členy VV ZpčBaS, o.s. 
pro nadcházející volební období. 

2) Návrh musí být předán nejpozději do zahájení volebního aktu. 
3) Po zahájení volebního aktu už nemůže být předložen žádný návrh. 
4) Kandidáti jsou voleni především ze zúčastněných členů ZpčBaS, o.s. na VH ZpčBaS, o.s. O nepřítomné osobě 

je možné hlasovat pouze tehdy, jestliže je VH předložen písemný souhlas nepřítomného kandidáta a objas-
něny důvody jeho nepřítomnosti. 

5) Oznámený kandidát na člena VV ZpčBaS, o.s. musí přijmout svoji kandidaturu a funkci ve VV a pronést 
stručnou uchazečskou řeč s vyjádřením plánů na činnost ZpčBaS, o.s. 

6) O zvolení kandidáta za člena VV ZpčBaS, o.s. rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů 
s hlasem rozhodujícím. 

7) Nezíská-li navrhovaný kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím - 
není zvolen za člena VV ZpčBaS, o.s.. 

8) O každém navrhovaném členu VV ZpčBaS, o.s. se hlasuje samostatně. 
9) Maximální počet volených členů VV ZpčBaS, o.s. je 5 (vč. předsedy VV). 

 
Článek 3 

Volba člena pověřeného kontrolou 
 
Volba člena pověřeného kontrolou je prováděna obdobným způsobem jako volba členů VV ZpčBaS, o.s.. 
V Plzni 2. května 2012         Milada Nováková, ZpčBaS,o.s.  



Formulář pro kandidaturu do VV ZpčBaS, o.s. : 
 
Volební období:    červen 2013 až květen 2014 
 
 
 
Jméno, příjmení, titul kandidáta:  ………………………………………………………………………….. 
 
 
Funkce, o kterou se ve VV ZpčBaS uchází: ………………………………………………………………………….. 
 
 

Navrhovatel: 
 
 
      ……………………………………………………………………… 
        (název, podpis) 


